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considerada, eu não diria sectária, mas política, ou melhor 

ainda, ideológica. Fomos, de fato, a primeira invasão no governo 

Lula. Somos contra o agronegócio. O espaço social que teremos 

no assentamento é uma coisa nova. Deverá comportar hospital, 

varejão, hotel fazenda, salão de beleza, etc. para a juventude. 

Temos que ter muita união, mesmo associação, para conseguir 

isto tudo: água, luz, etc. Imagine se ‘morcego doa sangue’ – o 

capitalismo jamais vai fazer isso. Eu penso assim: o importante 

é fazer, ou deixar, o outro ser feliz”. 

 
Antônio Guedes Brito1 (assentado) 

                                                                                 25abr.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
____________ 
1 Nome fictício, assim como todos os demais nomes de assentados mencionados ao longo do texto o 
serão. 



RESUMO 

 
Esta dissertação aborda as perspectivas para o planejamento urbano e regional do 
Vale do Paraíba, destacando o processo de rurbanização que ocorre em sua 
extensão. Discute-se o papel e as ações dos movimentos sociais no cenário da luta 
pelo chão, com ênfase na proposta da nova estratégia de ocupação de terras do 
MST denominada Comuna da Terra (assentamentos em áreas periurbanas das 
grandes cidades da Região Sudeste).  O assentamento Nova Esperança I, 
localizado na macrozona de expansão urbana II (zona de chácaras de recreio - 
ZCHR), de São José dos Campos, é a materialização desta estratégia. Ele é tomado 
como base de pesquisa empírica, na identificação de vetores da produção do 
espaço rurbano, distinto daquele desencadeado pela especulação imobiliária (por 
agente rural ou urbano). O texto abarca, ainda, o entendimento do processo histórico 
da disputa pela posse da terra, na sua pluralidade contextual. Considerando que os 
conflitos agrícolas são urbanos, no fundo (SANTOS, 2001) cobre-se aspectos das 
condições de vida e da luta dos sem-terra, do indivíduo sujeito invisível desses 
processos sociais (MARTINS, 2003), sob a égide do desenvolvimento como 
liberdade (ABRAMOVAY, 2003). O cenário exposto contempla, adicionalmente, os 
assentamentos humanos da reforma agrária e a terrritorialização dos sem-terra, 
impactos ambientais e sustentabilidade, além do papel da agricultura familiar no 
desenvolvimento regional. As transformações urbanísticas na área estudada, 
percebidas tanto pelo morador, quanto pelo planejador urbano, são aventadas para 
a região do Vale do Paraíba, delineando perspectivas para seu planejamento urbano 
e regional.        
    

Palavras-chave: rurbanização, posse da terra, planejamento urbano e regional 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work approaches the perspectives for the regional and urban planning of Vale 
do Paraíba, pointing out the rurbanization process that takes place along it. It’s 
debated the role played, and the actions perpetrated by social movements within the 
ground quarrel scenario, emphasizing the new proposal for human settlements 
strategy named Comuna da Terra (i.e., in the periurban area of large cities at the 
Southeast Region). The settlement Nova Esperança I, located in the urban 
expansion macrozone II (zone of recreational small holdings – Chácaras, ZCHR) of 
São José dos Campos, is the materialization of such strategy. It is the empirical 
research basis, aimed at looking after the vectors of the urban space production, 
other than those related to real state speculation (either by urban or rural agent).  
Still, the text encompasses the understanding of the land take over historical process, 
within its plural contexts. Taking for granted that the rural conflicts, at the bottom line, 
are urban (SANTOS, 2001), there are covered the life conditions and struggle of the 
landnesses (sem-terra), the invisible guy of those social processes (MARTINS, 
2003), under the shield of development as freedom (ABRAMOVAY, 2003). The 
scenario unveiled contemplate, as well, the agrarian reform human settlements and 
the territorialization of the landnesses, environmental impacts and sustainability, 
besides the familiar agriculture role at the regional development. The urbanistic 
transformations taken place at the studied area, both from the resident and the urban 
planner point-of-view are envisaged  over the Vale do Paraíba region, sketching out 
perspectives for its regional and urban planning.                   
         

Key-words: rurbanization, land take over, urban and regional planning  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 O objetivo desta dissertação é discutir, e compreender, no âmbito do 

planejamento urbano e regional, a questão da produção do espaço, aqui entendido 

como a configuração territorial mais a interação social que nele se dá, no entorno 

periurbano, tomando-o como o limiar da conformação ruro-urbana.  Pretende-se 

explorar a confluência e transformações do tipicamente rural e o tradicional urbano, 

procurando vislumbrar a perspectiva de que as vicissitudes daquele devem influir 

essencialmente sobre este, e vice-versa, modificando-os ambos em sua essência.   

A dinâmica sócio-econômica e urbanística desenvolvida nesta confrontação 

ou, antes, imbricação espacial, e que amolda um novo lócus vivencial, se apresenta 

como o processo de rurbanização. A partir de seu caráter antrópico, deságua no 

desenvolvimento socioeconômico e urbanístico que combina, como formas e 

conteúdos de uma só vivência regional, rurbana, valores e estilos de vidas rurais e 

urbanos. Contrapõe à tendência desenvolvimentista urbano-industrial uma 

concepção humana de desenvolvimento capaz de juntar o moderno ao ecológico, o 

técnico ao telúrico: a rurbanização. Introduz "valores urbanos" entre os rurícolas,  

sem que isso venha a acarretar obrigatoriamente "urbanização", e concilia estes 

valores com "permanências rurais". É a criação e o desenvolvimento de uma nova 

"mentalidade rurbana" (FROEHLICH, 2000). 

O terreno sobre o qual versa este texto, o Vale do Paraíba, e particularmente 

o município de São José dos Campos, se coloca como foco de aplicação do 

planejamento urbano e regional possível a partir das análises que serão aqui 

desenvolvidas.  
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Na visão do autor, o Vale do Paraíba se reveste de condições propícias à 

rurbanização, por aduzir paisagem com adensamento demográfico crescente, 

dinâmica sócio-econômica regional privilegiada no contexto nacional, pólo de 

produção científico-tecnológica e industrial, corredor de exportação e escoamento de 

bens dos principais centros produtivos brasileiros, e mancal do eixo metropolitano 

Rio-São Paulo. A onírica conurbação total envolvendo as duas metrópoles, e 

abarcando, de chofre, todo o vale que se imiscui entre elas, anuncia a possível 

megalópole.  

As oportunidades de conurbação, pelo crescimento vegetativo das grandes 

cidades, ao invés de tender a engolfar de vez o meio rural, ao contrário, lhes 

descortinam novas perspectivas de atividades e valorização de seus atributos. “É 

fundamentalmente da renda urbana que depende o dinamismo rural: não só daquela 

constituída por mercados consumidores anônimos, distantes e destinatários de 

commodities, mas sobretudo da que se volta ao aproveitamento das virtudes mais 

valorizadas no meio rural, como a produção territorializada de qualidade, a 

paisagem, a biodiversidade, a cultura e um certo modo de vida” (ABRAMOVAY, 

2001, p.2).  

Ao mesmo tempo, o planejamento e gestão territoriais do município de São 

José dos Campos, pautados, como se faz mister, por normas de ordem pública e de 

interesse social, devem adotar como uma de suas diretrizes a “integração e 

complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o 

desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de 

influência” (Estatuto da Cidade, Art. 2º, parág. VII – Lei 10.257/01). É no limiar 

espacial da periferia ainda urbanizada, e a região rural que se insinua limite adentro 

da cidade (e vice-versa), onde se instalam tipicamente comunidades algumas 
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ocupadas com atividades não agrícolas (ORNA), e outras dedicadas à agricultura 

familiar. Neste tecido territorial, rurbano (ou região de entorno imediato–REI), se 

desenvolvem e se firmam as relações socioeconômicas entre seus habitantes, e 

destes com os da região periurbana. 

É com este enfoque que se pretende mostrar, através do estudo de caso 

sobre um assentamento ruro-urbano, nas franjas da cidade de São José dos 

Campos, que o sopor metodológico, e mesmo mecanicista, do planejamento urbano 

regional, pode ser revivificado pelo desequilíbrio sócio-político-econômico e 

urbanístico induzido, de forma exógena, por um movimento social, o MST. Tem-se 

claro que já se curva o planejamento urbano, até tradicionalmente, diante da força 

especulativa imobiliária, quiçá até mais atuante, mesmo que menos intempestivo.    

Estas questões todas dizem respeito à disputa pelo controle do território, como 

gênese do processo de reprodução do capital que propicia, por sua vez, a 

construção social da paisagem (LEFEBVRE, 2001).   

Tal desequilíbrio deveria, em tese, levar o planejador do Estado a perceber a 

necessidade de adequar, ainda que de maneira efêmera, ou mesmo precária, ações 

de apoio à produção e reprodução do espaço, e aos novos quesitos sociais e de 

urbanização, e de crescimento econômico, com desenvolvimento social, vis-à-vis o 

fluxo adicional de grupos humanos que se impõe.  

A ruralidade, na qual se imerge o caso em estudo (apesar de “urbano”, já que 

instalado em macrozona de expansão urbana), é um conceito de natureza territorial 

e não setorial, admitindo-se ser incorreto encará-lo como etapa do desenvolvimento 

social a ser vencida pelo avanço do progresso e da urbanização que envolve. 

Pressupõe ainda a interdependência entre os dois espaços, rural e urbano, função, 
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inclusive, do tamanho da mancha urbana. O continuum ruro-urbano encarrega-se  

de prover o equilíbrio necessário entre os dois pólos, agora complementares. 

Envolve, ainda, o desenvolvimento do texto, considerações sobre a situação 

espacial periurbana experimentada pelo assentamento Nova Esperança I. Na visão 

de Goubert (2004, p.1-2), a noção de periurbanidade é polissêmica por abarcar 

sentidos diversos, como o espacial, geográfico (delimitação de zonas, regiões, 

cidades-satélite periurbanas - cartografia); o socioeconômico (grupos sociais  

periurbanos sem acesso à urbanidade plena e inteira);  o psicológico (processo 

dinâmico que envolve a história do “eu” – dimensão psíquica - , da pessoa – 

dimensão ética - , do periurbano – dimensão política - , e o sujeito propriamente dito 

– dimensão epistêmica), e os habitantes periurbanos (uma combinação de 

fenômenos psicossociais complexos e variáveis segundo os indivíduos, dependente 

de fatores objetiváveis, do conhecimento e da consciência de cada um).       

Trata-se, portanto, da chamada franja do perímetro urbano, tipicamente uma 

área com crescimento periférico e onde se misturam usos do solo urbanos e 

agrícolas (uma zona de transição entre o campo e a cidade). O campo, ou rural, que 

interpenetra a paisagem do assentamento estudado, ocupa um espaço na cadeia de 

valores territoriais e econômicos, ao lado da indústria e o comércio, que o tornam 

precioso para as sociedades contemporâneas. Sua valoração se materializa num 

tripé socioeconômico-urbanístico, que vai desde o mero contato muito mais imediato 

de seus habitantes com seu espaço (uma certa relação com a natureza, em que a 

biodiversidade e a paisagem natural aparecem como trunfos e não como obstáculos 

ao desenvolvimento), do que nos centros urbanos, passando por sua  relativa 

dispersão populacional (uma certa relação dos habitantes entre si,  que pode ser 

definida pela economia da proximidade, e por um conjunto de laços sociais, bem 
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característico do Nova Esperança I, com um área de 447 ha ocupada por menos de 

200 pessoas) em contraste com a cidade, até sua relação com estas mesmas 

cidades (as regiões urbanas, de onde vem uma parte crescente das rendas das 

populações rurais, em especial dos assentados em foco), os verdadeiros centros de 

desenvolvimento.             

A cidade, em contraposição ao “atraso” do meio rural, é considerada o espaço 

fundamental para o desenvolvimento econômico e a construção da cidadania. 

Modernização significa então um processo histórico de generalização de um padrão 

cultural urbano, sinônimo de emancipação, autonomia, desenvolvimento, progresso 

e cidadania (SAUER, 2003). Estas concepções levam a interpretações (antagônicas 

àquelas que se pretende discutir e mostrar neste trabalho) que afirmam a diluição das 

contradições e diferenças entre o rural e o urbano, pois o tecido urbano domina toda a 

sociedade porque a modernização capitalista está relativamente completa. Lefebvre 

(1999), apud Sauer (2003,p.8) coloca que “não há mais espaços geográficos e sociais 

para a existência de valores e modos de vida ‘tradicionais’, distintos, porque este 

tecido urbano consumiu todos os resíduos da vida agrária”.     

Corroborando esta visão, Ianni (1996) apud Sauer, afirma que  

 

[...]...faz tempo que a cidade não só venceu como absorveu o campo, o agrário, a 
sociedade rural. Acabou a contradição cidade e campo, na medida em que o modo 
urbano de vida, a sociabilidade burguesa, a cultura do capitalismo, o capitalismo 
como processo civilizatório invadem, recobrem, absorvem ou recriam o campo com 
outros significados (2003,p. 8). 

 

Com este cenário em mente, eventualmente controverso, o texto será 

desenvolvido, focado na nova estratégia de ocupação de terras do MST denominada 

Comuna da Terra (assentamentos em áreas periféricas dos grandes centros 

urbanos, da região Sudeste). A pesquisa empírica conduzida pelo autor durante o 
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ano de 2005, junto ao assentamento Nova Esperança I, nos moldes da nova 

concepção de assentamentos humanos, gerou significativo volume de informações 

para o entendimento destas circunstâncias todas, cujos desdobramentos, influências 

e impactos urbanísticos poderão ser vislumbrados em toda a região em que se 

insere.  Adicionalmente, foi realizada uma variedade de entrevistas com pessoas e 

entidades afetas ao assunto, diversos autores foram consultados, além dos já 

mencionados, destacando-se os de fonte essencial para o desenvolvimento da 

dissertação, como Alencar, Bourdieu, Castells, Choay, Coulon, Cunha, Deák, 

Engels, Fernandes, Freyre, Gottdiener, Goubert, Graziano Silva, Hobsbawn, 

Kageyama, Maquiavel, Marcuse, Maricato, Matheus, Prado, Polany, Reschilian, 

Riechelmann, Stédile, Viotti e Zuquim. Finalmente, foi acessada uma diversidade de 

documentos sobre o tema, expedidos por órgãos governamentais, como o ITESP, 

INCRA, Prefeitura Municipal de São José dos Campos e outros.  

A descoberta desta imensidão de dinâmicas sócio-espaciais, políticas e 

urbanísticas, e o natural envolvimento deste autor com as mesmas justifica, portanto, 

sua eventual candência estilística, por vezes romântica, que impregna este trabalho, 

em contínua construção.                        

O texto será desenvolvido em seis capítulos, contemplando no primeiro deles, 

um painel retrospectivo com aspectos históricos da luta pela terra desde suas 

primevas manifestações registradas, na Europa, até os dias atuais, no Brasil. 

Explorará a questão da crise estrutural histórica da posse da terra, que é vista nos 

dias de hoje ainda como irresoluta, e que sói estar intrinsecamente ligada à força de 

trabalho e sua reprodução, e ao capitalismo. Remonta às origens do modo de 

produção artesanal de mercadorias e à ação da burguesia comercial já a partir do 

século XIV, na Europa (Revolução Comercial). Como destaca Sposito (2004,p.33), 
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“A ação da burguesia comercial, para se constituir como classe social [...] foi muito 

importante para a desestruturação do modo de produção feudal [...]. Tanto assim 

que a servidão ia aos poucos sendo minada pela comercialização de excedente 

alimentar e pelo surgimento dos arrendatários capitalistas (a partir do século XIV), 

apontando para a transformação da terra em mercadoria”.  

A relação entre campo e cidade transcorre e se acentua até o século XVIII, a 

partir do qual é deflagrada a origem da Revolução Industrial. Com a extinção do 

mercado informal artesanal, e do uso comum da terra, surge a figura do chamado 

"trabalhador livre", que sem a posse seu chão para plantar e obter seu meio de 

subsistência, torna-se empregado do dono da terra, ou emigra para as cidades, a 

procura de emprego.    

No Brasil, o regime de concessão de sesmarias, a primeira forma de 

ordenamento jurídico das terras no Brasil, que vigeu por 300 anos, foi na verdade o 

embrião dos conflitos por sua posse, e que perduram até os dias de hoje. A Lei de 

Terras, de 1850, caracterizou-se fundamentalmente por abarcar a união de dois 

problemas, quais sejam: a imigração (de trabalhadores livres, dada a iminência da 

libertação dos escravos) e a regulamentação da propriedade da terra, se tornando 

um marco da instituição da propriedade fundiária privada no Brasil.  

O texto evoluirá a partir daí, até a contemporaneidade com a menção das 

diversas fases de luta pela terra, pela reforma agrária, e os movimentos sociais 

envolvidos, com ênfase no MST, a partir de 1984. Este movimento foi o vetor de 

criação do assentamento Nova Esperança I, em macrozona de expansão urbana de 

São José dos Campos   
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O segundo capítulo dedicar-se-á à discussão da atuação dos diversos 

movimentos sociais, rurais e urbanos, no contexto da luta por um chão para plantar, 

viver, subsistir, ou uma moradia para uma vida condigna.    

É na esteira de relações conflituosas, apoiadas em forças associativas e 

organizadas, que desde há muito trabalhadores e oprimidos socialmente lutam por 

condições melhores de vida. Para Fernandes (2000, p.60), “[...] movimentos sociais 

constroem estruturas, desenvolvem processos, organizam e dominam territórios das 

mais diversas formas”. Assim, revestem-se de cunho socioterritorial, envolvendo as 

diversas dimensões do espaço (social, político, econômico). O radicalismo das 

ações e as demandas e requisições que caracterizam estes movimentos, ao romper 

com o corporativismo e o economicismo predominantes no movimento sindical, nos 

partidos “tradicionais” da classe trabalhadora, e no poder dominante, ampliando os 

espaços de intervenção e programas políticos coletivos, os colocam no rumo da 

práxis de construção de uma nova forma de organização social. Trata-se de busca 

da reinvenção do lugar (uma nova configuração espacial, um novo lugar, uma nova 

vida), com a reorganização do território, ou conquista da moradia.  

Atenção específica será dada para a ação destes movimentos no estado de 

São Paulo, e, particularmente, no Vale do Paraíba, do qual é então apresentada 

uma  panorâmica de sua situação fundiária.  

Portanto, afunilando-se o campo geográfico de estudo, dentro da temática 

proposta, a partir de seu histórico europeu, depois brasileiro, chega-se ao paulista e 

finalmente ao valeparaibano. Neste contexto, abre-se o terceiro capítulo com a 

temática da Comuna da Terra, a proposta do MST para o novo assentamento dos 

sem-terra, que se materializa no Nova Esperança I. Fazendo o contraponto do 

urbanismo haussmaniano, de expulsão do proletariado para a periferia,  
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despovoando e empobrecendo o centro, a proposição da Comuna da Terra, em sua 

retórica dialética, e de maneira planeada, fixa o homem (camponês e citadino), do 

campo, e da cidade, na franja urbana das cidades tornando-o rurbano. Engendra 

produção agrícola, pecuária familiar com a conveniência pragmática do escoamento 

próximo ao consumidor, as facilidades e equipamentos urbanos, e ainda mantendo a 

fidelização à afeição social de raízes, conservando sua espacialidade.  

Aporta-se, ainda, ao capítulo três, elaboração sobre a reforma agrária, pano 

de fundo daquela dinâmica, e que se colocou de forma inequívoca, desde há muito 

tempo, como uma exigência social premente (VEIGA, 2005). Acresce-se, ainda, 

neste pote, digressão sobre território e territorialização, que utiliza o agente social 

MST (e sua base, ou “massa”, os sem-terra) a ser territorializado, no âmbito da 

discussão da relação rurbana sob o prisma do que é percebido como território, 

mercê de ações de conquista exercidas como uma construção identitária própria. 

Assim, a divisão clara entre rural e urbano deixa de ser importante, senão deixar 

mesmo de existir. Discute-se também a respeito da terra e o espaço social, com 

apoio essencial de Lefbvre e Castells. Em continuidade aponta-se para o papel dos 

assentamentos dentro das perspectivas ambiental e de desenvolvimento 

sustentável. Outrossim, a política de reforma agrária do governo federal acaba por 

colocar frente a frente, de um lado, os anseios de solução dos problemas advindos 

da carência acumulada, da demanda reprimida de espaço para morar, de terra para 

produzir com autonomia, reproduzindo as condições da vida social. De outro, a 

urgência de recuperar e proteger ecossistemas frágeis do ponto de vista do seu 

equilíbrio e da sua capacidade de reprodução, valiosos como reserva de 

biodiversidade e recursos genéticos para a a garantia da sustentabilidade do 

planejamento e desenvolvimento territorial.  
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Há que se perceber e “resolver” a questão dos mitos agrários e urbanos. Os 

velhos e os novos. E este é o lugar para discuti-los (e, mais uma vez, o que diz Henri 

Lefebvre é fundamental, além de José Graziano Silva, do Projeto Rurbano, do 

Instituto de Economia da Unicamp).  

O tema da agricultura familiar faz parte deste universo e aqui será incluído. A 

concepção, de maneira mais formal, do que seja agricultura familiar, até para efeitos 

de postulação de créditos oficiais de fomento e custeio da produção, se assenta no 

conceito de produção onde predomina uma interação entre gestão e trabalho. Os 

próprios trabalhadores rurais familiares se constituem de administradores e ao 

mesmo tempo de mão de obra do processo produtivo, com ênfase na diversificação, 

e podendo ser complementado pelo trabalho assalariado.  Por muito tempo, o 

destino da estrutura social no campo do termo “agricultura familiar” foi tratado com 

ceticismo pela sociedade brasileira, que a via como “pequena produção”, agricultura 

de “baixa renda”, ou “de subsistência”. As grandes extensões territoriais trabalhadas 

por assalariados e bóias-frias fixavam a imagem do desenvolvimento capitalista no 

campo, e, portanto, as formas sociais baseadas na agricultura familiar estavam 

fadadas ao desaparecimento. O Censo Agropecuário de 1996 (IBGE) mudou esta 

percepção, pondo em evidência a real perspectiva de seu papel e importância 

(ABRAMOVAY, 1998). Ela é essencial para o sucesso do Nova Esperança I como 

realização do projeto Comuna da Terra. 

A postura dos assentados face seus compartes, no âmbito da relação social, 

cooperativismo e solidariedade tipifica o sucesso, ou fracasso, do empreendimento. 

Será, portanto, algo mais discutido. 

O longo capítulo é encimado com um momento para o  
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sujeito oculto e invisível da reforma, aquele que se propõe como sujeito nas 

ocultações próprias do processo social, que se manifesta no não pretendido e no não 

esperado, o sujeito cuja visibilidade depende das revelações da análise sociológica. 

Não é João, não é José, não é sem terra, não é sem fé. É o sujeito que surpreende e 

contraria quando sua verdade social se manifesta em contradição com o desejo 

ideológico que lhe imputam os que dele esperam conuta diversa. [...] O MST 

contribui poderosamente para o fracasso parcial da reforma agrária [...] ao recrutar 

indiscriminadamente os participantes de seu grupo de pressão, incluindo aí pessoas 

sem nenhuma identificação com os atores que têm um vínculo claro com os valores 

próprios da mística original e fundante do movimento. [...] De certo modo, o MST 

atira no próprio pé (MARTINS, 2003, p.12- 34 – Grifo do autor).                   

   

O quarto capítulo fechará um pouco mais o foco da análise, preocupando-se 

com a reprodução do espaço em macrozona de expansão urbana, tomando para 

análise aquela onde se instala o assentamento Nova Esperança I. Enfocará 

aspectos quanto à premência do planejamento urbano e regional, e a inserção desta 

macrozona em São José dos Campos, que, por sua vez, insere-se na região maior 

do Vale do Paraíba. É aqui desenvolvido texto sobre relações ruro-urbanas típicas 

do lócus vivendi das famílias assentadas, e que ensejam o processo de  

rurbanização.    

O penúltimo capítulo chega ao limite pontual do estudo, última etapa do 

afunilamento perspectivo, tratando meticulosa e especificamente do assentamento 

Nova Esperança I. Parte do momento em que os sem-terra chegam às portas da 

Fazenda Santa Rita. Ali, bem ali na banlieue de São José que vieram dar os 

militantes do MST, naquela manhã cinzenta, típica de inverno. Chegaram em ônibus 

fretados. Eram 180 famílias, 400 pessoas. 

 O jornal local noticiou no dia seguinte, 17set.1998:  
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Um grupo de 180 famílias de sem-terra invadiu ontem pela manhã a Fazenda Santa 
Rita, na estrada de Vargem Grande, na zona rural de São José dos Campos. [...] O 
proprietário da Fazenda Santa Rita, Valdir Almeida Pena, deverá encaminhar uma 
ação de reintegração de posse da área invadida ontem pelos sem-terra (Vale 
Paraibano, 17 set.1998, cad. 1, p. 3).  

 

São apresentados registros documentais sobre a posse e regularização 

fundiária das terras então desapropriadas pelo INCRA e entregue às 64 famílias, 

cada qual contemplada com um lote de 4,5 ha, em média. Adicionalmente, com base 

no PDA Santa Rita (2002), elaborado sob a coordenação do Instituto de Terras do 

Estado de São Paulo, ITESP, são expostos e comentados dados da caracterização 

territorial da fazenda expropriada. Entre elas, se colocam as condições climáticas, 

perfil da bacia hidrográfica, condições de conservação ambiental, solos, relevo, 

recurso hídricos, uso do solo e cobertura vegetal, Reserva Legal, RL, e Área de 

Preservação Permanente, APP, estratificação ambiental dos agroecossistemas, e 

capacidade de uso da terra. Em seguida, discute-se o papel do poder constituído, 

tanto em âmbito federal, como nos estadual e municipal, quanto ao financiamento, 

apoio técnico e infra-estrutura do assentamento. Está também aqui inserido o 

aspecto referente aos impactos socioeconômicos, políticos e espaciais do 

assentamento, assim como toda a região abarcada pela macrozona de expansão 

urbana II onde se localiza, considerando-se o planejamento urbano realizado pela 

Secretaria de Planejamento de São José dos Campos. Dentro deste enfoque, são 

feitas considerações sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI, do 

município, aprovado em 1995, e atualizado em 2006 (PDDI-2006). O capítulo é 

complementado com informações intrínsecas ao assentamento, como de perfil típico 

do assentado, lideranças e conflitos internos, além da relação família-terra e da 

produção agropecuária do Nova Esperança I.   
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O sexto, e último capítulo, traz as conclusões do autor a cerca do exposto, 

com base em sua proposta inicial de estudo e crítica, da produção do espaço, 

entendido como a configuração territorial, mais a dinâmica social que nele se dá, no 

entorno periurbano. Partindo deste cenário, desenhado no município de São José 

dos Campos, se procurará verificar, e concluir então, que as peculiaridades deste 

recorte geopolítico, podem ser estendidas, como concepções do rurbano e suas 

implicações socioeconômicas, políticas e urbanísticas para todo o Vale do Paraíba. 

Daí vislumbrarem-se perspectivas para o do planejamento urbano e regional 

aplicável a toda a região.  
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CAPÍTULO I 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Nada disso é uma adaptação darwinista às condições rurais e urbanas do processo 
da expansão capitalista no Brasil, nem ‘estratégias de sobrevivência’, para uma certa 
antropologia, mas basicamente as formas irresolutas da questão da terra e do 
estatuto da força de trabalho, a subordinação da nova classe social urbana, o 
proletariado, ao Estado, e o ‘transformismo’ brasileiro, forma da modernização 
conservadora, ou de uma revolução produtiva sem revolução burguesa           
(OLIVEIRA, 2003,p.2). 

 

A questão da crise estrutural histórica da posse da terra vista nos dias de hoje 

ainda como irresoluta, e que sói estar intrinsecamente ligada à força de trabalho e 

sua reprodução, e ao capitalismo, remonta às origens do modo de produção 

artesanal de mercadorias e à ação da burguesia comercial já a partir do século XIV, 

na Europa (Revolução Comercial). Como destaca Sposito (2004, p.33), “A ação da 

burguesia comercial, para se constituir como classe social [...] foi muito importante 

para a desestruturação do modo de produção feudal [...]Tanto assim que a servidão 

ia aos poucos sendo minada pela comercialização de excedente alimentar e pelo 

surgimento dos arrendatários capitalistas (a partir do século XIV), apontando para a 

transformação da terra em mercadoria”.  

A relação entre campo e cidade, por vezes intensa, ou mesmo à parte, 

transcorre e se acentua até o século XVII, a partir do qual é deflagrada a origem da 

Revolução Industrial. Com a extinção do mercado informal artesanal, e do uso 

comum da terra, surge a figura do chamado "trabalhador livre", que sem seu chão 

para plantar e obter seu meio de subsistência, torna-se empregado do dono da terra, 

ou emigra para as cidades, a procura de emprego. A contribuição e importância da 

mão de obra genérica vulgarizam-se na medida que a produção é cada vez mais 
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mecanizada transformando a classe operária, tanto na cidade como no campo, no 

proletariado urbano e rural. 

No Brasil, os conflitos pela posse da terra acompanham sua própria história, 

remontando às primeira décadas do período colonial, caracterizada pelo regime de 

sesmarias, da monocultura e do trabalho escravo, fatores estes que, conjugados, 

deram origem ao latifúndio, propriedade rural sobre a qual centrou-se a ocupação do 

espaço agrário brasileiro (CARDIM, 1998, p.2). Acirra-se a partir da Lei de Terras2 

de 1850, marco do estabelecimento da propriedade fundiária privada no Brasil, 

contemporâneo ao período de grandes transformações sociais e constitucionais no 

país: reforma eleitoral, abolição da escravatura e proclamação da República. 

 

1.1 Origens da luta pela terra 

1.1.1 Europa 

 A agricultura era praticada na Inglaterra, bem como no restante da Europa, 

com a utilização de métodos e de instrumentos ainda bastante primitivos. O cultivo 

do solo inglês, realizado pelo sistema medieval do arroteamento trienal, deixava o 

campo improdutivo durante um ano em três, para recuperação da fertilidade. Os 

arados eram rudimentares e as forragens insuficientes para a alimentação dos 

rebanhos durante o inverno, tornando-se necessário abatê-los em grande número no 

outono (COULON ;PEDRO, 1995) 

A partir do século XVIII, com base no descrito pelos mesmos autores, a 

aristocracia inglesa realizou um esforço sistemático de modernização da agricultura, 

com o objetivo de aumentar as rendas de suas propriedades, seguindo o exemplo  

 
____________ 
2 Ver íntegra, original, da Lei No. 601, de 18/09/1850, no ANEXO A 
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da burguesia que se enriquecia com atividades comerciais e financeiras, 0 impulso 

inicial foi dado, em 1731, com a publicação do livro de Jethro Tull "The new horse 

husbandry, or an essay on the principles of tillage an vegetation".  Estudioso e 

observador dos métodos agrícolas praticados na Alemanha, França e Holanda, J. 

Tull (1674-1746) era proprietário de terra no Berkshire, onde se dedicou a 

experiências e pesquisas e foi um dos primeiros a conceber a noção de cultura 

intensiva. Ele sugeriu o destorroamento e a lavra profunda dos campos; o 

estabelecimento contínuo da rotação de culturas que produzia colheitas variadas 

sem cansar a terra e sem necessidade do descanso prolongado; mostrou a 

importância das forragens de inverno que proporcionavam alimento para o gado 

nessa estação, dispensando o abate e, conseqüentemente, aumentando a oferta de 

adubo animal.  

Os grandes proprietários passaram a aplicar as teorias de Jetho Tull em suas 

terras, chegando alguns deles a aperfeiçoá-las, com técnicas de drenagem e 

adubação do solo, e a melhoria de rebanhos ovinos e bovinos através de 

cruzamentos hábeis e da seleção artificial das espécies. A partir de meados do 

século XVIII, a agricultura moderna estava implantada na Inglaterra (Revolução 

Agrícola – início da “agricultura capitalista”). Entretanto, a produtividade agrícola 

encontrava um obstáculo ao seu desenvolvimento devido ao sistema de "campos 

abertos" e de "terras comuns" utilizado pelos camponeses para o plantio e a criação 

de gado desde a época medieval. Por isso, as inovações técnicas foram 

acompanhadas de um grande re-ordenamento das propriedades rurais, através da 

intensificação dos cercamentos dos campos, ou "enclosures".  

Os enclosures consistiam na unificação dos lotes dos camponeses, até então 

dispersos em faixas pela propriedade senhorial (campos abertos), num só campo 
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cercado por sebes e usado na criação intensiva de gado e de carneiros ou nas 

plantações que interessassem ao proprietário. Em sua perspectiva, o cercamento e 

as novas técnicas agrícolas promoviam o aumento da oferta de mercadorias que 

podiam ser vendidas a um melhor preço, beneficiando a nação. Essa prática era 

legalmente utilizada e permitida pelo Parlamento Inglês desde o século XVI e foi 

intensificada no século XVIII causando a eliminação dos pequenos proprietários 

rurais (yeoman) e dos arrendatários. Os cercamentos provocaram também um brutal 

desemprego na área rural, com os camponeses e suas famílias perdendo os lotes de 

onde tradicionalmente tiravam o seu sustento.  

Em algumas paróquias, o simples anúncio de editais para o cercamento 

gerava revoltas e tentativas para que não fossem afixados nas portas das igrejas. As 

próprias autoridades encarregadas pelo Parlamento de realizar os enclosures 

revelavam a tragédia: "Lamento profundamente" - afirmava um comissário de 

cercamento - "o mal que ajudei a fazer a dois mil pobres, a razão de 20 famílias por 

aldeia. Muitos deles, aos quais o costume permitia levar rebanhos ao pasto comum, 

não podem defender seus direitos, e muitos deles, pode-se dizer quase todos os que 

têm um pouco de terra, não têm mais de um acre; como não é o bastante para 

alimentar uma vaca, tanto a vaca como a terra são, em geral,  vendidos aos ricos 

proprietários”. (MANTOUX apud COULON; PEDRO, 1995, p. 37). 

Para o historiador inglês Polany (1988:p.52), "os cercamentos foram 

chamados, de forma adequada, de revolução dos ricos contra os pobres. Os 

senhores e nobres estavam perturbando a ordem social, destruindo as leis e 

costumes tradicionais, às vezes pela violência, às vezes por intimidação e pressão. 

Eles literalmente roubavam o pobre na sua parcela de terras comuns, demolindo 

casas que até então, por força de antigos costumes, os pobres consideravam como 
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suas e de seus herdeiros. Aldeias abandonadas e ruínas de moradias 

testemunhavam a ferocidade da revolução". 

Em conseqüência do desemprego e da pobreza provocados pelos 

cercamentos, uma massa de camponeses sem terra passou a perambular por 

estradas e paróquias, atemorizando os proprietários e aumentando a carga de 

impostos necessários para mantê-los, já que pelas leis inglesas as paróquias eram 

responsáveis pelo auxílio aos pobres. O aumento da miséria levou à revisão da 

Legislação dos Pobres, existente desde 1601 e que organizava o auxílio público aos 

desvalidos. A legislação tornou-se cada vez mais repressiva: todo indivíduo sem 

trabalho ou ocupação podia ser preso ou chicoteado e, em caso de furto, mesmo 

que fosse para matar a fome, ser marcado a ferro, ter as mãos decepadas ou ser 

enforcado.  

Durante o século XVIII, para evitar a entrada de desocupados em seu 

território, as paróquias passaram a recorrer a Lei do Domicílio (1662) que 

determinava que todo indivíduo que mudasse de paróquia poderia ser expulso, 

privando assim o cidadão da liberdade de locomoção. Essa lei facilitou aos grandes 

proprietários a exploração ao máximo do trabalho dos camponeses de sua paróquia 

ou da paróquia vizinha. A consolidação das grandes propriedades, a utilização de 

implementos agrícolas por seus proprietários para produção agrícola em massa, e o 

advento da Revolução Industrial arrebatam dos trabalhadores os últimos vestígios de 

atividade independente. Foi precisamente a indústria “e de uma forma geral a 

evolução da sociedade burguesa que arrastou no turbilhão da história as últimas 

classes mergulhadas na apatia no que respeita aos interesses universais da 

humanidade” (ENGELS, 1986, p.14).  
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Com a expulsão de grande de número de camponeses, criou uma massa de 

"homens livres", no sentido de estarem desprovidos de qualquer propriedade e 

desligados da autoridade de um senhor; prontos, portanto, a se tornarem mão de 

obra industrial, no campo, e na cidade. Instaura-se a propriedade privada, e a vida 

cotidiana nas cidades e no urbano, em uma dimensão econômica que tende a 

produzir todo o espaço no sentido da troca, do negócio, do consumo. O espaço 

então se torna cada vez mais estratégico do ponto de vista da reprodução do 

capital3, provocando uma profunda contradição entre a produção da cidade, como 

lócus da realização da mercadoria, e a produção da cidade, como lócus da 

reprodução da vida.  

A Revolução Industrial, nova organização social e técnica do trabalho pelo 

capital, desencadeada na segunda metade do séc. XVIII, a reboque da invenção da 

máquina a vapor e do tear, propicia o estabelecimento do proletariado (workmen), 

seu principal produto (ENGELS, 1986, p.11), cujas condições de reprodução derivam 

daquele fenômeno. 

A mecanização da lavoura despoja o tecelão campesino do seu ganha-pão 

advindo do trabalho familiar de fiar e tecer, coagindo-o a procurar trabalho nas 

cidades, que se “incham” com hordas de novos habitantes vindos do campo. A força 

de trabalho passa a ser uma mercadoria. Ao invés de capacitar o homem para se 

apropriar do mundo em níveis materiais, intelectuais e afetivos, o trabalho é apenas 

um meio de incrementar valor de troca. Enfim, o novo sistema industrial transforma 

as relações sociais e cria duas novas classes sociais: os empresários (capitalistas)  

____________ 
3 Um dos conceitos base do pensamento econômico marxista, ao lado de outros, como o 
valor trabalho, a mais-valia, os processos de trabalho e de valorização, a subordinação 
formal e real, os preços de produção e as taxas de lucro, e o processo de acumulação 
capitalista. 
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que são os proprietários dos capitais, prédios, máquinas, matérias-primas e bens 

produzidos pelo trabalho e os operários, proletários ou trabalhadores assalariados, 

que possuem apenas sua força de trabalho e foram obrigados a venderem aos 

empresários para produzir mercadorias em troca de salários.  

No início da revolução os empresários impõem duras condições de trabalho 

aos operários sem aumentar os salários para assim aumentar a produção e garantir 

uma margem de lucro crescente. A disciplina é rigorosa, mas as condições de 

trabalho nem sempre oferecem segurança. Em algumas fábricas a jornada 

ultrapassa 15 horas, os descansos e férias não são cumpridos e mulheres e crianças 

não têm tratamento diferenciado. Surgem movimentos operários por causa dos 

conflitos entre operários, revoltados com as péssimas condições de trabalho, e 

empresários. As primeiras manifestações são de depredação de máquinas e 

instalações fabris. Com o tempo surgem organizações de trabalhadores da mesma 

área. Os trabalhadores conquistam aos poucos o direito de associação e em 1824, 

ainda na Inglaterra, são criados os primeiros centros de ajuda mútua e de formação 

profissional. Em 1833 os trabalhadores ingleses organizam os sindicatos (trade 

unions) como associações para obter melhores condições de trabalho e de vida. Os 

sindicatos conquistam o direito de funcionamento em 1864 na França, em 1866 nos 

Estados Unidos, e em 1869 na Alemanha. 

As demais conseqüências do processo de industrialização são a divisão do 

trabalho, a produção em série, o lucro (valor líquido de troca pela exploração do 

trabalho e mais-valia) e a urbanização. Para maximizar o desempenho dos operários 

as fábricas subdividem a produção em várias operações e cada trabalhador executa 

uma única parte, sempre da mesma maneira (linha de montagem). Enquanto na 

manufatura o trabalhador produzia uma unidade completa e conhecia assim todo o 
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processo, agora passa a fazer apenas parte dela, limitando seu domínio técnico 

sobre o próprio trabalho. A industrialização favorece o processo de êxodo da 

população do campo para as cidades, que cresceram de forma exacerbada.  

Os trabalhadores industriais viviam em bairros miseráveis, em péssimas 

condições de higiene. Habitavam verdadeiros pardieiros. A crise habitacional 

evidenciava-se quando a maioria dos trabalhadores só tem seu salário, ou seja, o 

indispensável para sua sobrevivência e reprodução; quando melhorias mecânicas 

deixam sem trabalho massas operárias; quando crises industriais determinam, de 

um lado, a existência de um forte exército de desempregados e, de outro, jogam 

repetidamente na rua grande massa de trabalhadores; quando os proletários se 

amontoam nas ruas das grandes cidades; quando o ritmo da urbanização é tanto 

que o ritmo das construções de habitação pode não acompanhá-lo. Vale mencionar 

a atualidade deste cenário: “o problema da habitação não é próprio da época 

presente; nem sequer é um dos males típicos do proletariado moderno [...] pelo 

contrário, tem afetado [...[ a todas as classes oprimidas de todos os tempos”. 

(ENGELS, 1978,p.15). 

Apesar de opiniões controversas a cerca da eventual melhoria do padrão de 

vida do povo inglês devido à Revolução Industrial, Hobsbawn afirma que “a 

Revolução Industrial foi uma coisa má para os trabalhadores pobres – pelo menos 

durante várias décadas –porque produziu pressão sobre o consumo e os padrões de 

vida materiais da massa da população numa ocasião em que esta foi forçada a se 

adaptar às mudanças sociais importantes” (1981, p.139).     

No final do século XVIII, havia 25 cidades com mais de cem mil habitantes na 

Europa, entre elas, Londres, Paris, Moscou, Nápoles, Madri (Tab. 1.1.1.1). 
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Além disso, a evolução técnica, o controle da burguesia sobre o Parlamento, 

a acumulação de capitais devido ao comércio e à agricultura moderna, a supremacia 

naval que garantiu aos ingleses o controle de mercados, a influência do liberalismo e  

a existência de jazidas de ferro e carvão explicam a primazia da Inglaterra no 

processo.   

Enquanto isso, no campo, surge o proletariado rural. Os pequenos 

proprietários rurais até então levando uma vida de paz subsistindo de seu trabalho 

artesanal como tecelão, e cultivando seu pedaço de terra de forma tradicional. A 

partir do momento que os operários industriais da agricultura a abandonavam, torna- 

         Tab. 1.1.1.1 
População do mundo e da Europa no século XIX 

(Milhões de habitantes) 

                            
                                Fonte: Escola Vesper (2005) 

 

se disponível um grande número de terrenos, instalando-se aí uma nova classe de 

grandes arrendatários, proprietários de grandes glebas de terras. Extraiam maior 

produção das terras, utilizando melhores métodos agrícolas, e fazendo uma 

exploração em larga escala. Desta forma, podiam vender seus produtos mais barato 
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do que o pequeno agricultor, que por sua vez, não tinha outra saída senão vender 

sua terra e adquirir um tear, ou empregar-se em casa do grande arrendatário. 

Do ponto de vista teórico abstrato, a ruína dos pequenos produtores na 

sociedade em que a economia mercantil e capitalista se desenvolve significa a 

criação do mercado interno. A desestruturação da ordem rural faz parte do processo 

de formação de uma economia capitalista porque os campesinos têm sua força de 

trabalho convertida em mercadoria, e os grandes arrendatários têm seus meios de 

produção convertidos  em capital. O proletariado rural cria o mercado para os bens 

de consumo da produção capitalista.  

Segundo Lênin apud Soares (1992, p.3):   

Por conseguinte, a transformação do campesinato em proletariado rural cria um 

mercado principalmente para os artigos de consumo, e a sua transformação em 

burguesia rural cria-o principalmente para os meios de produção. Noutros termos: 

nos grupos inferiores 'do campesinato', verifica-se a conversão da força de trabalho 

em mercadoria e, nos grupos superiores, a conversão dos meios de produção em 

capital. Essa dupla conversão fornece o processo de formação do mercado interno, 

que a teoria estabeleceu tratando dos países capitalistas em geral. Por isso, F. 

Engels escreveu que a fome de 1891 representava a criação de um mercado interno 

para o capitalismo. Essa tese é ininteligível para os populistas que, na ruína do 

campesinato, não vêem a transformação da economia patriarcal em economia 

capitalista, mas apenas o declínio da 'produção popular. 

 

O ponto a ser sublinhado é que a criação do mercado para a produção 

capitalista é, simultaneamente, a criação de dois tipos novos de população rural, que 

constituem a base de uma sociedade dominada pela economia mercantil e pela 

produção capitalista, cujo denominador comum é o caráter mercantil, monetário da 

economia - a burguesia rural, especialmente a pequena, e os operários agrícolas 

assalariados. 
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 1.1.2 Brasil 

O regime de concessão de sesmarias, a primeira forma de ordenamento 

jurídico das terras no Brasil, que vigeu por 300 anos, foi na verdade o embrião dos 

conflitos por sua posse, e que perduram até os dias de hoje. A figura do posseiro é 

fruto daquele regime, pois, devido à extensão desmesurada das concessões4, estas 

permaneciam em boa parte inabitadas e incultas, dando margem a ocupações por 

famílias que necessitavam de terra para tirar seu sustento. No início de 1822, ano 

em que meses depois é extinto o regime de sesmarias, D. Pedro assina provisão 

estabelecendo que “sem prejudicar quaisquer possuidores, que tenham efetivas 

culturas no terreno, porquanto devem eles ser conservados nas suas posses...” 

(SILVA, 1996, p.73). A escravatura, a monocultura e as extensas áreas de 

propriedade inexploradas compõem o cenário para o surgimento do latifúndio, onde 

o espaço agrário brasileiro se assentou.       

A Lei de Terras, de 1850, caracteriza-se fundamentalmente por abarcar a 

união de dois problemas, quais sejam: a imigração (de trabalhadores livres, dada a 

iminência da libertação dos escravos) e a regulamentação da propriedade da terra 

(inclusive, tornando os posseiros ilegais, a menos que preenchessem as exigências 

para a legitimação da área ocupada e validando seus títulos após demarcar seus 

limites e pagar as taxas5). É o marco da instituição da propriedade fundiária privada 

no Brasil.  

Assemelha-se ao ocorrido cem anos antes na Inglaterra com os cercamentos  

(enclosures), responsáveis pelo fim do uso comum das terras, gerando o 

___________ 
4 De 4 a 30 léguas de sesmaria (equivalentes a 17.424 ha a 130.680 ha)  
5 Prática, por sinal, existente até os dias de hoje, como a aplicação da MP 255/2005 (“MP do Bem”) 
que regularizará 150 mil posses de terras, de até 500ha cada, na Amazônia Legal  
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"trabalhador livre", expulso do campo onde não tinha mais condições de 

sobrevivência e transformado em mão-de-obra urbana.  

Em uma retrospectiva histórica, com análise crítica da origem da exploração 

das terras no Brasil, Léry apud Guimarães (1968, p.5-6) menciona: 

Era de paz e sossego a vida brasileira antes de começar nossa 
História. No que toca à repartição das terras, cada pai de família 
escolhe algumas geiras onde lhe apraz e nelas planta suas roças; e 
quanto a isso de heranças e pleitos divisórios são cuidados que 
deixam aos demandistas e avarentos da Europa.   

  

 A colonização se dá, em seu início, com a utilização de mão de obra escrava 

indígena, que até o século XVII é motivo de cruentas lutas contra o cativeiro. A partir 

de 1538, inicia-se a substituição dos índios escravos por homens trazidos da África, 

chegando-se ao final desse século com mais de 15 mil africanos escravizados 

trabalhando nos engenhos. Da associação entre escravos índios e negros na causa 

da resistência à escravidão ocorrem fugas e formação dos quilombos, a partir dos 

1600. O dos Palmares, no altiplano da Serra da Barriga, nas Alagoas, se constitui no 

mais importante reduto de escravos foragidos das Américas (até sua derrocada no 

final do século XVII).   

 No período inicial da colonização, o reino português mantinha uma atitude de 

pouco entusiasmo com sua nova conquista6. Regra geral, suas conquistas coloniais 

tinham nas especiarias e metais preciosos seus principais interesses, o que não os 

atendia a alternativa da riqueza vinda apenas o pau-brasil. No entanto, concluíram  

 
 
 
____________ 
6 “O Brasil foi uma carta de paus, puxada num jogo de trunfo e ouros” (FREYRE, 1989, apud SILVA, 
1996, p.23).     
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rapidamente, terem que ocupar as novas terras garantindo a sua posse e 

defendendo-a da cobiça dos estados rivais, e que deveriam fazê-lo através do 

cultivo da terra (SILVA, 1996, p.23). A divisão do território conquistado em partes 

administráveis foi a solução encontrada, com a distribuição de 14 Capitanias 

Hereditárias, por Dom João III, entre 1534 e 1536, para que donatários, 

simpatizantes da Coroa, as ocupassem, administrando-as e  cultivando-as7. Tinham 

ainda a incumbência da repartição da terra em sesmarias (regida, a princípio, por 

Ordenações do reino), distribuir e fiscalizá-las quanto ao uso da terra. 

O interesse da Coroa com a produção para exportação era aumentar o 

comércio de escravos e auferir maior volume de tributos. Por muitos anos, as 

grandes extensões de terras eram destinadas ao cultivo de produtos agrícolas para 

exportação, na forma de mono cultura, da cana-de-açúcar, café, pecuária extensiva, 

algodão, e cacau, com a exploração da mão-de-obra escrava.  

Originalmente, o conceito de sesmarias foi criado no final do século XIV, por 

Dom Fernando, então rei de Portugal, para solucionar uma crise de abastecimento 

do próprio reino português, acabando com a ociosidade das terras, obrigando o seu 

cultivo, sob pena de devolvê-las à Coroa (terras devolutas). Era ainda uma forma de 

incentivar o povoamento do interior de Portugal. Diferentemente do ocorrido no país 

de origem, aqui, num território dezenas de vezes maior, o mesmo regime dificilmente 

poderia dar certo8. Aplicada no Brasil, por lei, recebia-se uma grande gleba de terra 

com o compromisso de ocupá-la e cultivá-la. 

 
____________ 
7 Deveriam ser estabelecidos engenhos e vilas, nomeados funcionários e aplicada a justiça, podendo 
inclusive decretar a pena de morte de escravos, índios e homens livres. 
8 Junqueira, 1978, apud Silva (1996, p.38) menciona que “se, na época do descobrimento, Portugal 
soubesse que o Brasil era 76 vezes maior do que a metrópole, nunca teria trazido para cá o instituto 
das sesmarias”  
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Da mesma forma, quem não o fizesse dentro de cinco anos, no máximo, 

deveria devolver a terra à Coroa.  

Cada sesmaria compreendia milhares de hectares. Uma delas foi a Ilha de 

Itaparica (Bahia) inteira, doada a D. Violante Távora.  Ainda nos primórdios da 

colonização, Brás Cubas foi aquinhoado com terras na comarca de São Paulo que 

deram origem aos municípios de Santos, Cubatão e São Bernardo. De forma geral, 

eram muito pouco precisos os limites demarcatórios das terras, com registros 

referenciando locais limítrofes onde certos fatos tivessem ocorrido, ou mesmo 

acidentes naturais9. Aceitavam-se medições de terras com o emprego de métodos 

pouco ortodoxos, como aguardar que o cachimbo do cavaleiro se apagasse para 

então se marcar uma légua de extensão.  

Em 1808 a Coroa Portuguesa se transfere para Brasil iniciando um processo 

mais criterioso de concessão de terras, culminando com o fim do regime de 

sesmarias, em 1822.  Em meados desse século, o Brasil passou por grandes 

transformações sociais. A luta dos negros escravos crescia, multiplicavam-se os 

quilombos, Intensificavam-se as pressões externas e internas contra o tráfico de 

negros oriundos da África. A Inglaterra exercia pressão neste sentido, interessada 

em expandir seus negócios (por aumento do número de consumidores, e obtenção 

de lucros através da venda de suas máquinas aos senhores de engenho). Muitos  

dos escravos já tinham fugido para os quilombos e outros tantos adquiriram sua  
 
 
____________ 
9 Ainda no ano de 1970, consta em Certidão do 1º. Registro de Imóveis de S. José dos Campos, 
obtida pelo autor, referente às terras onde hoje se instala o Assentamento Nova Esperança, antiga 
Fazenda Bella Vista (1924), e depois Santa Rita (1949): “compreendida dentro das seguintes divisas: 
começa na Ponte do Rio Butá, seguindo estrada acima até um canto de uma cerca, seguindo pela 
cerca a rumo direito a sair do córrego; seguindo córrego acima até sair em outra cerca, e por esta 
segue em rumo direito até o Ribeirão do Butá, atravessando o Ribeirão, passando pelo toco de uma 
perobeira, e sempre a rumo direito até sair no espigão...” (Grifos nosso).        
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liberdade pela alforria. Em 1888 é assinada a lei Áurea, beneficiando os interesses 

da elite, principalmente internacional.  

A desestruturação da ordem fundiária escravocrata se fundamenta no perfil 

da sociedade brasileira de antanho, com setores liberais, da classe média, com 

vocação republicana, e que também se opunham e lutavam contra a escravidão. No 

entanto, apesar de terem feito do liberalismo uma arma de oposição ao imperador, 

durante o primeiro império, além de um instrumento de demolição das estruturas 

coloniais obsoletas, tornaram-se conservadores quando tomaram o poder (VIOTTI, 

1977,p.12). Neste período ascende nos meios políticos o bacharel. Ligado às elites 

por laços de amizade, família ou clientela, tornou-se porta-voz dos grupos 

dominantes. Eventualmente, a serviço dos setores mais progressistas das 

oligarquias, participou dos movimentos reformistas (1870-1889) de reforma eleitoral, 

abolição da escravatura e proclamação da República.  

As circunstâncias que antecedem e precipitam uma tomada de decisão pela 

Coroa da promulgação da Lei de Terras tinham como pano de fundo a expansão do 

mercado internacional e a revolução no sistema de transportes, abrindo novas 

perspectivas para a agricultura brasileira.  Ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

expressivo da cultura cafeeira na região sudeste estava por exigir, na visão dos 

fazendeiros, uma solução para a iminente proibição do tráfico de escravos10, e sua  

substituição por mão-de-obra de imigrantes11. A propriedade da terra era o outro 
 
 
____________ 
10 Sendo a Inglaterra sua principal instigadora, subjugando Portugal a comprometer-se, em 1810, a 
condenar por princípio o tráfico de escravos, o que se aplicou ao novo Estado, a partir de 07/09/1822. 
Exigência esta que propiciou a inserção da Inglaterra no comércio internacional, e desenvolvimento 
do capitalismo na Europa. (SILVA, 1996, p.119)   
11 Em 1840, o Senador Vergueiro conduz experiência, na Fazenda Ibicaba, de substituição, em 
parceria com a Coroa, de mão-de-obra escrava, por imigrante europeu (trabalhador livre). Ver p. 50. 
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problema, aliás, ligado ao primeiro, a ser resolvido (VIOTTI, 1977,p.15).  

A proposta feita por fazendeiros e encaminha por gabinete foi de uma 

legislação objetivando impedir o acesso fácil à terra, forçando os imigrantes ao 

trabalho nos fazendas. Ou seja, garantir a posse e a propriedade da terra apenas 

para as elites da nobreza, e, ao mesmo tempo, garantir a mão-de-obra, tanto do 

imigrante, como dos escravos como assalariados.   

A lei acaba reforçando então o poder dos proprietários de grandes extensões 

de terras, com baixa, ou nenhuma atividade de cultivo e exploração, dando origem 

ao latifúndio moderno, em detrimento do pequeno proprietário. De acordo com a 

nova lei, para tornar-se proprietário de terra o interessado deveria legalizá-las em 

cartórios oficiais, pagando um certo valor à Coroa. Em adição, como situa Silva 

(1996,p.14), “Intervir na questão da terra e da mão-de-obra, tal como pretendeu o 

Estado imperial por meio da adoção da Lei das Terras, só foi possível devido às 

alterações que se produziram na vida social e política do Império [...] .a Lei das 

Terras esteve vinculada, portanto, também ao processo de consolidação do Estado 

nacional.”      

Ficaram desta forma discriminados os pobres, e escravos, ao serem libertos, 

de terem acesso às extensas terras públicas.  

Com a criação da propriedade privada da terra, avança o sistema capitalista 

no Brasil, com os trabalhadores tornando-se livres anos depois, deixando de serem  

como mercadorias, e mesmo como produtores de mercadorias. Já como 

trabalhadores livres, vendiam sua força de trabalho ao ex-escravocrata, agora 

proprietário, fazendeiro-capitalista (Tab. 1.1.2.1). Permanecera a separação entre os 

trabalhadores e os meios de produção. Com a terra cativa, os escravos tornam-se 

livres e sem-terra (MARTINS, 1998). 
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As condições impostas pelas novas circunstâncias legais e de 

desenvolvimento socioeconômico, aliado às grandes extensões de terras ainda 

totalmente inexploradas, dão ensejo à prática do processo de grilagem12 de terras 

para a formação das fazendas13. Grandes áreas, mormente as de terras devolutas, 

mais vulneráveis (ou terras indígenas, e mesmo fazendas formadas por 

camponeses, posseiros, e expropriadas com o uso da violência) têm sido, desde 

então, apropriadas por meio de falsificação de documentos e suborno dos 

responsáveis pela regularização fundiária. Assim, os grileiros, agindo mesmo como 

traficantes de terras, se tornam também responsáveis pela formação de novos 

latifúndios. 

Tab. 1.1.2.1 
Relações capital x trabalho  

                                Fonte: Notas de aula da disciplina “Planejamento e Cultura: Perspectiva  
                                           para o Planejamento Contemporâneo” (UNIVAP-PLUR, 2004), 
                                           ministrada pelo Prof. Dr. José Oswaldo Soares de Oliveira 

 

O tratamento da questão agrária no Brasil levará em conta, 

obrigatoriamente,a questão da formação do latifúndio e a eventual resistência 

camponesa com a conseqüente geração de violência no campo.  

Desde o fim oficial do cativeiro humano, 38 anos após o advento do cativeiro   
 

____________ 
12 Processo de apropriação e registro ilegais de terras, por vezes, de maneira hostil, com falsificação 
de títulos imobiliários (a expressão “grilo” vem de antigo artifício usado para dar a documentos novos a 
aparência de velhos, colocando-os em uma caixa fechada, com grilos, e depois de algumas semanas, os 
documentos apresentavam manchas amareladas provocadas pelos insetos, além de ficarem corroídos nas 
bordas e com pequenos orifícios na superfície, indicando a suposta ação do tempo).   
13 A palavra “fazenda” significava o conjunto de bens, a riqueza acumulada (MARTINS, 1998, p.23) 
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da terra, os negros em liberdade migraram para as cidades, encontrando por seus 

caminhos terras cercadas, e da mesma forma camponeses europeus, após sofrerem 

mal-sucedida experiência, saíram a procura de terras para se estabelecerem, 

migrando para diferentes regiões, enfrentando os latifundiários. Ao longo do tempo 

estes trabalhadores, e suas gerações posteriores, começaram a constituir uma 

categoria, que ficou conhecida nos anos 70 e 80 do século XX, como os Sem-Terra. 

Nesta caminhada, o campesinato brasileiro, em migração ou não, sempre se 

deparou com a necessidade de lutar contra o cerco da terra e da vida, impostos pelo 

coronelismo, latifundiários senhores absolutos dominando a terra e a vida dos 

camponeses. Para Cunha (2002,p.71):  

Não sofismemos a história. Causas muito energéticas determinaram o insulamento e 
conservação autóctone. Destaquemo-las. Foram, primeiro, as grandes concessões 
de sesmarias, definidoras da feição mais durável do nosso feudalismo tacanho. Os 
possuidores do solo, de que são modelos clássicos os herdeiros de Antônio Guedes 
Brito, eram ciosos dos dilatados latifúndios, sem raias, avassalando a terra.    
   

Na Bahia, camponeses sem terra terminaram uma longa peregrinação no 

arraial de Canudos. Era um movimento social messiânico que não se submeteu à 

ordem coronelista e latifundiária. E, por essa razão, foram declarados inimigos de 

guerra. E assim começou a guerra contra os camponeses. Canudos foi o maior 

exemplo da organização de resistência camponesa do Brasil. Os camponeses sem 

terra acamparam na fazenda Canudos em 1893 (“velha fazenda de gado à beira do 

Vaza-Barris, era, em 1890, uma tapera de cerca de cinqüenta capuabas de pau-a-

pique”  (CUNHA, 2002, p.114), e passaram a chamar o lugar de Belo Monte. A 

organização econômica se realizava por meio do trabalho cooperado, o que foi 

essencial para a reprodução da comunidade. Todos tinham direito à terra e 

desenvolviam a produção familiar, garantindo um fundo comum para uma parcela da 
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população, especialmente os velhos e desvalidos, que não tinham como subsistir 

dignamente.  

Foram acusados de defender a volta da monarquia. “Antônio Conselheiro 

pregava contra a República; é certo” (CUNHA, 2002, p.126). Expedições militares de 

quase todo o Brasil atacaram mais de 10 mil camponeses. De outubro de 1896 a 

outubro de 1897, os ataques do exército, com 5 mil homens fortemente armados,  

foram enfrentados e refreados até o cerco completo e o massacre do povo de 

Canudos.  

Outros fatos históricos marcantes, como a proclamação da República (1889), 

o término da Guerra do Paraguai (1870), acabam por criar um movimento de afluxo 

de uma grande população para os grandes centros, onde são criadas demandas, 

não atendidas, por moradias populares nas cidades, principalmente, Salvador, São 

Paulo e Rio de Janeiro14.    

O outro aspecto regulado pela Lei No. 601, referente a imigração estrangeira 

do trabalhador livre, obrigou que se implementasse uma política de divulgação para 

atrair famílias da Europa, principalmente Itália, Alemanha, Polônia, Portugal, Suíça e 

Áustria15, para atender os programas oficias de colonização. Eram oferecidas  

 
 
 
____________ 
14 Em 1897, antigos combatentes da Guerra de Canudos se instalam no morro da Providência, no Rio 
de Janeiro. O local, considerado como o lócus da pobreza, passa a ser chamado de “morro da 
Favella”, em alusão a um morro de mesmo nome da região de Canudos. No período 1902-1906, o 
prefeito Engo. Pereira Passos empreendeu uma grande reforma urbana da cidade, que se propunha a 
sanear e civilizar a cidade acabando com as habitações anti-sanitárias. Em 1927, as favelas 
aparecem pela primeira vez num planejamento urbano do Rio de Janeiro, sendo referidas como 
“lepras que ameaçavam a ordem social” (VALLADARES, 2000) (Fig. 1.1.2.1). 
15 Segundo MARTINS (1998,p.22), “mais de um milhão e seiscentos mil imigrantes vieram para o país 
no espaço de pouco mais de trinta anos, entre 1881 e 1913, a maioria dos quais para trabalhar como 
colonos nas fazendas de café”  



 49

pequenas glebas de terra, de 25 ha, a preços subsidiados, com pagamento 

facilitado. Esses camponeses, via de regra, tinham para si designadas regiões de 

topografia pouco propícia para a agricultura, nas montanhas do Espírito Santo, do 

Rio de Janeiro (região de Petrópolis), de Santa Catarina e do Paraná.  

Fig. 1.1.2.1 
Campanha de saneamento do Morro da Favella, RJ - 1907  

                    
          Fonte: Falcão (1971, apud VALLADARES, 2000)  

 

No estado de S. Paulo, diferentemente das demais regiões, 

predominantemente, as famílias européias não receberam terra, mas foram 

empregadas em fazendas de café para trabalharem em um regime sócio-econômico 

denominado colonato. O imigrante recebia moradia e algumas linhas de café para 

cuidar para o latifundiário; em troca poderia cultivar o que lhe provesse em lote de 2 

hectares, ou mesmo entre as leiras para seu sustento. Lhe era ainda devido uma o 

pagamento em dinheiro, pela capina do cafezal e colheita. Foi esta “combinação, 

técnica e econômica de produção do café como mercadoria, e produção direta de 

meios de vida necessários à reprodução da força de trabalho” (MARTINS, 1998, 

p.105) a base do desenvolvimento do regime de colonato.        



 50

Fundada em 1817 pelo Senador Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, a 

Fazenda Ibicaba, hoje localizada em Cordeirópolis, SP, foi sede da primeira e uma 

das mais importantes colônias do Brasil (Fig. 1.1.2.2). Foi a pioneira na substituição 

de mão-de-obra escrava pela de imigrantes europeus, principalmente Suíços e 

Alemães, 23 anos depois de sua fundação. O Senador Vergueiro foi o responsável 

pela vinda dos primeiros imigrantes da Europa, muito antes da abolição da 

escravatura. Sua empresa, “Vergueiro e Companhia”, recrutava os imigrantes, 

financiava a viagem e este tinha que quitar sua dívida trabalhando por, pelo menos, 

quatro anos. A cada família cabia um certo número de pés de café que pudesse 

cultivar, colher e beneficiar, além de roças para o plantio de mantimentos. O produto 

da venda do café era partido entre colono e fazendeiro, devendo prevalecer o  

Fig. 1.1.2.2 
Fazenda Ibicaba 

                      Fonte: http://www.fazendaibicaba.cjb.net/                 

 

mesmo princípio para sobras de mantimentos que o colono viesse a vender. Esses 

contratos ficavam conhecidos como "Sistema de Parceria". Cerca de mil pessoas 

entre portugueses, suíços e alemães viviam em Ibicaba, que era quase 

independente, havendo até circulação interna de moeda própria.       
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Durante mais de uma década, o modelo de colonização obteve sucesso 

tornando-se uma referência. No entanto, ao cabo de 16 anos o sistema de parceria, 

ou colonato, se encaminha para o esvaziamento e fracasso16. Acostumados a 

lidarem com escravos, acabavam por utilizar formas de coerção com os 

trabalhadores livres, inaceitáveis pelos mesmos. Adicionalmente, ao cabo de alguns 

anos no Brasil, os estrangeiros, com grandes expectativas ao virem para o Brasil em 

busca de terras e independência, concluem pela grande desilusão da malfadada 

experiência.  

Segundo Guimarães (1968, p.106):  

Embora seja correto situar, objetivamente, o aparecimento da pequena propriedade 
no Brasil, como instituição consolidada, durante o primeiro quartel do século 
passado, após a introdução de imigrantes europeus nas regiões meridionais, seria 
grave erro deixar de levar em conta a anterior etapa de gestação da classe 
camponesa, a qual parte, sem nenhuma dúvida, após longo processo de espoliação, 
cujas primeiras conseqüências foram a incorporação aos engenhos de açúcar de 
uma multidão de trabalhadores livres miseráveis: os agregados.      

 

Com este desfecho, em suma, a Lei de Terras acabou por manter negros e 

pobres como sem-terra e, ao mesmo tempo, legalizou, como propriedade privada, as 

grandes extensões de terra, na forma de latifúndio17.  

 

 
 
 
____________ 
16 Thomaz Davatz, um mestre-escola suíço, capitalizou a indignação dos imigrantes e liderou um 
movimento de protesto contra “o cálculo de rendimentos do café produzido, a cobrança da comissão, 
a taxa de câmbio desfavorável utilizada na conversão de suas dívidas em moeda nacional, a 
cobrança do transporte de Santos até a fazenda, e a estranha divisão dos lucros da venda do café”. 
Segundo Davatz, o que se pedia era tratamento justo (DAVATZ, 1941, apud FERRÃO, 1999,p. 6).  
 
17 Desta forma, pode-se colocar que à época que o trabalho era cativo (escravidão) a terra era livre, 
conquanto que a partir do momento que o mesmo torna-se cativo (assalariado), a terra passa a ser 
cativa (propriedade privada) (MARTINS, 1998).    
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Pode-se traçar um paralelo com o ocorrido em outros países a respeito. A  

distribuição de terras colonizadas nos Estados Unidos foi realizada de uma forma 

mais democrática. Em 1862, logo após a unificação do país, o então presidente, 

Abraham Lincoln, implantou uma lei de colonização das terras pública que se 

baseava no critério de que a terra deveria ser apenas de quem nela trabalhasse. 

Conforme Viotti, “tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a política rural estava 

ligada a uma certa concepção de trabalho. Mas, enquanto a lei brasileira de 1850 

dificultava a obtenção de terra pelo trabalhador livre, o Homestead Act de 1962, nos 

Estado Unidos doava terra a todos os que desejassem nela se instalar” (1977,  

p.136-137). E com base nesse critério estabeleceu-se que cada família que quisesse 

trabalhar e viver na terra teria o direito assegurado a 160 acres, ou mais ou menos 

65 hectares, pelos quais não só não pagaria nada ao governo como tinha o direito 

de demarcar as terras, na fronteira agrícola, no oeste, a partir do último proprietário 

que havia demarcado seus 160 acres18. Com essa lei, foram distribuídos entre 1862 

e 1880 cerca de 60 milhões de hectares de terras públicas federais e outros 120 

milhões de terras públicas estaduais, beneficiando no total mais de 3 milhões de 

famílias de agricultores, que tendo acesso democrático, se transformaram em 

pequenos e médios agricultores, e logo consumidores de produtos industriais, como  

instrumentos de trabalho para agricultura, maquinaria e produtos de consumo 

familiar, fomentando fortemente desta maneira o mercado interno estadunidense. De 

fato, historiadores e economistas são unânimes em defender a tese que graças a 

esse processo de democratização da propriedade da terra foi possível desenvolver 

uma pujante agricultura, que aumentou imediatamente a produção e gerou um 

____________ 
18 Ainda nos dias de hoje “as leis norte-americanas determinam que somente estabelecimentos com 
área inferior a 160 acres podem beneficiar-se, por exemplo, do fornecimento de água para irrigação, 
fruto de trabalhos públicos em represas e barragens” (ABRAMOVAY, 1998,p.159) 



 53

enorme mercado interno para a indústria nacional instalada no norte do país. Essas 

bases transformaram o país, dividido e dilacerado pela guerra civil, na maior 

potência econômica industrial no final do século.  

Na Europa, da mesma forma, a origem da propriedade da terra se deu com 

processos de reforma agrária. Com o advento do capitalismo industrial, as terras 

expropriadas dos senhores feudais foram distribuídas entre os camponeses sem-

terra que se transformaram em pequenos agricultores familiares, o que é a bases até 

hoje da estrutura fundiária razoavelmente igualitária que existe em toda a Europa, 

onde praticamente não existem propriedades acima de 50 hectares.  

Mesmo na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, o desaparecimento da 

yeomanry (classe de pequenos proprietários rurais) proclamado por Engels e 

Hobsbawn, dando lugar à concentração dos capitais e das terras para garantir o 

crescimento da capacidade produtiva, não se confirma. Também carece de 

fundamento a assertiva de que, atualmente, a chamada estrutura tripartite clássica 

da agricultura britânica (landlords / capitalistas / farmers) estaria para voltar, 

substituída por grandes capitais financeiros (internacionais ou não) investindo na 

terra com fins especulativos (ex-papel dos landlords), pelas corporações (os 

capitalistas), e pelo desaparecimento dos atuais farmers, substituídos por 

assalariados agrícolas (ABRAMOVAY, 1998, p.165).  A importância social e 

econômica da produção familiar (small farming - produção da pequena propriedade 

rural, dentro de uma abordagem “romântica”) para a Inglaterra e País de Gales é tal 

que 97,5% dos estabelecimentos rurais são genuinamente familiares.               

Já no Brasil, a base legal que deu origem à propriedade da terra foi 

justamente fomentar e estimular a grande propriedade fundiária, consolidando o 

latifúndio, a grande propriedade como a base da produção agrícola do país. E uma 
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sociedade que tem na sua base o latifúndio acaba por promover a desigualdade 

social e a pobreza no meio rural. A alternativa que se impõe ao agricultor sem seu 

próprio chão plantar é a emigração para a cidade, provocando o êxodo rural, e, de 

alguma forma, estendendo essa desigualdade para as cidades.  

Registre-se a forte migração rural com destino aos grandes centros urbanos 

ocorrido em concomitância com tais fatos. Em um curto espaço de tempo, ou “em 

pouco mais de uma geração [...] o Brasil se transformou de um país 

predominantemente agrário em um país virtualmente urbanizado. Em 1950 tinha 

uma população de 33 milhões de camponeses – em crescimento – com 19 milhões 

de habitantes nas cidades, ao passo que hoje tem a mesma população no ‘campo’ – 

agora diminuindo – e a população urbana sextuplicou para mais de 120 milhões.”  

(DEÁK; SCHIFFER, 1990,  p. 11).   

A partir do final da primeira metade do século XX, novos enfoques e formas 

de organização foram adotados na luta pela terra e na luta pela Reforma Agrária: as 

Ligas Camponesas, as diferentes formas de associações e os sindicatos dos 

trabalhadores rurais. 

A derrocada da oligarquia cafeeira, pela revolução de 1930, promoveu forte 

avanço no processo de industrialização do país, mas não interveio na ordem agrária. 

No final dos anos 50 e início dos 60, as reformas de base, urbana, agrária, bancária, 

universitária, foram tema de intensos debates públicos, culminando com a criação da  

Superintendência de Política Agrária - SUPRA, com a atribuição de executar a 

reforma agrária. Em março de 1963, foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural. 

Em novembro de 1964, já sob o regime militar, foi sancionada a Lei nº 4.504, 

que tratava do Estatuto da Terra, a primeira proposta articulada de reforma agrária 

da história do Brasil. No entanto, com base nesta lei, o capitalismo impulsionado 
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pelo regime militar, em vez de dividir a propriedade, promoveu a expansão e 

modernização dos latifúndios, com a utilização de crédito rural abundante e  

fortemente subsidiado. Além disso, o estímulo à cultura da soja, com o propósito da 

geração de excedentes exportáveis, incentivou os proprietário das grandes 

propriedades rurais a incorporarem as pequenas propriedades (CERAI, 2000). 

Enquanto isso, em todo o país, ocorre uma profusão de conflitos e eventos de 

lutas dos pequenos proprietários, arrendatários e posseiros, além das lutas de 

trabalhadores assalariados, desenvolvendo desta forma um o processo de 

organização política do campesinato. Entrementes, com o crescimento da luta pela 

reforma agrária, tanto o Partido Comunista Brasileiro, como a Igreja Católica, entre 

outras instituições, disputavam esse espaço político, interessados no processo. 

Por volta de 1945 surgem as Ligas Camponesa, uma forma de organização 

política de camponeses que resistiram à expropriação e a expulsão da terra. Sua 

origem está associada à recusa à condição de assalariado. Foram criadas em quase 

todos os Estados brasileiros e tinham o apoio do PCB, do qual eram dependentes. 

Em 1947, o governo decretou a ilegalidade do partido e com a repressão 

generalizada, as Ligas foram violentamente reprimidas, muitas vezes pelos próprios 

fazendeiros e seus jagunços. (MST, 2005) 

As ligas reaparecem em Pernambuco, em 1954, e se organizam em outros 

Estados do Nordeste, bem como em outras regiões. Neste mesmo ano, o PCB criou 

a ULTAB (União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas), com ação em quase 

todo o Brasil. Com essa forma de organização, o partido comunista pretendia 

realizar uma aliança camponesa operária. Em 1962, as Ligas realizaram vários 

encontros e congressos, promovendo a criação de uma consciência nacional em 

favor da Reforma Agrária. A ação das Ligas era definida na luta pela Reforma 
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Agrária radical, para acabar com o monopólio de classe dominadora sobre a terra. 

Em suas ações, os camponeses passaram a realizar ocupações de terras. 

A Reforma Agrária acaba sendo colocada na pauta política na medida em que 

cresce a luta pela terra. A Igreja Católica, ciosa da importância do momento 

histórico, e disposta a dele participar, acabou dividida em duas correntes: a 

conservadora e a progressista. A primeira, no Rio Grande do Norte, criou o Serviço 

de Assistência Rural. Em Pernambuco criou o Serviço de Orientação Rural e no Rio 

Grande do Sul a Frente Agrária Gaúcha. A corrente progressista, liderada pela 

CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), criou o Movimento de 

Educação de Base, que trabalhava com a alfabetização e com a formação política 

dos camponeses. 

A primeira organização que incorpora formalmente o termo “sem-terra” é o 

Master (Movimento dos Agricultores Sem-Terra), surgida no Rio Grande do Sul19, no 

final da década de cinqüenta. Os associados eram agricultores sem terra, 

assalariados, e os pequenos proprietários e os filhos destes. Em 1962, os sem-terra 

começaram a organização de acampamentos e territorializaram a luta por todo o 

Estado. À época foram apoiados pelo Partido Trabalhista Brasileiro, do então 

governador Leonel Brizola, mas ficaram circunscritos ao Rio Grande. Com a tomada 

do poder pelos militares, em 1964, esses movimentos camponeses foram 

dizimados.No entanto, os os últimos 24 anos foram abundantes de lutas de 

resistência pela conquista da terra.   

 
____________ 
19 O mesmo estado em que ocorre, em 1756, a morte de Sepé Tiaraju, guerreiro indígena e hoje 
símbolo da luta pela terra, comandante da resistência guarani-missioneira à implementação do 
Tratado de Madri em suas terras. Teria bradado “Esta terra tem dono!”. Logo após sua morte, ocorre 
o Massacre de Caiboaté, com o morte de 1.500 guaranis missioneiros em uma planície do atual 
município de São Gabriel.      
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Em Minas Gerais, nos vales dos rios Mucuri e Doce, os posseiros formaram 

vários movimentos camponeses e resistiram a expropriação. Na região de 

Governador Valadares, em Minas Gerais, desde o início da década de quarenta, os 

posseiros enfrentaram fazendeiros interessados naquelas terras, por causa da 

construção da rodovia Rio-Bahia. Para formar fazendas, os fazendeiros impuseram 

aos posseiros a condição de derrubar a mata para a formação de pastos, e só 

poderiam plantar para a subsistência. 

Ocorreram também conflitos no Espírito Santo, nos vales dos rios Mucuri e 

Doce, a noroeste do Estado, onde se localiza o município de Ecoporanga, onde 

muitos camponeses foram mortos pela Polícia Militar e jagunços. No final da década 

de 40, a região era contestada pelos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, e 

suas terras estavam ocupadas por posseiros. Dada a situação, passaram a ser 

disputadas por fazendeiros grileiros, tirando vantagem daquela situação indefinida. 

No norte do Estado de Goiás, as terras passaram a ser muito valorizadas 

devido à construção da rodovia Transbrasiliana e ao projeto de colonização 

promovido pelos governos federal e estadual. Fazendeiros passaram a grilar terras 

devolutas, até então ocupadas por posseiros. O processo de legalização fundiária, 

como de praxe foi feito por meio de documentos falsos. Iniciou-se um processo de 

resistência nos povoados de Trombas e Formoso, que foram atacados por jagunços 

e pela Polícia Militar. Os camponeses resistiram e as lutas multiplicaram-se por todo 

o Estado até serem dizimadas pelo governo militar.  

Também no norte e no sudoeste do Estado do Paraná, ocorreram diversos 

conflitos por terra. Na região de Porecatú aconteceu um enfrentamento armado entre 

posseiros e a polícia. Desde meados da década de 40, os posseiros estavam em 

luta com um grande latifundiário, que recebia proteção do governo Estado. No 
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sudoeste do Estado, também aconteceram manobras ardilosas com as terras 

devolutas, envolvendo o governo e latifundiários, gerando conflitos com os 

trabalhadores que lá viviam. 

No Maranhão, em meados da década de 50, na região do Pindaré, chegaram 

famílias expulsas do vale do Mearin, que foram expulsas do Piauí e que já vinham 

expulsas do sertão do Ceará. Nessa época, iniciou-se o processo de grilagem da 

região, ocasionando a expulsão de muitas famílias, que partiram para o oeste e 

sudoeste do Maranhão. Assim, camponeses migrantes e expulsos chegaram na 

região que depois se tornaria conhecida como Bico do Papagaio. Desde essa época 

iniciaram os conflitos entre grileiros e posseiros que transformaria região em uma 

das mais violentas do Brasil, com intensos conflitos por terra e de contínua 

resistência dos camponeses. 

Durante toda a história do Brasil, os camponeses, bem como os demais 

trabalhadores, foram mantidos à margem do poder. Os projetos de desenvolvimento  

(“planejamento”), implantados a partir de 1964 pelos diversos governos militares, 

resultaram em  aumento da desigualdade social. Suas políticas propiciaram a 

concentração de renda, conduzindo a grande parte da população à miséria, e 

intensificando a concentração fundiária, além de promover o maior êxodo rural da 

história do Brasil.  

Eram oferecidos subsídios aos empresários, assim como incentivos e 

isenções fiscais, impulsionando o crescimento econômico da agricultura e da 

indústria, enquanto os salários eram arrochados. A situação dicotômica existente 

entre expansão industrial e a sobrevivência de velhas formas de financiamento 

deixam de existir com a vigorosa reforma financeira propiciada pelos militares. O 

financiamento dos mercados de exportação e de importação, e a intermediação 
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governamental entre bancos estrangeiros e o setor público acabaram desaguando 

na atração fundos para o financiamento de grandes projetos industriais e de infra-

estrutura (p.ex. sistemas de telecomunicações, rodovias, ferrovias, portos, usinas de 

energia elétrica, etc.). Eram estas as condições fundamentais para a realização do 

moderno modelo econômico proposto (desaguando no chamado “milagre 

brasileiro”), com impactos sensíveis no desenvolvimento urbano regional, e 

conformação territorial (DIAS, 1996). 

Essas ações políticas tiveram efeitos na questão agrária, intensificando ainda 

mais a concentração fundiária. No campo, o avanço do capitalismo fez aumentar a 

miséria, a acumulação e a concentração da riqueza. Esse processo transformou o 

meio rural com a mecanização e a industrialização, simultaneamente a 

modernização tecnológica de alguns setores da agricultura. Acabou por propiciar a 

expulsão do campo dos trabalhadores rurais, causando o crescimento do trabalho 

assalariado e produzindo um novo personagem da luta pela terra e na luta pela 

Reforma Agrária: o bóia-fria. 

No começo dos anos 60, nasceram as primeiras CEB’s (Comunidades 

Eclesiais de Base). Em meados dos anos 70, elas existiam em todo o País. Tanto no 

campo com nas cidades, elas ofereciam espaços onde os trabalhadores 

encontraram condições de socialização, politização, discussão de sua situação, e 

organização para lutar contra as injustiças e (até à luz dos ensinamentos da 

Teologia da Libertação).  

 Em 1975, A Igreja Católica criou a CPT (Comissão Pastoral da Terra). 

Trabalhando juntamente com as paróquias nas periferias das cidades e nas 

comunidades rurais, a CPT articulou novos movimentos camponeses que insurgiram 

durante o regime militar (MST, 2005). 
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Ao reprimir a luta pela terra e não realizar a Reforma Agrária, apesar da 

sanção do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64, nov. 1964), os governos militares 

acabaram por restringir o avanço do movimento camponês. Com a implantação do 

novo modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária, o campesinato é 

ameaçado. No entanto, por causa da repressão política e da expropriação 

resultantes do modelo econômico, nasceu o mais amplo movimento camponês da 

história do Brasil: o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). 

Em 1979, 110 famílias remanescentes das lutas pela terra da década de 

sessenta, quando o Master organizara os acampamentos na região, e que haviam 

sido expulsas um ano antes por índios caiangangues da reserva Nonoai, invadiram a 

fazenda Macali, em Ronda Alta (RS). Conforme Scolese (2005,p.57): “Com 25 anos 

de idade, Stedile, então funcionário da Secretaria Estadual da Agricultura, não só 

articulou como também participou diretamente da invasão”. Este fato marcou o      

início ao processo de formação do MST.  

Estabelecido formalmente20 como organização apenas em 1984, durante o I 

Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Cascavel, PR, o MST, 

inspirado na experiência das ligas camponeses, apoiou-se na interação com outras  

 
 
 
 
 
 
____________ 
20 Seus dirigentes optaram por sua não-oficialização, ou seja, não existe juridicamente (o nome MST 
não está registrado em qualquer cartório do país), impossibilitando desta forma qualquer intervenção 
federal. Mais tarde foram criadas outras entidades oficiais, a Anca – Associação Nacional de 
Cooperação Agrícola, e a Concrab – Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, que atuam 
como braços jurídicos e financeiros do MST. 
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instituições, especialmente com a Igreja Católica21, por meio da CPT. Aprendendo 

com a história da formação camponesa, construiu o seu espaço político, de forma 

autônoma (MST, 2005). 

 A partir da noção da terra como mercadoria, concebida já na Europa do 

século XVIII, e feita realidade no Brasil desde seu descobrimento, através da forma 

de administração do novo território pelo coroa portuguesa, surgem os movimentos 

sociais que passam a lutar por sua posse. Dentro deste cenário, será desenvolvido o 

Capítulo II, com ênfase na ação destes movimentos no Estado de S. Paulo, e 

particularmente, na região do Vale do Paraíba, palco de lutas do MST, que 

desembocam no estabelecimento do assentamento Nova Esperança I. Se presta 

este próximo capítulo como encaminhamento da questão do rurbano, e análise das 

perspectivas para o planejamento urbano e regional do Vale do Paraíba.         

 

 

 

 

 

 
 
 
 
____________ 
21 Nos anos 60, a Igreja Católica se dividia em grupos conservadores e progressistas. Os 
conservadores, no RN, criaram o Serviço de Assistência Rural. Também estabeleceram, em PE, o 
Serviço de Orientação Rural, e no Rio Grande do Sul, a Frente Agrária Gaúcha. Por sua vez, os 
progressistas liderados pela CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), formaram o 
Movimento de Educação de Base, de alfabetização e formação política de agricultores. A CPT 
(Comissão Pastoral da Terra), criada em 1975, trabalhava com as paróquias nas periferias das 
cidades e nas comunidades rurais, sendo, de alguma forma, articuladora de novos movimentos 
sociais surgidos durante o regime militar (MST, 2005). 
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CAPÍTULO II 

MOVIMENTOS SOCIAIS DE LUTA PELA TERRA 

“Hoje, o panorama do Pontal está mudando. Os fazendeiros foram 

indenizados, os assentados estão produzindo e as cidades prosperando”, conforme 

Belisário dos Santos Jr., Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, do Estado 

de São Paulo (Cadernos ITESP, 2000). A referência à prosperidade das cidades 

vizinhas evoca Milton Santos (2001, p.3) ao afirmar que os conflitos agrícolas são 

urbanos, no fundo.  

É na esteira de relações conflituosas, apoiados em forças associativas e 

organizadas (Tab. 2.1) que desde há muito trabalhadores e oprimidos socialmente  

                                                    Tab. 2.1  
                    Movimentos sociais de luta pela terra no Brasil(*) 

                

CRIAÇÃO
1945
1954
1958
1963
1975
1984
1994
1994
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1998
1998
2000
2000
2002
2002Coordenação de Lutas dos Movimentos Populares - CLMP Em todo país

Movimento dos Trabalhadores - MT Nordeste

Movimento de Libertação dos Sem Terra de Luta - MLSTL MA, PE, MG, SP 

MOVIMENTO SOCIAL ATUAÇÃO

Comissão Pastoral da Terra - CPT
Movimento dos Trabalhaores Rurais Sem Terra - MST

Forte em MS e PB
Em todo o país

Ligas Camponesas Nordeste
Em quase todo o país 

RS

Movimento da Luta pela Terra - MLT
Movimento dos Sem Terra do Sul de MT - MST/SMT

FETAGRI - MS
Coord. Associação de Assentados MS- COAMS 

Movimento da Terra - MT/PE
Movimento de Comissões de Luta - MCL

Central Assoc. Assentados Peq. Agricultores - CEAPA 
FETAEMG

BA
MT

MS
MS
PE
PE
AL
MG

Movimento Camponës de Corumbiara

Movimento de Libertação dos Sem Terra - MLST

Movimento dos Assalariados Sem Terra
Movimento Unificados dos Sem Terra - MUST

Mov. dos Agricultores Sem Terra - MAST (dissid. MST)

 Movimento Esperança Viva - MES (dissidência MST)

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto - MTST

RO

MA, PE, MG, SP 

SP(P. Paranapanema)
SP(P. Paranapanema)

SP

SP

País (forte em SP)

União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas - ULTAB
Movimento dos Agricultores Sem Terra - MASTER

Comunidades Eclesiais de Base - CEBs Em quase todo o país 

Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL) Triângulo Mineiro e GO

Movimento Urbano dos Sem-Teto - (MUST País (forte em SP)

 
                     Fonte: SILVA (2005: p.5), e MST(2005); Compilação pelo Autor 
      (*) Entre 2003 e2004, a Ouvidoria Agrária Nacional registrou a existência de ao menos 51 grupos  
                          de luta pela terra no Brasil (incl. movimentos sociais, entidades sindicais rurais, ramificações da  
                          Igreja católica e até braços agrários da CUT e Força Sindical) (SCOLESE, 2005, p. 60) (ANEXO B)   
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lutam por um chão para plantar, viver, subsistir22. Além da opção pela integração a 

tais movimentos sociais, o trabalhador rural poderá ser sindicalizado através dos 

milhares de sindicatos existentes no país. Reunidos em confederações estaduais, 

são representados em nível nacional pela Contag – Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura23.    

Para Fernandes (2000,p.60), “[...] movimentos sociais constroem estruturas, 

desenvolvem processos, organizam e dominam territórios das mais diversas 

formas”. Assim, revestem-se de cunho socioterritorial, envolvendo as diversões 

dimensões do espaço (social, político, econômico). De uma forma geral, os 

trabalhadores se organizam, como resistência, lutando pela reforma agrária, 

emprego, moradia, enfim condições básicas de subsistência e vida digna. O 

radicalismo das ações e as demandas e requisições que caracterizam estes 

movimentos, ao romper com o corporativismo e o economicismo predominantes no 

movimento sindical e nos partidos “tradicionais” da classe trabalhadora, ampliando 

os espaços de intervenção e programas políticos coletivos, os colocam no rumo da 

práxis de construção de uma nova forma de organização social. Trata-se de busca 

da reinvenção do lugar (uma nova configuração espacial, um novo lugar, uma nova 

vida), com a reorganização do território, ou conquista da moradia. Em adição, o 

desejo de materializar sobre eles os seus direitos de cidadãos, sua liberdade e sua 

sobrevivência. Lutam pela terra do trabalho e da vida, da subsistência, em 

contraposição à organização impositiva do território capitalista. Lutam pelo teto que   

____________ 

22 Em recente pesquisa sobre o meio rural brasileiro e os impactos dos assentamentos, conduzido 
pelo Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD), do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, constatou-se que dos 92 assentamentos focados, nada menos que 88 deles foram 
originados por conflitos (LEITE, et al, 2004,p. 40) 
23 Criada em 1.963, reúne 27 federações nos Estados (17 filiadas à CUT), representando 4.108 
sindicatos. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Brasil – Fetraf, criada em 2005 
é a primeira dissidência da Contag. 
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lhes dê guarida e as condições mínimas para viver condignamente.    

Deve-se entender, desde logo, ser mister pressupor que movimentos sócio-

territoriais, como o é o MST, sejam todos os que têm o território como trunfo, ao 

contrário de outros que não têm esse objetivo, mas lutam por dimensões, recursos 

ou estruturas do espaço geográfico, de modo que é coerente denominá-los de 

movimentos sócio-espaciais (FERNANDES, 2000, p.61). 

Tanto os movimentos sócio-territoriais, rurais (os sem-terra), como os de 

caráter urbano (os sem-teto), com sua demandas e ações fora da ordem sistêmica 

da governança estabelecida entravam o processo de planificação conduzido pelo 

Estado no Brasil, que passa a se defrontar com problemas de eficiência.  O processo 

de condução, e a eficiência do sistema de planificação brasileiro sob a tutela do 

Estado, se adequarão aos entraves impostos por agentes externos à sua condução, 

haja vista a própria realidade brasileira, e a evolução de seu processo social e de 

planejamento histórico. 

Cada vez mais bem articulados, como por exemplo, a estreita relação 

estratégica-operacional-ideológica entre o MST e o MTST, e alguns deles já sob o 

abrigo de entidade central “federativa” (p.ex. CLMP – Tab. 2.1) estes agentes sociais 

trazem impactos à ação oficial de planejamento urbano e regional, e, ao mesmo 

tempo acabam por precipitar sua realização efetiva, eventualmente adequados à 

nova situação imposta, agindo desta forma como aceleradores do processo de 

implantação da reforma agrária, com o assentamento de famílias, e portanto criação 

e transformação do espaço, e de urbanização junto às cidades.  

Levando a luta para o campo, mas ao mesmo tempo empenhado no processo 

de transformação de sua iniciativa apontando-a para o eixo campo-cidade, o MST se 

destaca dos demais movimentos sociais por sua efetividade de ação e seu projeto 
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de transformação de sociedade. Demonstra excepcional organização e articulação 

de ações em todo o território nacional. Sob a égide da exclusão social24, o 

movimento se adensa paulatinamente, se territorializando. 

Desde a arregimentação de “massas”, formada pelos chamados “sem-terra”, 

que tornou-se nome próprio, e que não abrange apenas trabalhadores rurais, 

meeiros, rendeiros e parceleiros que não têm terra, mas qualquer trabalhador 

desempregado, da cidade ou do campo, e que  “se organizam para lutar pela 

Reforma Agrária e transformar a sociedade”  (MST, 2005), devidamente orquestrada 

por coordenadores bem treinados. Tem estrutura organizacional assentada em 

diversos níveis hierárquicos, local, regional, estadual, nacional, sustentada por uma 

intricada sistemática arrecadadora de fundos e obtenção de financiamentos, tanto 

governamentais25, como privados, e de outras organizações nacionais, e 

internacionais (para capacitar líderes a “organizar a sociedade, promover encontros 

com companheiros e companheiras acampados e oferecer assistência jurídica a 

trabalhadores rurais”  (MST, 2005). Enfim, o MST prima pela excepcional gerência 

organizacional, à semelhança de qualquer empresa bem administrada.  

Lançando mão de convênios com as melhores universidades do país26, 

conduz extenso programa educacional, incluindo cursos de nível superior (Escola  

____________ 
24 Colocada por Martins (1997) como inclusão precária, ou de indivíduos marginalmente incluídos 

25 Entre 2002 e maio de 2005, foram repassados R$56,06 milhões pelo governo federal, diretamente 
aos assentados, ou a entidades ligadas ao MST (Anca – Associação Nacional de Cooperação 
Agrária, Concrab – Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária, Centro de Capacitação 
Canudos, Iterra – Instituto Tecnológico de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária, CCAs – 
Cooperativas Centrais de Assentamentos e AECAS – Associações Estaduais de Cooperação 
Agrícolas e Reforma Agrária). Em novembro de 2005, a CPI da Terra, do Congresso Nacional, aprova 
relatório final apontando irregularidades financeiras nestas entidades (além de pedir que invasões 
sejam tratadas como “crime hediondo”).        
26 A Universidade de São Paulo – USP analisa a criação de curso de graduação em pedagogia da 
terra, para 60 alunos, proposto pelo MST. O sem terra candidato será dispensado do vestibular, 
bastando apenas ser assentado, ou acampado, ter diploma do ensino médio, e atestado do MST 
comprovando experiência mínima de dois anos com educação ou formação popular no campo.  
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Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, SP), com o objetivo de formar  

lideranças e capacitar tecnicamente militantes da reforma agrária27.          

Implementa novas táticas de luta, como a mobilização de famílias de 

trabalhadores rurais, e mesmo urbanos, desempregados, moradores de rua e sem-

teto, em acampamentos dentro de propriedades rurais ou à beira de estradas, 

defendendo “a necessidade da ocupação como uma ferramenta legítima das 

trabalhadoras e trabalhadores rurais” (MST, 2005).   O Gráf. 2. 1 aponta a percepção 

dos sem-terra, já assentados ou não, quanto à realização de suas expectativas e 

direitos graças ao seu engajamento e apoio do MST. 

                     Gráf. 2.1 
                                   Direitos efetivados com o apoio do MST(*)  

                                   
                               Fonte: Vial (2003) 

                               (*)Respostas de assentados em Lagoa dos Juncos, RS, sobre os direitos 

                                                  que lhes foram efetivados graças ao MST 

      

O MST experimentou fases diversas ao longo dos governos pós-revolução  

 
____________ 
27 “Os cursos não necessariamente devem dar diploma. O governo está interessado na capacitação 
técnica dos militantes e dos líderes dos sem-terra” (Antonio Ibãnez Ruiz, Secretário de Educação 
Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação) 
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militar. 

No governo Sarney (1985-1990) concluiu serem as invasões (ou ocupações28) 

a principal e mais eficaz forma de pressão. Durante o governo Collor (1990-1992) 

não avançou, o mesmo ocorrendo com Itamar (1992-1994), que ao menos abriu 

espaço para o diálogo. Durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) vivenciou o maior número de desapropriações da história (18 milhões ha), 

com mais de 635.000 famílias assentadas. Por outro lado, defrontou-se com um 

novo obstáculo às suas ações imposto por medida provisória “anti-invasão” (Lei 

2.183-56, AGO/2001) impondo restrições quanto à desapropriações de áreas 

invadidas29.    

 O comportamento do MST no atual governo, de Luis Inácio Lula da Silva 

(2003 - 2006), tem se caracterizado pela intensificação de suas ações, tanto quanto 

ao número de invasões30, como em manifestações públicas (as “marchas”), e 

reivindicações diretas junto a autoridades governamentais, mormente federais, 

componentes do governo popular.   Sofreu forte revés em novembro de 2005 ao ver 

aprovado relatório final da CPI da Terra instaurada pelo Congresso Nacional. 

  

  
____________ 
28 Termo utilizado por seus dirigentes, que o associam a ação sobre terras não exploradas, e, 
portanto, suscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária e assentamento de sem-terra. 
Não admitem o termo “invasão” que tem conotação de ocupação ilegal de terra privada. Hobsbawn 
(1998, p.241) considera três tipos de ocupações: a) recuperación ou terras de trabalho 
reconquistadas – que estavam ocupadas há décadas por camponeses, mas se encontram em litígio 
por causa da territorialização do capital na expropriação das famílias camponesas; b) terras 
devolutas, quando os camponeses ocupam terras pertencentes ao Estado, então griladas, e c) 
ocupação de latifúndios.  
29 Além deste revés, o MST foi acusado, segundo Josias de Souza apud Scolese (2004,p.60), de 
cobrar uma taxa (“pedágio”) de 3% sobre a verba que os assentados recebiam do governo federal. 
30 Foram 762, de janeiro de 2003 a novembro de 2005, sendo que 67% delas perpetradas sob a 
coordenação do MST, envolvendo cerca de 140 mil famílias acampadas  
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Diante de um quadro de queda da pobreza no país, mais acentuada no meio rural do 

que nas grandes cidades, mas, ao mesmo tempo, com a intensificação do  processo 

de exclusão do mercado de trabalho da população extremamente pobre,entre 1995 

e 2004, e a economia brasileira produzindo cada vez maior desigualdade entre os 

10% mais ricos e os 10% mais pobres31, o MST, gradativamente, muda sua 

estratégia de ação. Faz ainda parte de seu discurso a citação do índice de GINI 

brasileiro de 0,84 (contra 0,62 do EUA), que denota uma imensa concentração 

fundiária.  

Parte desta mudança reflete-se nos métodos de produção da massa de sem-

terra. Com metas a cumprir, o movimento identificou a necessidade de canalizar os 

excluídos das cidades, nutrindo-se deles, tornando-se um movimento cada vez mais 

urbano. O que se pretende é migrar pessoas para assentamentos próximos aos 

centros metropolitanos (princípio do novo modelo de assentamento proposto, o 

Comuna da Terra) do que para regiões ermas, concentrando toda sorte de 

desterritorializados produzidos pelo capital na franja urbana das cidades32. A idéia 

da comuna visa a produzir para as grandes cidades, drenar o descontentamento 

social, aumentar a influência política e pressionar por mais assentamentos, ou seja,  

____________ 
31 Com base na Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, IBGE), verificou-se que o 
percentual de pobres em relação ao total da população baixou de 44,3% em 1992 para 38,7% em 
2004, nas metrópoles (39,8% em 2003), enquanto nas áreas rurais caiu, no mesmo período, de 
52,7% para 35,4% (39,5% em 2003). A mesma fonte indica que entre 1995 e 2004 a renda média dos 
trabalhadores que se encontravam entre os 10% mais pobres caiu 39,6% (aumentando sua 
dependência dos programas sociais oficiais). Em 1995 89% da renda dessa população vinha do 
trabalho, enquanto que em 2004 este percentual caiu para 48%. No mesmo período, o rendimento 
médio dos 10% mais pobres caiu de R$96,00  para R$58,00 (-39,6%), enquanto entre os 10% mais 
ricos a queda foi de R$4.230,00 para R$3.305,00 (-21,9%).       
32 Região periurbana, que traz sentidos espacial, geográfico (espaço, delimitação de zona, região), 
econômico e social (grupos sociais, sem acesso à urbanidade plena)e psicológico (processo dinâmico 
da relação entre o “eu”, a pessoa, o periurbano e o sujeito propriamente dito (GOUBERT, 2004, p.1-
2). 
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presidente, Rolf KHackbart declarar que “a mobilização social é boa, é necessária. É  

por mais verbas e crédito, sem nunca perder o controle político do assentamento. 

Esta conformação psicológica e de pressão conflituosa contínua é vista de forma 

condescendente e até mesmo de apoio pelo próprio Incra, a ponto de seu 

despertador da máquina governamental”. O que é endossado pela visão de 

Bernardo Mançano Fernandes: “Onde há conflito, há desenvolvimento”33.    

Assim, a nova proposta do MST leva em conta uma . do espaço da cidade 

rurbana, extrapolando suas políticas originais eminentemente rurais, transformando 

de maneira sutil, porém paulatina a natureza da luta pela posse da terra, passando 

da relação campo-campo, ou até cidade-campo, para outra mais central-periférica. A 

cidade passa a ser o centro de produção da massa de ação de luta, formada de 

desempregados, sem-teto, moradores de rua e favelados, a procura de novos 

espaços para a reprodução da vida.  

Há claramente implícita a expressão política, que se sobrepõe, e mesmo 

complementa a social, e que se reveste na nova linha de ação do movimento, 

sempre atrelada a partidos políticos e à Igreja. Utiliza-se a cidade como apoio da 

efetivação da produção do novo espaço e formação política de sua própria 

população.  Esta sua linha de ação inclui o resgate de relações sociais estabelecidas 

no campo (“recampinização”), como a cooperação, a solidariedade, a relação com a 

terra, para criação de uma nova identidade, extrapolando a relação cidade-campo 

nessa nova produção do espaço.  

 

____________ 
33 Declarações feitas durante Painel de Debates promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, no dia 09 
de junho, 2005, em sua sede, em S.Paulo, SP.  
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Diante deste quadro, infere-se estar o MST propondo a constituição da 

sociedade urbana, além de produzir novas formas no espaço, com a criação dos 

centros de poder e da periferia, nas relações centro-periferia, que está subordinada 

a um processo maior que é o da fragmentação do espaço (RIBEIRO, 2004). 

 
 
2.1 Adentrando o Estado de São Paulo  
 
 As terras do estado de São Paulo são classificadas pelo ITESP (1998: 7) em 

três categorias: não discriminadas, julgadas devolutas e particulares. As 

denominadas não discriminadas localizam-se em perímetros onde a ação 

discriminatória, visando separar terras públicas das privadas, ainda não foi ajuizada, 

enquanto que as julgadas devolutas são áreas com planos de legitimação por iniciar, 

ou não concluídos, e, finalmente, as particulares são as julgadas como tal nas ações 

discriminatórias (Tab. 2.1.1). 

Tab.  2.1.1 
Situação jurídica das regiões prioritárias de São Paulo 

(Vale do Ribeira, Pontal de Paranapanema, Vale do Paraíba e Sorocaba) 

                         

ÁREA (ha) %

Não Discriminadas

Atra(*)

Assentamentos no Pontal(+) 

11

52

5

2

Devolutas

CLASSIFICAÇÃO 

446.800

2.235.000

218.000

88.000

30

TOTAL 4.283.000 100
Particulares e Legitimadas 1.295.200

   
                              Fonte: ITESP (1998,p. 9)  

                              (*) Situação especial de terras localizadas no Vale do Ribeira 

                         (+) Terras devolutas reivindicadas pelo Estado para fins de assentamento 
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Movimentos sociais, rurais e urbanos, desejam atender necessidades sócio-

econômicas de seus integrantes com atuação cada vez mais intensa em todo o 

Estado, a partir dos anos 80. Impõem ao poder constituído o desafio de mediar 

conflitos, a curto prazo, e identificar soluções, quer sejam de regularização de áreas 

invadidas, como de acomodação de famílias em moradias reivindicadas, e mesmo  

de adequação urbanística, facilidades públicas, equipamentos e imobiliário urbanos 

da região da cidade onde se dá o conflito.        

As ações do MST em São Paulo têm origem em experiências que vêm 

acontecendo desde 1979. Bastos, apud Alencar (2005, p.67), menciona: 

 

Temos a falsa impressão de que, no Estado de São Paulo, os movimentos sociais no 
campo são poucos e de pouca importância política. Mais ainda, imagina-se que os 
mesmos restringem-se apenas às pressões institucionais ou reivindicações 
trabalhistas. Contestando tal postura, realizamos, no momento, pesquisa nesse 
estado abrangendo o período que vai de 1964 a 1981. [...] O material de que 
dispomos aponta a existência, durante o período, de 127 conflitos. Destes, 52% são 
conflitos pela terra; e o restante, conflitos trabalhistas e de outra ordem.   
 

Dos conflitos pesquisados e que tiveram a ver com a luta pela terra, dois 

tiveram especial importância, assim como repercussão à época de sua deflagração, 

sendo o primeiro o dos posseiros da gleba Santa Rita, no município de Teodoro 

Sampaio, no pontal do Paranapanema, ocorrido a no final da década de 70. O 

segundo conflito ocorreu por conta da revolta dos posseiros da fazenda Primavera34, 

em Andradina, envolvendo 300 famílias e, aproximadamente, 1200 agricultores. Os 

posseiros, organizada pelo Movimento dos Sem Terra do Oeste do Estado de São 

Paulo, com o apoio da Igreja, partidos políticos, como o PT e o PMDB, o 

___________ 
34 Terras griladas, do industrial J. J. Abdalla, ex- proprietário da companhia de Cimento Perus. 
35 Ademais, os posseiros somente podiam vender os produtos ao fazendeiro (Sr. Abdalla), que lhes 
pagava com cheques de outras cidades, e que os trabalhadores só podiam pagar ou trocar com 
agiotas que cobravam 50% do valor real. 
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Fetaesp e a CUT, sentiram-se usurpados em 

seus direitos devido às condições impostas pela proprietária da fazenda, a J.J. 

Abdalla S.A., em suas relações de trabalho e exploração, incluindo o aumento do 

percentual da renda da terra que era paga em produtos, e o aumento nos preços 

dos produtos vendidos no armazém da fazenda35  (ALENCAR, 2005, p.88).   

 
 Estes conflitos precipitaram os acontecimentos que acabaram por contribuir 

para a fundação do MST em nível nacional e para a formação do MST sem. Paulo. 

De acordo com Fernandes (1999, p.97),   

[...] em fevereiro de 1983, o Movimento dos Sem Terra do Oeste do Estado de São 
Paulo e a CPT realizaram, em Andradina, no salão da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, um encontro que reuniu mais de mil e duzentos trabalhadores rurais de trinta 
e quatro municípios. Em março, o Movimento, a CPT e a Fetaesp encaminharam um 
abaixo-assinado com quatro mil assinaturas para o Ministério Extraordinário para 
Assuntos Fundiários do então ministro Gal. Danilo Venturini e para o presidente do 
Incra, o Sr. Paulo Yokota. A tentativa foi vã. Os trabalhadores não obtiveram 
nenhuma vitória perante o governo federal durante o regime militar. Em abril, uma 
comissão de apoio aos sem-terra, composta pela CPT, pela Fetaesp e por 
parlamentares do PT e PMBD entregou uma cópia do abaixo-assinado ao recém-
eleito governador Franco Montoro e ao secretário da Agricultura José Gomes da 
Silva. Neste momento da luta, a CPT articulou a aproximação dos movimentos 
sociais em processo de formação e os movimentos que executavam as suas 
primeiras experiências, como por exemplo: o Movimento dos Sem Terra do Oeste do 
Estado de São Paulo, trabalhadores sem terra do Pontal do Paranapanema e o 
Movimento dos Sem Terra de Sumaré, etc. (...) Essa articulação promovida com o 
apoio da CPT contribuiu na fundação do MST em nível nacional e para a formação 
do MST no estado.  

 

Em 1984 o governador Franco Montoro, que durante seu governo criou a 

Secretaria do Meio Ambiente, desapropriou 15.000 ha de terras do município de 

Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema. Ali foi instalado o primeiro 

assentamento regularizado do estado, denominado Gleba XV de Novembro, com 

572 famílias, sendo a maioria vinda dos canteiros de obras das barragens, já 

finalizadas, ao longo dos rios Paraná e Paranapanema. Os lotes variam de 17 ha 

(exploração agrícola) a 50 ha (pecuária), e são explorados de maneira precária. 
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Atualmente, este assentamento é mera referência histórica dos movimentos 

sociais de luta pela terra, tendo experimentado ao longo dos anos inúmeras 

experiências de explorações agrícola e pecuária. Graziano Neto (2004: 140) assim 

expõe sua visão crítica de sua evolução: 

Duas décadas se passaram, e o projeto que simbolizava uma nova era....perdeu 
completamente seu encanto...Tanto trabalho, tanto dinheiro, tanta briga política, 
tanta teoria, para resultar em pastos praguejados, gado tucurado, ruim, uma roça 
aqui outra ali, alguns pequenos canaviais, e, o pior de tudo, famílias pobres e tristes, 
descrentes da vida, passivas, reclamando  dos governos como se falassem mal de 
seus próprios pais.        

 

O ideário do MST inclui um aspeto pragmático de reivindicações básicas, 

essenciais, e de sustentação do próprio movimento, quais sejam: distribuição de 

terras, agroindústria no assentamento, educação, treinamento em novas técnicas 

agrícolas que respeitem o meio ambiente (conforme declarações feitas por João 

Pedro Stédile, durante Painel de Debates promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, 

no dia 09 de junho, 2005, em sua sede, em S.Paulo, SP).         

Ainda no Pontal do Paranapanema, mais precisamente no município de 

Teodoro Sampaio, ocorreu, a propósito do direcionamento para a implementação de 

agroindústria no assentamento, uma experiência singular. O objetivo final deste 

interesse do MST está obter uma melhor remuneração da produção dos lotes 

agregando valor à mesma. Na primeira metade da década de 90, foi idealizada a 

Cooperativa de Comercialização e Prestação de Serviços dos Assentados da 

Reforma Agrária do Pontal Ltda., a Cocamp, cuja missão era processar tudo o que 

fosse produzido no assentamento, desde leite, a frutas e cereais. Centenas de 

agricultores vieram da Gleba XV de Novembro se juntar à empreitada. Em 1995, o  

o MST conseguiu aprovar junto ao Incra seu projeto de construção de um complexo 

agroindustrial que beneficiaria 1.600 famílias assentadas na região. Através da linha 
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de financiamento Procera (já extinta, substituída pelo Pronaf), o projeto recebeu 

R$3,8 milhões (GRAZIANO NETO, 2004, p.149). 

 Novos financiamentos públicos se sucederam. Foram adquiridos 42 tratores, 

instalados o laticínio, as balanças, erguidos dois silos para armazenar cereais. O 

total estimado do custo, à época, foi de R$8,5 milhões. Quatro anos depois as 

instalações estavam prontas para iniciar a produção. Os resultados são relatados 

por Graziano Neto (2004, p.50): 

 
Todo o complexo agroindustrial acabou, enfim, erguido, mas nada nunca funcionou 
até hoje. O grande projeto do MST se transformou no maior elefante branco do MST 
do Pontal do Paranapanema. Um engodo total. A agroindústria não dispunha sequer 
de energia elétrica para ligar suas autoclaves.......De concreto, além dos edifícios e 
equipamentos abandonados, restou uma dívida monumental, a qual duvido que um 
dia será paga.    

 

O que se coloca em questão é a dimensão do real impacto das ações dos 

movimentos sociais em geral, rurais e urbanos, na produção da paisagem, 

construção e modificação do espaço, e estrutura intra e interurbana das cidades e 

regiões palco daquelas ações. Quer seja ele negativo, ou, quiçá, positivo, as 

intervenções destes agentes sociais, deverão impor novas condicionantes ao 

planejamento oficial do Estado, pressionados por manifestações e ocupações de 

propriedades, espaços e terras, tanto públicas (ou mesmo devolutas) como 

particulares (conforme Gráf. 2.1.1, apresentada pelo ITESP36 ). Os movimentos 

sociais representam a expressão política das diversas categorias de trabalhadores 

rurais envolvidos nos conflitos.   

 
____________ 
36 Instituto de Terras do Estado de S. Paulo “José Gomes da Silva”, criado em 1999, vincula-se à 
Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, tendo por objetivo planejar e executar as políticas 
agrária e fundiária do estado. 
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Gráf. 2.1.1 
Propriedade das terras reivindicadas – dez/01 

                                 
                            Fonte: ITESP (2006)  

     
Outras entidades também assumiram importância política, incluindo            

organizações sindicais, religiosas e ONGs. Em S. Paulo, tais entidades apresentam 

entre si diferenças significativas quanto às linhas de pensamento político, formas de 

atuação e complexidade organizacional Destacam-se entre eles: o próprio MST, 

CPT (vinculada à CNBB, volta-se à causa dos camponeses e trabalhadores rurais, 

incluindo as comunidades quilombolas), CUT, FETAESP (Federação dos 

Trabalhadores Rurais do ESP), FERAESP (Federação dos Empregados Rurais 

Assalariados do ESP), MLST (Movimento pela Libertação dos Sem Terra, 

organizada por ex-militantes do PCBr), MAST (Movimento dos Agricultores Sem 

Terra, ligado à Social Democracia Sindical, articulado por dissidentes do MST) e 

MES (Movimento Esperança Viva, de 1996, como principal dissidência do MST). Os 

conflitos têm se sucedido ao longo dos anos (Gráf. 2.1.2) e eventualmente 

recrudescendo ao longo do tempo.  

 

 



 76

 

Gráf. 2.1.2 

               
                      Fonte: ITESP (2000, p.54) 

 

Ao se analisar a correlação entre a intensidade de conflitos e o grau de 

sucesso na empreitada de finalmente se obter o assentamento das famílias 

acampadas, constata-se ser a mesma de ordem diretamente proporcional (Gráf.  

2.1.3 – deve ser comparado ao Gráf. 2.1.2). Deve ser ainda levado em conta que 

30% dos acampamentos rurais estabelecidos no estado, até dez/01, tinham menos 

de um ano de instalação, e apenas 18% já consolidados, acima de quatro anos.  

 
Gráf. 2.1.3 

Acampamentos por movimento social – mai/02 

                
                  Fonte: ITESP (2006) 



 77

Em complemento, o número de famílias acampadas por movimento social nas 

diversas regiões do estado é apresentado no Gráf. 2.1.4 abaixo. 

Gráf. 2.1.4 
Distribuição de famílias acampadas – maio2002 

        
         Fonte: ITESP (2006) 
 

 Uma visão geral das comunidades atendidas pelo ITESP (domínio estadual) 

em todo o estado é dada pela Tab. 2.1.2 (Ver relação completa – domínios federal e 

estadual - de assentamentos e quilombos no estado de São Paulo no ANEXO C). 
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Tab. 2.1.2 
Comunidades atendidas / ITESP         

 
          Fonte: ITESP (2006) 

Após assentados, parte dos trabalhadores passam a desenvolver atividades 

junto a seus lotes (Gráfs. 2.1.5 e 2.1.6), produzindo para sua subsistência, e 

obtenção de renda adicional com a venda do excedente, dentro do conceito da 

agricultura familiar (Gráfs. 2.1.7 e 2.1.8)  

                          Gráf. 2.1.5                                                     Gráf. 2.1.6 
             Tempo de trabalho no lote                             Uso e exploração das terras  

                                                                 
 Fonte: ITESP (2006)                                                                           Fonte: ITESP (2006)  
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                           Gráf. 2.1.7                                                    Gráf. 2.1.8 
                Evolução da produção                                    Produção animal (R$)                      

          
  Fonte: ITESP (2006)                                                                          Fonte: ITESP (2006)  

 

No plano urbano, movimentos sociais no estado passam a se manifestar com 

mais desenvoltura e agressividade de ações, incluindo invasões de edifícios, 

moradias e terrenos não edificados, a partir de meados da década de 90. Data 

dessa época a criação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto – MTST, 

inspirado MST. Seus fundadores eram, em parte, oriundos deste movimento, sendo 

outros já militantes do Partido dos Trabalhadores, com ações em cidades próximas à 

capital, como Osasco, ABCD, Guarulhos, Campinas, Porto Feliz, e na própria capital 

(além de articulações em outros estados - Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Minas Gerais).  

Foi a partir do desmembramento de um grupo de integrantes, de perfil 

predominantemente urbano, da Marcha Nacional pela Reforma Agrária, do MST, em 

1997, que se juntou a um núcleo de militantes ativos nas questões urbanas, com 

ações esporádicas em Guarulhos, junto a favelas, e na periferia, que se constitui o 

embrião do MTST. Sua primeira ocupação “expontânea”, naquele mesmo ano, 

ocorreu em Campinas, com 800 famílias, e que rapidamente se adensou-se para 

12.000, sendo chamada de Parque Oziel. Até então atuando em áreas já ocupadas 

(favelas), a partir daí passa a ser de fato “construtor da causa”, empreendendo uma 

segunda ocupação (batizada de Nova Columbus), no ano seguinte, na cidade de 
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Porto Feliz, a 110Km da capital. Neste caso, grande parte das famílias participantes 

tinha o perfil geral de moradores de rua, a maioria do bairro do Brás, em S. Paulo. 

Ao contrário do desejado pelos líderes do movimento (hoje em dia formado, 

em nível estadual por um colegiado de 20 coordenadores), aos poucos as famílias 

voltaram às suas origens, negando-se a permanecer no campo, e tão longe de seus 

vínculos de amigos, lócus vivendi, familiares, oportunidades, alternativas de renda, e 

mesmo estadia (“bicos”, comércio, albergues) (ALVES, 2004).  

Com base nos apontamentos da mesma autora, sabe-se que as ocupações 

se sucederam, em Guarulhos (Anita Garibaldi – mai/01), Osasco (Lamarca) e São 

Bernardo do Campo (Santo Dias, em terreno da Volkswagen). Ao se instalarem em 

uma área, se submetiam a condições de instalação extremamente precárias, sem 

qualquer facilidade, como água, luz, esgoto e coleta de lixo. Devido ao inusitado, 

ilegalidade, atropelo e repente da nova comunidade, o poder público nada oferecia 

em termos de urbanização, equipamentos e demais facilidades (transporte, escola, 

UBS, etc.). As moradias se resumem a barracos de lona, em uma primeira etapa. 

Depois de algum tempo, e muita discussão entre os familiares e líderes do 

movimento, é feito um planejamento da divisão dos lotes em padrões iguais para 

todos. Usualmente, obtém assessoria da FAU/USP - Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade de São Paulo, com projetos de arruamento, urbanização 

e casas unifamiliares.   

Em Guarulhos (assentamento Anita Garibaldi) foram perfuradas fossas, 

canalizadas valetas, e a água foi ligada. A luz está sendo disponibilizada, de forma 

regular, pela Eletropaulo, de forma que as famílias paguem uma taxa mínima e igual 

para todos. Neste assentamento 80% da população é desempregada, sobrevivendo 
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de bicos, cata de papel e ferro-velho. Os moradores discutem a possibilidade de 

fazerem uma parceria para a construção de uma usina de reciclagem de material 

usado, além de hortas de plantio para subsistência, área social, escola própria, 

“farmácia viva” (com doação de remédios, e, minimamente, medicina preventiva), 

secretaria e galpão cultural. Com isto tudo, referem-se ao assentamento como do 

tipo rururbano. 

 Algumas hortas já vicejam, e os líderes do movimento discutem com o MST a 

respeito de produção e fornecimento de sementes, além de assessoria em projetos 

do assentamento37. O passo seguinte será comercializar a produção excedente, com 

base na propaganda dos produtos nos bairros mais próximos da periferia da cidade, 

evitando desta forma qualquer intermediação (atravessador). Estão cientes das 

dificuldades de realização do projeto, como por exemplo seu financiamento, o que 

poderá ser negociado com as autoridades municipais. A Prefeitura de Guarulhos, de 

alguma forma engajada, auxilia o assentamento com educação (já tem 

implementada uma escola de alfabetização de jovens e adultos, usando o método 

Paulo Freire), saúde (os assentados formaram um grupo de agentes comunitários de 

saúde que cadastraram os idosos e das grávidas, com a intenção de cobrar da 

Prefeitura atendimento mais rápido e direcionado). O que se depreende é que 

trabalhadores analfabetos foram alfabetizados e agora fazem curso de agente de 

saúde. 

 
 
____________ 
37 No assentamento Lamarca, em Osasco, desalojado pela polícia militar em set/2004, com 
características territoriais diversas das encontradas em Guarulhos, o espaço reservado à produção 
agrícola era bem menor, e as atenções se voltavam para a área social, considerada como 
fundamental. A liderança tinha ciência que “não dá para pensar que todo assentamento rururbano 
terá produção agrícola” (ALVES, 2004). 
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Ainda em termos de ações sociais de luta pela moradia no plano urbano, e 

com foco no Vale do Paraíba, especificamente no município de São José dos 

Campos, sob a liderança do Movimento Urbano dos Sem-Teto, MUST, e apoio do 

PSTU, e Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, um terreno baldio de 

138 ha, na zona sul do município, foi invadido por famílias sem-teto em fevereiro de 

2004. Trata-se da maior ocupação urbana existente, conhecida como “bairro 

Pinheirinho”, abrigando 1.200 famílias (8.000 pessoas, em 1.800 barracos). 

A gleba pertencia a um casal de alemães, assassinado na década de 60 (vem 

daí o nome do bairro vizinho Campo dos Alemães) e que não deixou qualquer  

herdeiros. No dia 9 de setembro de 1981, a propriedade é passada em nome da 

empresa, falida em 1991, Selecta Comércio e Indústria S/A, de propriedade de Naji 

Nahas38.  

Como o IPTU não é pago há anos, a dívida com o erário publico municipal já 

atinge R$ 6,8 milhões (comparado ao seu valor venal de R$5,2 milhões). A 

propriedade já foi alvo de duas penhoras: uma em 1989 e outra em 1992, 

permanecendo penhorada até hoje, em nome da Prefeitura Municipal, na Ação de 

Execução Fiscal 1403/92-SAF II. Apesar de ter pago suas dívidas com outros 

credores, a empresa deve apenas para a Prefeitura de São José dos Campos39. 

Especula-se sobre a possibilidade da Prefeitura eventualmente vir a adquirir a  

____________ 
38 Livro 2, Matr. 44.955, do 1º. Cartório de Registro de Imóveis de S. J. dos Campos 

39 Processo nº 1023/89 da 18º Vara Civil da Comarca da Capital. Em duas ocasiões, uma empresa de 
nome R.S. Administração e Construção Ltda, com sede no Panamá, assinou acordo com a Prefeitura 
Municipal, sendo o primeiro deles em 29 de gosto de 1997, no valor de R$ 89.759,04. Acabou não 
cumprido com qualquer dos acordos, tendo pago apenas honorários advocatícios, que foram 
divididos entre os procuradores. 
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propriedade da área, pelo uso da figura jurídica denominada adjudicação (ato de 

transferir ao exeqüente, bens penhorados em pagamento do seu crédito contra o 

executado). Neste caso, estando regularizada a situação fundiária do terreno, se 

abririam as portas para a assinatura de um convênio entre Caixa Econômica Federal 

e a Prefeitura de financiamento subsidiado de casas populares40. 

Em entrevista concedida a Larissa Morais, do Jornal Opinião Socialista (no. 

219, 2 a 8 junho, 2005: 1), o líder da ocupação, Valdir Martins, o “Marrom” afirma: 

[...] e a prefeitura não cobra essa dívida. Ao contrário, o que ela faz é tentar 
enfraquecer o nosso movimento. Não repassa a verba destinada pelo governo 
federal à criação de moradias para a população de baixa renda – e a cidade tem um 
déficit habitacional de 22 mil casas. Estipulou multa de mil salários mínimos caso 
sejam construídas casas de alvenaria e ruas no acampamento. Como se não 
bastasse, a Câmara de São José aprovou o cancelamento dos benefícios – Bolsa 
Família e outros – de todas as famílias que estão no Pinheirinho. Para o prefeito, as 
prioridades são ignorar dívidas de grandes empresários e enfeitar as áreas nobres 
da cidade.    

 

2.2 Evolução fundiária do Vale do Paraíba e ações do MST 

  A situação fundiária atual no Vale do Paraíba começa a se delinear no final 

dos anos 20 do século passado, com a decadência do ciclo do café, e que propicia 

uma nova forma de distribuição das terras. As grandes fazendas cafeeiras, a partir 

daí, foram paulatinamente sendo desmembradas, atendendo a demandas de 

credores, familiares e herdeiros, além de dações, partilhas e mesmo venda parcelar 

e suas abundantes terras. Como resultado, se configuram, ao longo dos últimos 80  

 
 
____________ 

40 A expectativa entre dos sem-teto acampados é que a Caixa Econômica Federal viesse a liberar 
R$10 mil para cada família, sendo que o excedente para a construção da moradia popular seria pago  
em parcelas de quinze reais mensais. Não haveria exigência de carteira assinada, dando 
oportunidade sub-empregados, para quem vive de bico, trabalha com reciclagem, etc.  
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anos, milhares de pequenas propriedades41 dedicadas à produção agropecuária, 

tipicamente familiar, na sua maior parte de subsistência e, em menor proporção, 

para o abastecimento regional. 

 Retroagindo ao séc. XVI, antes da tomada deste território pelos portugueses 

colonizadores, eram os índios que o habitavam42. Terras de passagem e ligação 

entre o litoral, de Paraty e Ubatuba, com São Paulo e com as montanhas do planalto 

mineiro, o Vale do Paraíba foi uma região de migração e encontros de tribos e 

culturas diversas. A primeira incursão (invasão?) dos brancos na região do Vale, e 

que deu origem ao processo de desterritorialização de seus proprietários originais, 

ocorreu através da trilha dos guaianás, em 159743, levada a cabo por uma expedição 

vinda do Rio de Janeiro, chefiada por Martim Correia de Sá. Desembarcando em 

Parati, seus homens subiam a Serra do Mar, chegaram à região do atual município 

de Cunha, e cruzaram o Vale do Paraíba, entre Pindamonhangaba e São José dos 

Campos, atingindo Minas Gerais, com o objetivo de combater os tamoios, que 

estavam unidos aos franceses na luta contra os portugueses.  

 Para efeito de registro oficial, o início da ocupação das terras da região do 

Vale do Paraíba tem início no século seguinte, com a primeira concentração 

populacional denominada Vila de Taubaté, desencadeando o processo da civilização 

que iria se desenvolver entre a Mantiqueira e os contrafortes da Serra do Mar  

____________ 
41 Em 1995, existiam na região um total de 12.769 propriedades rurais, das quais 10.646 tinham área 
inferior a 100 ha, enquadrando-se dentro do limite estabelecido pelo Programa Nacional de 
Agricultura Familiar (Pronaf), de quatro módulos fiscais, na classificação das propriedades familiares 
(Fonte: Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo; Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral – CATI).  
42 Tribos indígenas dos tamoios e tamujas do Paraíba, ou os "cõtrairos do Paraíba".  
43 Trilha indígena, mais tarde conhecida como “Caminho Velho”, que atravessava a Serra do Mar, 
ligando Parati ao Vale do Paraíba. Por ela, os viajantes oriundos do Rio de Janeiro subiam a serra de 
Parati, passavam por um pouso denominado Facão (que depois originou a cidade de Cunha) e, em 
seguida, por Guaratinguetá, alcançando as Minas ou o Sertão dos Cataguás. 
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 (ITESP, 1998,p.68). Já nos 1700, constata-se o nascimento de três novas vilas e 

outros sete povoados.  

Diferentemente da ocupação humana das terras do litoral norte paulista, com 

grandes dificuldades devido às condições físicas e climáticas inóspitas (grande 

declividade, regime hídrico, clima úmido e solos ácidos e pobres), a região do Vale, 

experimentou por sua vez diferentes ciclos de desenvolvimento, com constante 

incremento de sua ocupação. Situada ao longo da calha do rio Paraíba do Sul, é 

passagem natural entre as duas maiores cidades do país, o que lhe confere 

condições propícias de expansão econômica, tanto no plano urbano como no 

regional. Um viés, no entanto, ocorre na geopolítica deste desenvolvimento. 

Enquanto os municípios localizados na calha, ao longo do curso do rio Paraíba (e, 

eventualmente, da ferrovia e da rodovia que interligam as grande cidades) 

experimentaram forte e contínuo processo de industrialização e de urbanização, 

mormente na segunda metade do século XX, aqueles localizados nas encostas das 

serras do Mar e da Mantiqueira, permaneceram vinculados ao setor primário da  

economia44, registrando constante êxodo rural e empobrecimento de sua população, 

apesar de, posteriormente, vir a enfatizar o setor terciário (turismo).  

A notícia dos primeiros conflitos fundiários ocorridos na região relata a 

ocorrência de dez deles, verificada entre os anos de 1974 e 1981, de acordo com 

Bastos, apud Alencar (2005, p.89). Posteriormente, a partir dos anos 90, e neste 

cenário, cingido por desigualdades de desenvolvimento econômico, social, 

 
____________ 
44 Vínculo este, histórico, passando pelos diversos ciclos econômicos de caráter agropecuário como 
do café e do leite.  Neste plano, contrapõe-se a introdução da cultura do arroz (trazida pelos religiosos 
da ordem trapista, que se instalaram na Fazenda Maristela, em Tremembé, e que difundiram novas 
técnicas de plantio, incluindo-se o sistema de irrigação), cultivado nas várzeas do Paraíba. Trata-se 
hoje de um dos principais produtos agrícolas do Vale (850 mil sacas – safra de 2002/2003).     
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cultural e urbano que o MST passa a desenvolver suas atuações de luta pela terra. 

E é justamente na região de maior desenvolvimento, ao longo da Rod. Presidente 

Dutra, de caráter tecnológico industrial, aeroespacial, corredor de exportação (junto 

ao porto de São Sebastião), que o MST concentra suas ações.  

É sabido do interesse de seus líderes em compreender os desdobramentos 

sócio-territoriais, e implicações quanto à emancipação política dos trabalhadores 

sem-terra envolvidos na luta pela terra, diante da nova proposta de assento, o 

Comuna da Terra. Haveria, de fato, perspectiva de desenvolvimento mais igualitário 

do trabalhador brasileiro ao se desentravar suas possibilidades e potencialidades? A 

estratégia de ação perpetrada pelo MST no Vale do Paraíba, com base na política 

atual da Comuna, traz conotações específicas tanto para o sem-terra participante, 

como para a região onde ele se implanta.   

O MST preparou uma cartilha deste novo modelo, e suas diversas formas de 

implantação, com base na realidade do Estado de S. Paulo, e particularmente no 

eixo metropolitano S. Paulo - Vale do Paraíba. Neste caso, o perfil do sem-terra é 

caracterizado como rurbano (ruro-urbano, periurbano), tendo proximidade vivencial 

com o centro urbano, parentes na região, emprego fixo acessível, acesso à infra-

estrutura pública (educação, saúde, segurança, e facilidades).  Nesta linha, o 

movimento está presente na Grande S. Paulo, Franco da Rocha (onde se localiza o 

assentamento Dom Tomás Balduíno, o mais avançado projeto da Comuna da Terra 

(Fig. 2.2.1), Promissão (com “nucleação”, ou agrupamentos, por afinidade de 

produção), Ribeirão Preto, e no Vale do Paraíba, onde se encontram:  

- Assentamento Nova Esperança I (ex-fazenda Santa Rita, do Banco da Amazônia, 

em litígio com o posseiro Valdir Pena), em S. José dos Campos, com 498 ha, 64 
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famílias, emissão de posse expedida Set-2001; O único nos moldes da Comuna da 

Terra;  

- Assentamento Manoel Neto, (ex-fazenda Santa Terezinha, da Votorantin Celulose 

e Papel), Taubaté, 400 ha, 35 famílias, imissão de posse expedida, em set-2005;  

- Assentamento Conquista (ex-fazenda Horto Tremembé, da Petrobrás, para 

exploração de xisto betuminoso e, posteriormente, apenas plantação de eucaliptos), 

em Tremembé, com 1290 ha, 96 famílias, imissão de posse expedida em Mai-1994, 

e ainda em fase de acampamento.  

- Acampamento da Fazenda Curumirim (do Unibanco), em Taubaté, com 40 famílias. 

Perfaz-se um total de 234 famílias, comparado com o total aproximado de 12.000 

famílias assentadas no Estado de S. Paulo, sendo 8.000 sob a administração do 

ITESP, e 4.000 de controle federal (INCRA).  

 
                                                             Fig. 2.2.1 

Comuna da Terra – Assentamento Dom Tomás Balduíno 

                              Fonte: MST (2005) 

 
A partir, então, do entendimento da dimensão da presença do MST no Vale 

do Paraíba, irá se passar para o Capítulo III com a temática da Comuna da Terra, a 
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proposta deste movimento social para o novo assentamento dos sem-terra, que se 

materializa no Nova Esperança I. Ao se territorializar na franja urbana da  cidade, o 

sem-terra (aqui entendido como trabalhador rural ou urbano) torna-se tipicamente 

rurbano. Engendra produção agrícola, pecuária familiar com a conveniência 

pragmática do escoamento próximo ao consumidor, as facilidades e equipamentos 

urbanos, o “bico” na cidade, e ainda mantendo a fidelização à afeição social de 

raízes, conservando sua espacialidade.  

O próximo capítulo inclui ainda a discussão sobre a reforma agrária, pano de 

fundo daquela dinâmica de territorialização. Sempre mirando sua aplicabilidade na 

esfera do planejamento urbano e regional, discute-se também aspectos relativos aos 

impactos ambientais e de sustentabilidade dos assentamentos, agricultura familiar e 

desenvolvimento regional. Há ainda que se perceber e “resolver” a questão dos 

mitos agrários e urbanos. Os velhos e os novos. E este é o lugar para discuti-los 

(com a ajuda de Lefebvre e Graziano Silva). Finalmente, após repassar aspectos de 

cooperativismo, divisão de trabalho e solidariedade no interior dos assentamentos, 

apresenta-se a figura e o papel do individuo assentado, o verdadeiro vetor da 

reforma agrária, e agente social produtor do espaço.     
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CAPÍTULO III 

COMUNA DA TERRA NO ESPAÇO CONTEMPORÂNEO  

  

Fazendo o contraponto do urbanismo haussmaniano, de expulsão do 

proletariado para a periferia, inventando o subúrbio, despovoando e empobrecendo 

o centro, a proposição da Comuna da Terra, em sua retórica dialética, e de maneira 

planeada, fixa o homem na franja urbana das cidades tornando-o rurbano. Engendra 

produção agrícola, pecuária familiar com a conveniência pragmática do escoamento 

próximo ao consumidor, as facilidades e equipamentos urbanos, e ainda mantendo a 

fidelização à afeição social de raízes, conservando sua espacialidade. Provê o chão 

para plantar e explorar, a moradia, as utilidades, as relações sociais permitindo ao 

sem-terra explorar a oportunidade de viver de forma digna.        

 Evocando a práxis socialista, e apoiado na Comuna de Paris como uma 

prática urbana revolucionária, Lefebvre (2004, p.105) afirma: 

O pensamento socialista, com uma bela confiança e sempre se apoiando em 
afirmações dogmáticas, pretendeu transcender a separação “cidade-campo” 
concomitantemente com a divisão do trabalho em trabalho intelectual e manual, 
assim como acreditou poder transcender o mercado, o dinheiro, a lei do valor, a 
rentabilidade, etc. Como superar a oposição “cidade-campo”? Pelo desaparecimento 
das grandes cidades, pela disseminação das empresas no campo.                 
 

Sob o foco do planejamento urbano e regional se é compelido a justapor, e 

questionar, a ação do MST ao equacionar a nova concepção de assentamento 

periurbano com a possível busca de uma reinvenção do lugar (uma nova 

configuração espacial, um novo lugar, uma nova vida), com a reorganização do 

território. Inclui-se nesta esfera sócio-territorial o eventual intuito de materializar 

sobre este espaço os seus direitos de cidadãos, sua liberdade, sua sobrevivência, 

posto que lutam pela terra do trabalho e da vida, em contraposição a organização 
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impositiva do território capitalista. Desde logo, faz-se mister pressupor-se que 

movimentos sócio-territoriais, como o é o MST, sejam todos os que buscam sua 

territorialização, e que acabam por configurar o espaço, construir estruturas, 

desenvolver processos, organizar e dominar territórios das mais diversas formas. Em 

seu conjunto, constituem redes, como formas de organização e ação coletiva 

estratégica dos atores sociais, visando promover mudanças sócio-territoriais. 

Esta dinâmica, compelida e posta em marcha pela realidade da exclusão 

sócio-econômica do país, e, outrossim, liderada por tais movimentos, cinge o Estado 

no seu papel de planejador urbano-regional, impondo-lhe esta nova e inopinada 

realidade. Em qualquer circunstância, deve-se questionar, ad nauseum, o efeito das 

ações destes agentes sociais articulados. Ao mesmo tempo que atarantam o 

exercício oficial de planejamento urbano e regional, precipitam a realização efetiva 

deste, agindo desta forma como aceleradores do processo.  

É no limiar espacial da periferia ainda urbanizada das grandes cidades45, da 

região Sudeste, e o espaço rural que se insinua limite adentro da cidade (e vice-

versa), onde se instalam tipicamente comunidades algumas ocupadas com 

atividades não agrícolas (ORNA), e outras dedicadas à agricultura familiar. É neste 

tecido territorial, rurbano (ou região de entorno imediato–REI46), que se desenvolvem 

e se firmam as relações socioeconômicas entre seus habitantes, e destes com os da 

região periurbana.  

____________ 
45 Referindo-se à revolução cultural chinesa, de aplicação do pensamento marxista-leninista, Lefebvre 
(2004:p.106) aponta a denúncia das “metrópoles como centros de um poder despótico”, e que “as 
grandes cidades, sedes das empresas e dos bancos, entrepostos, depósitos humanos atraindo 
milhões de esfaimados, deveriam ser abatidas”. 
46 Conceito construído a partir da idéia de uma linha imaginária que separaria o urbano e o rural, e 
para o qual são elaboradas propostas de intervenção no campo das políticas públicas, para o   
embasamento de políticas de desenvolvimento econômico, de abastecimento, de segurança 
alimentar, de comércio ético e solidário – e também do planejamento territorial, mediante propostas 
de zoneamento e parcelamento do solo, naquela região (BARRETTO, 2004, p 6) 
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Esta interação que se delineia e se intensifica, na medida que  é  excitada, e, 

por outro lado, se desequilibra por ações exógenas, não governamentais,  

planejadas,  com  visíveis  impactos  de  caráter  sócio-político- urbanísticos sobre as 

regiões palco das mesmas. Assim, impõe-se ao planejador do Estado a necessidade 

de adequar, ainda que de maneira efêmera, ou mesmo precária, ações de apoio à 

produção e reprodução do espaço, e aos novos quesitos sociais e de urbanização, 

vis-à-vis o fluxo adicional de grupos humanos que se impõe. Com isso, supõe-se, 

garantirá a “integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 

tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob 

sua área de influência” (Estatuto da Cidade, Art. 2º, parág. VII – Lei 10.257/01).   

Deve-se prover o crescimento econômico com desenvolvimento social, 

entendendo-se a disputa pelo controle do território como gênese do processo de 

reprodução do capital que propicia, por sua vez, a construção social da paisagem 

(LEFEBVRE, 2004). 

 No campo desenvolve-se, desde os anos 80, uma nova realidade que 

contempla tanto o chamado “agribusiness”, como novos agentes sociais: alguns neo-

rurais, que exploram os nichos de mercados das novas atividades agrícolas (criação 

de escargot, plantas e animais exóticos, produção de pólen de abelha, técnicas 

hidropônicas, etc.), outros pequenos agricultores familiares (em meio a um número 

crescente de pequenas glebas, menores que 2ha, sem qualquer produção 

agropecuária), empregados agrícolas e não-agrícolas; e ainda milhões de “sem-

sem”, excluídos e desorganizados, que, além de não terem terra, também não têm 

emprego, não tem casa, não tem saúde, não tem educação. Tornaram-se uma 

classe de excluídos por terem suas rendas diminuídas devido à falta de políticas 

governamentais mais efetivas de apoio aos agricultores familiares, com exceção da 
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Política de Previdência Social Rural. São quase 3 milhões de famílias (ou 15 milhões 

de pessoas) sobrevivendo com uma renda per capita de R$ 34,60 mensais47 , de 

acordo com a Pnad de 1999.  

 Ao mesmo tempo, é cada vez maior o número de pessoas que residem em 

áreas rurais ocupadas em atividades não-agrícolas. A Tabela 3.1 mostra, com base 

na Pnad de 1999, que dos quase 15 milhões de pessoas economicamente ativas no 

meio rural brasileiro (exceto a região Norte), quase um terço – ou seja 4,6 milhões 

de trabalhadores- estavam trabalhando em ocupações rurais não-agrícolas (ORNA), 

como serventes de pedreiro, motoristas, caseiros, empregadas domésticas, etc., 

crescendo a uma taxa de 3,7% ao ano – mais que o dobro da taxa de crescimento 

populacional do país. Por outro lado, o emprego agrícola, em função da 

mecanização das atividades de colheita dos nossos principais produtos, vem caindo 

cada vez mais rapidamente, a uma taxa de –1,7% ao ano, o que permite prever-se 

que a maioria dos residentes rurais do pais estarão ocupados nessas atividades não 

agrícolas (os chamados empregos rurais não agrícolas, ERNA) até 2014 

(GRAZIANO SILVA, 2001).  

 

 

 

 

 

 

____________ 

47 A maior parte tem suas rendas provenientes exclusivamente de atividades agrícolas: são famílias 
independentes (30% do total) com áreas de terras insuficientes e/ou com condição de acesso à terra 
precária (parceiros, posseiros, cessionários) ou famílias de empregados agrícolas (25%). Um terço 
dessas famílias de pobres rurais moram sem luz elétrica e quase 90% não tem água canalizada, nem 
esgoto ou fossa séptica. 
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Tab. 3.1 
Evolução da população brasileira (1981-1999)* 

      
      Fonte: Graziano Silva (2001, p.4) 
      (*) Não inclui as áreas rurais da Região Norte, exceto Tocantins 

        Obs. Ocupados Urbanos: PEA restrita – exclui os não remunerados que trabalham  
menos que 15h/semana, e os que se dedicam exclusivamente ao auto-consumo 

 

  

Esta evolução do perfil ocupacional no meio rural produz resultados imediatos 

diferenciados de renda imediatos, conforme indica o Gráfico 3.1, abaixo.    

                                                     Gráf. 3.1 

        
         Fonte: Graziano Silva (2001, p. 20)   

 

As relações urbano-rurais, agrícola-não-agrícolas, são trazidas à tona pela 

proposta da Comuna da Terra (ver sessão 3.2).  Por se instalarem na periferia das 
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cidades, como cinturões verdes, tornam-se extensões futuras da região urbana, 

responsáveis pela produção do espaço legal de seu entorno, contribuindo para a sua 

transformação.  

Ao mesmo tempo, a produção da massa de sem-terra, com vistas no 

atingimento de metas (de conquista) a cumprir, levou o movimento a identificar a 

necessidade de canalizar os excluídos das cidades, nutrindo-se deles, e, desta 

forma, tornando-se um movimento cada vez mais urbano. A pretensão é de migrar 

pessoas para assentamentos próximos aos centros metropolitanos, ao invés de  

regiões rurais, ermas, concentrando toda sorte de desterritorializados produzidos 

pelo capital na franja urbana das cidades.  

 A Comuna visa produzir para as grandes cidades, drenar o descontentamento 

social, aumentar a influência política, e pressionar por mais assentamentos48, ou 

seja, por mais verbas e crédito, sem nunca perder o controle político do 

assentamento. Assim, a proposta do MST se baseia em estratégia transformadora 

do espaço da cidade, extrapolando suas políticas originais eminentemente rurais, 

transformando a natureza da luta pela posse da terra, passando da relação campo-

campo, ou até cidade-campo, para outra mais central-periférica. 

A cidade passa a ser o centro de produção da massa de ação de luta, 

formada de desempregados, sem-teto, moradores de rua e favelados, a procura de 

novos espaços para a reprodução da vida. Há claramente implícita a expressão 

política, que se sobrepõe, e mesmo complementa a social, que se reveste a nova 

linha de ação do movimento, atrelada a partidos políticos e à Igreja. Utiliza-se a  

____________ 
48 Estratégia esta apoiada por Rolf Hackbart, Presidente do INCRA, conforme suas declarações 
durante Painel de Debates promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, em 09 jun.2005, em sua sede, 
em S.Paulo, SP. 
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cidade como apoio da efetivação da produção do novo espaço e formação política 

de sua própria população.  Sua linha de ação inclui o resgate de relações sociais 

estabelecidas no campo (“recampinização”), como a cooperação, a solidariedade, a 

relação com a terra, para criação de uma nova identidade, extrapolando a relação 

cidade-campo nessa nova produção do espaço para a reprodução da vida.  

Esta guinada de orientação político-territorial, com implicações sócio-

espaciais, coloca o MST diante de a) assunção de posição de enfrentamento das 

ações especulativas do capitalismo rentista detentor de terras, com poder político, 

responsável afinal pela fragmentação e segregação espacial, e b)  

desencadeamento de ações especulativas, contra-resposta ao próprio MST.  Ao 

mesmo tempo, é também, possivelmente, uma reação ao agronegócio, como 

manifestação do capitalismo na exploração do campo, territorializando-se e 

subordinando o homem do campo, o camponês, transformando-o em assalariado. 

Ora, infere-se a partir daí estar o MST propondo a constituição da sociedade 

urbana, além de produzir novas formas no espaço, com a criação dos centros de 

poder e da periferia, nas relações centro-periferia, que está subordinada a um 

processo maior: a fragmentação do espaço (RIBEIRO, 2004). 
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3.1 Concepção da Comuna como governança popular 
 
 “A Comuna da Terra é um movimento radical, e que só teve antes em Paris: 

A Comuna de Paris”49. 

A referência é de fato histórico, ocorrido entre 29 de março e 28 de maio de 

1871, na França. Episódio marcante para a classe trabalhadora de todo o mundo, foi 

resultado da sublevação popular, sem lideranças identificadas, planos ou qualquer 

organização, e que derrubou o poder constituído dando início a uma breve, mas 

significativa transformação da sociedade.  O fato foi precedido por acontecimentos 

importantes envolvendo a França, então em guerra contra os prussianos, como a 

invasão do palácio de Bourbon, em setembro de 1870, pelos trabalhadores que 

forçaram a Assembléia Legislativa a proclamar a queda do império de Napoleão III, 

com a proclamação da III República francesa. Em outubro do mesmo ano,  operários 

e fileiras revolucionárias da Guarda Nacional tomaram o Hôtel de Ville (sede do 

governo). Em 28 de janeiro de 1871, Paris, sitiada, capitula diante dos prussianos. 

Depois de uma série de concessões aos vitoriosos, o governo francês de Thiers, em 

18 de março  tenta desarmar os operários (da Guarda Nacional), mas fracassa. 

Começa uma  guerra civil  entre povo/operariado de Paris e o governo  instalado em 

Versalhes.  Em 26 de março um conselho municipal é  eleito,  e dois dias depois é 

proclamada a Comuna de Paris: o triunfo do proletariado sobre as classes ricas, o 

trabalhador sobre o seu patrão, o trabalho sobre o capital50.  

 
 
 
____________ 
49 Declarações de um assentado do Nova Esperança I, dirigente regional do MST, durante  entrevista 
ao autor, feita em 04 abr. 2005. 
50 Declamada por K. Marx, em 31 de maio de 1871, após sua derrocada, como “a Paris operária, com 
a sua Comuna, será para sempre celebrada como a gloriosa precursora de uma sociedade nova”.   
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O novo governo proletário durou apenas 61 dias, quando foi derrubado pelo 

exército francês. Durante este curto período de tempo na governança do país, a 

Comuna suprimiu o serviço militar obrigatório e o exército permanente, substituindo-

o pelo povo armado, isentou os pagamentos de aluguel de moradias durante o 

período da guerra; suspendeu a venda de objetos empenhados nos 

estabelecimentos de penhor, decretou a separação da Igreja do Estado; estabeleceu 

um teto salarial para os funcionários públicos que não deveria exceder ao dos 

trabalhadores;  ordenou a ocupação das fábricas fechadas pelos patrões e 

organizou o reinício de suas atividades pelos operários organizados em 

cooperativas; declarou extinto o trabalho noturno dos padeiros; declarou como 

demissíveis, a qualquer tempo, os novos funcionários públicos e mandatários (todos 

os cargos administrativos, judiciais e do magistério passaram a ser preenchidos 

através de eleições).    

Cabem algumas reflexões sobre esta experiência histórica: a primeira, diz 

respeito a um esboço de teoria de Estado, com o  conceito de “ditadura do 

proletariado”, como instrumento e fase necessária para a transição ao socialismo, e 

a realização da emancipação econômica do trabalho; a segunda refere-se às 

políticas de alianças (com outros setores subalternos, especialmente o campesinato) 

que evitassem o isolamento político da classe operária.  

Sob o ângulo da ação caracteristicamente anarquista vivenciada, e fortemente 

presente na Comuna, se aprofundam e desdobram as ênfases no federalismo, na 

autogestão e na ação organizada voluntária, múltipla e descentralizada, que se 

contrapõe ao Estado, formando desta maneira uma rede organizativa não-estatal de 

uma nova sociedade (FONTANA, 2001).  
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O olhar reverso sobre esta experiência e defendido por alguns historiadores 

oferece a tese de que o ato revolucionário e seu produto governo da Comuna seriam 

na verdade o crepúsculo das revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX. Desta 

forma, nega-se ser ele o primeiro capítulo de um processo emergente de revolução 

operária. Defendida pelos liberais, ela indicava o caminho para desconstruir o mito 

socialista da Comuna.  

Na percepção de Bertold Brecht, da avant-garde política alemã, endossando a 

idéia de história como progresso, a Comuna de Paris (assim como a Revolução 

Francesa,) se constituiu de passo progressista no curso deste caminho, e mesmo 

um evento revolucionário em termos de uma temporalidade cosmológica. Assim o 

autor, dramaturgo, a descreve:  

  
Considerando nossa fraqueza os senhores forjaram 
Suas leis, para nos escravizarem. 
As leis não mais serão respeitadas 
Considerando que não queremos mais ser escravos. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e com canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria do que a morte. 
  
Consideramos que ficaremos famintos 
Se suportarmos que continuem nos roubando 
Queremos deixar bem claro que são apenas vidraças 
Que nos separam deste bom pão que nos falta. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos, de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte. 
  
Considerando que existem grandes mansões 
Enquanto os senhores nos deixam sem teto 
Nós decidimos: agora nelas nos instalaremos 
Porque em nossos buracos não temos mais condições de ficar. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos, de agora em diante 
Temeremos mais a miséria do que a morte. 
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Considerando que está sobrando carvão 
Enquanto nós gelamos de frio por falta de carvão 
Nós decidimos que vamos toma-lo 
Considerando que ele nos aquecerá 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos, de agora em diante 
Temeremos mais a miséria do que a morte. 
  
Considerando que para os senhores não é possível 
Nos pagarem um salário justo 
Tomaremos nós mesmos as fábricas 
Considerando que sem os senhores, tudo será melhor para nós. 
Considerando que os senhores nos ameaçam 
Com fuzis e canhões 
Nós decidimos: de agora em diante 
Temeremos mais a miséria que a morte. 
  
Considerando que o que o governo nos promete 
Está muito longe de nos inspirar confiança 
Nós decidimos tomar o poder 
Para podermos levar uma vida melhor. 
Considerando: vocês escutam os canhões 
Outra linguagem não conseguem compreender 
Deveremos então, sim, isso valerá a pena 
Apontar os canhões contra os senhores! 
 
(Fonte: “Os Dias da Comuna”, tradução Fernando Peixoto - Revista Espaço Acadêmico,n. 
00-Maio, 2001)  

 

Para Lefebvre (2004), ao fazer considerações sobre a revolução urbana, a 

menção da experiência histórica proletária da Comuna de Paris, se insere no bojo da 

discussão do urbano que ascende como horizonte, forma e luz, e, ao mesmo tempo, 

como prática em desenvolvimento e como fonte e fundamento de uma outra 

natureza.  Em sua visão, deve-se inquirir, mesmo como um questionamento 

histórico, como e porquê a Comuna não foi concebida como revolução urbana, mas 

como revolução encetada pelo proletariado industrial visando a industrialização. O 

que não corresponde à realidade. O mesmo autor ainda complementa (2004, p.03), 

ao afirmar: 

A problemática urbana se anuncia. O que sairá dessa fornalha, desse caldeirão de 
feiticeiro, dessa intensificação dramática das potências criadoras, das violências, 
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dessa troca generalizada na qual não se vê mais o que se troca, exceto quando só 
se vê demasiadamente: dinheiro, paixões imensas, e vulgares, sutilezas 
desesperadas? A cidade se afirma, depois explode. E o urbano se anuncia e se 
confirma, não como entidade metafísica, mas como unidade fundada numa prática.      

 
 A prática urbana revolucionária da Comuna sustentou efemeramente seu mito 

e sua ideologia, e também sua utopia, como a descentralização e o federalismo 

(visão, então romântica, da união dos Estados em uma única nação). Ela deu a 

oportunidade aos operários expulsos do centro para a periferia, de retomarem o 

caminho do centro ocupado pela burguesia, apoderando-se dele pela mão militar, 

com um pouco de sorte e muito discernimento (LEFEBVRE, 2004).       

 Saltando para meados do próximo século, vale mencionar a concepção da 

Comuna sob o prisma, força e discurso apregoados pela revolução cultural chinesa, 

ou Grande Revolução Cultural Proletária. O chamado movimento das comunas, 

posto em marcha pelos maoístas, tomou uma envergadura semelhante à da reforma 

agrária ocorrida anos antes. As comunas populares eram formadas pela federação 

das antigas cooperativas e englobavam milhares de famílias. Eliminaram-se as 

diferenças entre cooperativas ricas e pobres e obrigando-se os camponeses ricos a 

contribuírem para os restantes. Foram abolidas os lotes privados e o direito de 

venda no mercado da produção familiar. Tudo revertia para a comuna. Cantinas, 

lavanderias e creches gratuitas estabeleciam uma retribuição muito mais igualitária 

do trabalho. Além disso, a comuna não era apenas uma unidade econômica, mas 

uma célula política. Ela estava destinada a afirmar-se, na opinião dos maoístas, 

como uma organização socialista de tipo superior, auto-suficiente e capaz de 

contagiar com o seu exemplo as fábricas e o comércio, assim esperava submergir os 

tecnocratas. Era, no fundo, a antiga tática guerrilheira de “cercar as cidades a partir 

dos campos” (RODRIGUES, 1988,p.4). 
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 O mesmo fato histórico é visto e analisado diferentemente, desde o ponto de 

vista do filósofo, crítico urbano Lefebvre (2004, p.106 -107),  

O cenário da ação revolucionária apresentar-se-ia do seguinte modo: a cidade 
mundial cercada pelo campo e pelo campesinato mundiais. Quanto à Comuna (no 
sentido chinês), seria o meio, etapa, no caminho da urbanização dos campos e da 
ruralização das cidades. A Comuna, alega-se, tem hospitais, escolas, centros de 
cultura, de comércio e de lazeres. Não tem cortiços, nem superpopulação. Só ela 
pode integrar os grupos que a compõem, e os indivíduos que compõem os grupos 
em um “nós” coletivo. Ela evita a sedentarização, como a nomadização. Nela a 
técnica não mais se torna destruidora, mas é controlada coletivamente. Nela o poder 
não mais se exerce sem limites. A Comuna chinesa teria qualidade para suceder a 
antiga cidade femenina, protetora e passiva, como a antiga cité masculina, ativa e 
opressiva. Eis, pelo menos, o que dizem alguns defensores do projeto “anticidades”.        

    

 A Comuna, na sua versão chinesa, inspirou-se, em retórica e execução, na 

experiência russa, inclusive na perseguição ao camponês rico e outros elementos 

capitalistas, à semelhança das campanhas anti-kulaks desencadeadas por Stalin a 

partir de 1929. Mas, é ainda na Rússia da pré-revolução bolchevique, que se pode 

buscar outras referências de experimentos telúricos longe de malfadados.        

 Mais de três quintos das terras aráveis da Rússia tzarista, no final do século 

XIX, eram detidos pelos camponeses, fortemente orientados por um especial caráter 

comunitário de acesso à terra. As comunidades territoriais constituídas desta 

maneira (denominadas mir, ou obshchina) tinham governo próprio e era a 

proprietária legal das terras possuídas ou utilizadas por suas unidades domésticas. 

Operava como uma unidade administrativa local, com poderes e responsabilidades 

junto a cada comunidade camponesa. Era dominada pelos camponeses mais ricos, 

regularmente eleitos para tal, e governada pelos mais velhos. Cada família possui 

um pequeno lote de terra (de sua propriedade privada, passível de transmissão por 

herança aos familiares remanescentes), sendo o restante da gleba distribuído por 

aquele conselho comunitário, considerando a capacidade de trabalho e a 

necessidade de consumo da família (com base em seu tamanho, portanto). Ainda, 
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parte das terras eram trabalhadas coletivamente, havendo, portanto, uma mistura de 

propriedade privada e uso coletivo do solo (ABRAMOVAY, 1998, p.37-38). 

 A discussão a respeito do trabalho coletivo, onde os homens cooperam para o 

atingimento de um objetivo comum, e o fazem de modo interdependente, lançando 

mãos dos meio de produção disponíveis e trazidos pelo próprio trabalho é abordado 

de forma sistêmica por Abramovay (1992,p.33-34): 

[...] é do desenvolvimento das lutas entre as classes sociais que vai depender a 
organização social como um todo, bem como seu destino. Mas o desfecho da 
batalha é dado de antemão, bem como seu sentido geral: a tendência a que os 
homens dependam cada vez mais uns dos outros na reprodução de sua vida 
material, sem que, entretanto, possam ter um controle racional sobre essa sua 
dependência, a generalização do trabalho assalariado, mediatizado porém pelo 
capital a constituição de um sujeito coletivo responsável cada vez mais pela 
produção social , mas preso por sua submissão a proprietários privados, esse 
conjunto de contradições é resolvido quando esta nova espécie criada pelo 
capitalismo (o trabalhador coletivo) exerce a [citando MARX, 1985: 294] “cooperação 
e a propriedade comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio 
trabalho” e instaura, portanto, uma nova socialidade baseada, antes de tudo, na 
cooperação consciente e voluntária entre indivíduos, mas sobre a base das grandes 
conquistas técnicas que o capitalismo desenvolveu.             

  
 
 3.2 A proposta do MST 
 

 

“Mas quando se conquista uma província (território) com língua, leis e 

costumes diferentes, são grandes as dificuldades a vencer, sendo necessário boa 

sorte e muito habilidade para mantê-la. Um dos meios melhores e mais seguros  

para isso é fixar-se na província o novo governante, tomando-a como residência” 

(MAQUIAVEL, 2005,p.4).  

A mesma orientação florentina aos Médici, de há 500 anos, subsidia, mesmo 

que tacitamente, a ideologia do movimento que permeia e se instala nos espaços 

dos territórios conquistados. 
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Esta ideologia nem sempre é acompanhada da ação coerente, segundo 

Martins (2001, p.15), que avalia a postura do MST:  

 

O grande problema do MST, ainda hoje, é que parece atuar mais como organização 
de agentes de pastoral, do que como organização de agentes políticos. Ao invés de 
atuarem em nome de específicas reivindicações sociais, a do seu próprio campo, 
questionam a sociedade em conjunto e o Estado em conjunto. Impugnam o presente 
e o passado em nome de uma utopia que perdeu o seu conteúdo utópico e a sua 
catolicidade porque se tornou híbrida, contaminada e, portanto, ideológica. É em 
parte o que explica a situação de anomia em que estão mergulhados os movimentos 
sociais na atualidade, não só os referidos à agricultura e ao mundo rural, mas 
também os diferentes movimentos sociais urbanos, cuja clientela tem raízes na 
situação social do campo. Capturados pelas agências de mediação e privados da 
liberdade criativa que lhes asseguraria eficácia, movem-se numa temporalidade 
fantasiosa. Não conseguem inscrever diretamente suas demandas na pauta do 
Estado, segundo uma própria e autêntica concepção de sua inserção nas 
transformações sociais historicamente possíveis. Isto é, as que são viáveis, mas 
estão politicamente bloqueadas, de cujo bloqueio, aliás, participam os próprios 
grupos de mediação na sua orientação anômica. 
 

A proposta do MST para um novo modelo de assentamento contempla 

aspectos como localização próxima a centros urbanos, com aproveitamento das 

condições da região, de acordo com o clima e a topografia, lotes pequenos (em 

torno de 3ha), áreas sociais comuns, maior proximidade e contato entre assentados, 

à semelhança de condomínios de moradias ou casas de veraneio para as classes 

média e alta. Ao invés de um plantio mais extensivo de milho, feijão e criação de 

gado, trabalha-se com outros tipos de criação de pequenos animais em terras 

comuns, projeto de agroecologia e produção orgânica na fruticultura, horta, e 

utilização de novas tecnologias de produção, contando com infra-estrutura de 

energia elétrica, água e saneamento.  

Nas palavras de seu idealizador, Matheus (2003: 42), um dos líderes centrais 

do MST,  

A proposta consiste em organizar núcleos de economia camponesa próximos aos 
grandes centros urbanos, com um primeiro objetivo de massificar a Reforma 
Agrária... possibilitar o acesso a terra para essa população que no passado veio do 
campo para as grandes cidades, que percorreram um longo caminho no processo de 
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migração, saindo dos seus Estados de origem, indo para outras regiões do país a 
procura de oportunidade de trabalho no campo e acabaram nas grandes cidades. 
Hoje, essa grande massa de trabalhadores está aglomerada nas periferias das 
grandes metrópoles, mas uma parte dessa massa ainda sonha com a terra e com o 
campo e está disposta a lutar pela Reforma Agrária. Se propusermos a essas 
famílias que agora vivem nos centros urbanos para irem para uma região muito 
distante, 500 ou 600 quilômetros, elas terão dificuldade de ir, mas se a distancia for 
de 80 a 100 quilômetros certamente ficarão interessadas, e com isso, a proposta 
cumpriria um processo de “recampesinação”  da população brasileira através da 
Reforma Agrária. O segundo ponto importante da Comuna da Terra é que podemos 
desenvolvê-la numa área de terra bem menor que o modelo atual utilizado nos 
assentamentos rurais, assentar muito mais famílias, ou seja, entre 2 a 5 hectares de 
terras, garantir a subsistência das pessoas e também possibilitar uma renda, 
desenvolvendo a produção de forma planejada e diversificando a exploração racional 
dos recursos naturais como solo, água e meio ambiente com a produção orgânica ou 
ecológica de cereais, horticultura, frutas e criação de pequenos animais. 

 

Outro aspecto-chave nesta concepção diz respeito à sua proximidade dos 

grandes centros consumidores, o que vem viabilizar o beneficiamento da produção 

familiar através de pequenas agroindústrias, sendo seu produto, com valor 

agregado, comercializado diretamente junto ao consumidor urbano.  A cadeia 

produtiva, portanto, deve viabilizar renda para os assentados. Propõe-se ainda uma 

outra via de complementação de renda, por meio do desenvolvimento de atividades, 

ou ocupações “não agrícolas”51, como pequenas fábricas de móveis, marcenarias, 

cerâmicas dentro da própria comunidade. 

Adicionalmente, na medida em que se propõe a arregimentar sem-terra 

urbano (desempregado, morador de rua, migrante, etc.) na formação da massa do 

movimento, a proposta estará contribuindo de alguma maneira para solucionar 

alguns dos problemas urbanos, como a questão da violência, falta de trabalho, 

renda, da falta de moradia, espaço as atividades sociais e culturais, entre outros. 

 
____________ 
51 Considera-se, de uma forma geral, como ocupação rural não-agrícola (ORNA) aquela exercida por 
pessoas residentes na área rural e ocupadas em atividades fora da agricultura, sejam elas 
desenvolvidas na área rural ou na urbana. No caso da Comuna proposta pelo MST, tais atividades 
obrigatoriamente estariam sendo desenvolvidas dentro do próprio assentamento.   
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Matheus (2003,p.43) endereça estas questões: 
 
Proporcionar a possibilidade concreta de um espaço, formar uma comunidade de 
economia camponesa, um território que as pessoas possam morar, trabalhar, ter 
alimentação garantida com possibilidade de renda, com espaços garantidos para 
atividades sociais e culturais e ainda mais em contato com a terra e a natureza, 
certamente é o sonho de muitas pessoas. O importante é que esses núcleos 
permitirão a convivência e o desenvolvimento social, por estar próximo e organizado, 
facilitando o planejamento na educação, saúde, esporte, lazer e cultura e também na 
moradia, como por exemplo, a questão do saneamento básico. 

 

O MST, por fim, ainda acresce às motivações da formulação do novo modelo 

de assentamento a perspectiva da volta de “boa parte” da população urbana para o 

campo, em uma ação reversa à ocorrida a partir de meados do último século. 

Considerado pelo movimento como ideal para os novos assentados, egressos 

de guetos urbanos, e que perderam seus costumes de agricultura há muito tempo 

(ou mesmo nunca o tiveram), e que precisam reiniciar uma vida camponesa 

(“recampinazação).  

“O assentamento está gestando um neocampesinato. Nele os valores antigos 

e os novos valores adquiridos no processo de politização da luta (...) se fundem para 

criar um novo campesinato.”, de acordo com Miranda, apud Alencar (2005, p. 60). 

 

 O novo perfil do assentamento, propício ao desenvolvimento do 

neocampesinato, é por sua vez uma neolocalidade, onde aspectos econômicos, 

mercantis e valores morais se imbricam nas relações sociais construindo novas 

relações. Atinge diretamente o personagem principal da ação que, afinal, se 

desdobra na implantação do assentamento, e que é o agora novo trabalhador rural, 

oriundo dos grandes centros urbanos, de proletarização incompleta , e em 

recampesinação. Este perfil acaba por engenhar conflitos multitudinários internos ao 

movimento social, numa atmosfera de anseios pela reconquista da dignidade, 

envolvendo vários indivíduos que lutam contra a exclusão, pelo reconhecimento, 
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pela perspectiva de melhor vida. É preconizado que os assentamentos nos moldes 

da Comuna da Terra devem dispor das condições necessárias (terra, apoio 

financeiro e orientação técnica governamental) para desenvolver cultura de 

subsistência, e obter um ganho extra com o escoamento e venda da produção 

excedente52.  

Trata-se de um projeto de estratégia geopolítica localizada (MATHEUS, 

2003), de conquista e transformação do território sustentada por cinco aspectos: 

vínculo dos assentados com o trabalho e a produção; a terra como bem comum, 

sem a propriedade privada; novo padrão produtivo e tecnológico com preocupação 

ecológica e alternativa; cooperação, amizade, relacionamento entre as pessoas; 

desenvolvimento cultural das famílias, organizadas de acordos com suas realidades 

regionais (nucleação)53.   Logo, enseja um espaço de imbricações e aceitações do 

novo e dos novos, dada sua proximidade física dos grandes centros urbanos, locus 

multicultural de identidades fragmentadas, promovendo o enfrentamento do desafio 

dialético rurbanístico.  

Depreende-se daí, com base nesse direcionamento estratégico, que o MST 

procura materializar a espacialização de seu projeto de território, ou seja a  

 
 
 
 
____________ 
52 E ainda atendendo os princípios basais das reivindicações do movimento e aplicáveis a todo e 
qualquer assentamento, quais sejam: distribuição de terra, agroindústria no assentamento, educação 
dos assentados e emprego de técnicas agrícolas que respeitem o ambiente. 
 
53 Reza a cartilha da ANCA (2002,p. 9-18), que sete ações definem a base da Comuna da Terra, e 
que devem ser combinadas na construção do assentamento e ser discutidas ainda no acampamento; 
o controle político sobre o projeto de assentamento e a divisão gleba; o sorteio em grupo de 
famílias(nucleação); o processo de titulação; a organização da moradia; a organização dos núcleos 
de base; a organização da produção e da cooperação agrícola; a formação como método de 
acompanhamento e qualificação da consciência. 
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territorialização político-ideológica, através da construção de um novo habitus54 de 

convivência, diferente do apreendido no campo da sociedade capitalista, 

ressocializando aqueles sujeitos excluídos. É um enfoque revolucionário, na medida 

em que decorre de um novo campo de vivência e conscientização dos sujeitos, os 

assentados, das contradições dessa sociedade, desenvolvendo-se de forma 

vagarosa, desigual e contraditória. Daí, tanto o movimento social, o MST, quanto o 

sujeito do processo, trabalhadores em luta, forjam o controle e,  

conseqüentemente, o poder sobre o território. 

Os sem-terra participantes são levados a explorarem a possibilidade de 

recriarem seus modos de vida, suas relações pessoais, guiando-se pela ajuda 

mútua, respeito aos seus costumes e tradições, e primazia da família na construção 

do projeto social e econômico. Na visão do movimento, a manutenção do controle 

territorial do assentamento é fundamental para se alcançar o almejado projeto de 

transformação da sociedade, respeitando o projeto de vida de cada assentado, co-

responsável pela conquista do território e construção do assentamento.  

Ainda que evocando experiências históricas referenciais além-mar, a 

concepção da Comuna da Terra se apóia na proposta das Comunidades de 

Resistência e Superação (CRS), de Horácio Martins de Carvalho (ALENCAR, 

2005,p.116).  Nelas são aglutinados os pequenos agricultores familiares, as famílias 

agroextrativistas,  

 

____________ 

54 Segundo Bourdieu (1996, p.20-21), “O habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as 
características intrínsecas e relacionadas de uma posição em estilo de vida unívoco, isto é, em um 
conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas... Os habitus são princípios geradores 
de práticas distintas e distintivas – o que o operário come, e, sobretudo, sua maneira de comer, o 
esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões políticas e sua maneira de expressá-
las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do empresário 
industrial”   
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os pescadores artesanais e os povos indígenas, transformando-se num instrumento 

relevante, não somente para o desenvolvimento da consciência crítica dessas 

frações das classes populares no campo como para viabilizar-lhes caminhos para a 

resistência à opressão capitalista. O autor da proposta da CRS defende que  

“...mudanças na correlação de forças políticas no médio prazo, a partir das lutas de 

massa populares, possam gerar condições favoráveis para mudanças no modelo 

econômico e social dominante e da estrutura social brasileira.” (Ibidem, p. 116). Não 

preconiza mudanças nas relações sociais de produção nem na estrutura das classes 

sociais no campo, e nem mesmo um retorno às comunidades camponesas pré-

capitalistas. Afirma, isto sim, que as frações das classes populares no campo fazem 

parte direta da sociedade capitalista.  

 As Comunas55, onde a auto-gestão (mesmo com o comando central do 

movimento) e a configuração são determinadas pela particularidade de cada 

assentamento, se constituindo em uma proposta em construção, pois é um pensar 

permanente, reconhecendo que o ademais do controle necessário do território, a 

territorialização, isto sim, é um processo ininterrupto na luta contra a exclusão e re-

exclusão. 

 É possível, ainda, buscar-se em Castells (2003, p. 49-59) uma sinonímia entre 

as Comunas culturais da era da informação e estas, objeto de discussão. Para ele,   

 

 
 
____________ 
55 No Oriente Médio, cita-se a experiência de Israel com o kibutz (à semelhança do colcós 
[kolkhozes], na antiga União Soviética). Uma comunidade rural singular, como um sistema 
socioeconômico baseado no princípio da propriedade comunal, igualdade e cooperação na produção, 
no consumo e na educação; Apesar de apenas 2,5% da população viver em kibutzim, eles são 
responsáveis por 33% dos produtos agrícolas e 6,3% dos produtos manufaturados de Israel. 
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os atores sociais excluídos ou que tenham oferecido resistência à individualização 

da identidade relacionada à vida nas redes globais de riqueza e poder, as comunas 

culturais de cunho religioso, nacional ou territorial parecem ser a principal alternativa 

para a construção de significados em nossa sociedade. Continua, afirmando que 

essas comunas culturais aparecem como reação a tendências sociais 

predominantes, às quais opõem resistência em defesa de fontes autônomas de 

significado, tornando-se identidades defensivas que servem de refúgio e, ao mesmo 

tempo, fontes de solidariedade. São edificadas e organizadas em torno de um 

conjunto especifico de valores culturais cujo significado e usos compartilhados são 

marcados por códigos específicos de auto-identificação: a comunidade de fiéis, os 

ícones do nacionalismo, a geografia do local, as posições políticas, as preferências 

musicais, o faixa etária, a área de estudo. E sua constituição não é arbitrária, mas 

depende da forma de trabalhar a matéria-prima fornecida pela história, geografia, 

língua e ambiente e necessidades.  

Sob o ponto de vista do governo federal (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário - MDA), o desenvolvimento territorial brasileiro, passa pelo Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), proposto no final de 2003, cujo objetivo é 

eliminar a idéia de modelo único de assentamento56. O que se pretende, segundo o 

ministério, é garantir a instalação e o desenvolvimento de cada assentamento, de 

acordo com as potencialidades e características de cada região. Deve-se definir 

claramente as culturas e os modelos tecnológicos que promovam maior valor   

 
 
 
___________ 
56 “Não acredito em modelo de Reforma Agrária. Eu odeio isso.” Declaração de Rolf Hackbart, 
Presidente do Incra, durante seminário promovido pelo jornal Folha de S. Paulo, no dia 09 jun.2005, 
no seu auditório, em São Paulo. 
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agregado à produção das famílias assentadas. “Ao atuarem numa estratégia de 

produção e comercialização, as famílias passam a ter maior capacidade produtiva e 

força de inserção no mercado”, segundo o MDA. Advoga ainda que, além do acesso 

à terra, a reforma agrária deve  fomentar a integração espacial dos assentamentos e 

o associativismo para que eles tenham melhores condições de comercialização, 

assistência técnica e acesso a políticas públicas como educação, cultura e saúde. 

Na visão crítica da direção nacional do movimento, não há qualquer menção 

no PNRA a cerca da Comuna, embora, segundo ela, algumas preocupações 

poderiam contemplar o projeto de assentamento proposto pelo MST de São Paulo. 

Um exemplo está na referência ao item 1.4 do PNRA, sobre o Plano de 

desenvolvimento territorial, que sugere: “Com base nos programas nacionais, 

desmembrados por ecossistemas e por estados, o Plano será executado por meio 

de planos operacionais denominados Planos de Desenvolvimento Territoriais 

(PDT´s). Estes planos abrangerão as ações do MDA em espaço geográfico 

delimitado – o Território – a fim de solucionar, mediante uma ação conjunta, os 

problemas fundiários e os problemas de desenvolvimento econômico-social que nele 

se apresentam.” 

Ao mesmo tempo, mirando este cenário com diferentes lentes, Martins 

entende que 

O MST contribui poderosamente para o fracasso parcial da reforma agrária como 
instrumento de reinserção social dos ameaçados pelo modo como se dá o 
desenvolvimento capitalista no campo. Contribui ao recrutar indiscriminadamente os 
participantes de seu grupo de pressão, incluindo aí pessoas sem nenhuma 
identificação com os atores que têm um vínculo claro com os valores próprios da 
mística original e fundante do movimento. A pressão é quantitativamente maior do 
que a qualidade do compromisso com a reforma agrária por parte dos recrutados e 
por ela beneficiados [...] De certo modo, o MST atira no próprio pé. Não é, portanto, 
estranho que haja conflitos no interior dos assentamentos, até envolvendo dirigentes 
da organização (2003,p.34).  
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3.3 No contexto da Reforma Agrária 

"A mudança social mais impressionante e de mais longo alcance da segunda 

metade deste século e que nos isola para sempre do mundo do passado é a morte 

do campesinato" (HOBSBAWN, 1995,p.284).  

O autor, em seu balanço do séc. XX57, confirma desta forma a “fatalidade 

histórica" do trabalhador rural, já referida na predição de Marx e Engels (in Manifesto 

Comunista58), segundo a qual o antigo mundo agrário, como tudo que parecia sólido 

no ancien régime, também haveria de desaparecer com a generalização da 

modernidade.  

Ao longo da história, países, ou regiões, em que existia uma grande massa de 

lavradores de alguma forma impedidos de ter acesso à propriedade da terra, a 

reforma agrária59 se colocou de forma inequívoca como uma exigência social 

premente. Segundo Veiga (2005, p.1), 

 
 
 
___________   
57 Descreve como o impacto do capitalismo industrial na Europa e a tradição revolucionária iniciada 
com a Revolução Francesa impactaram séc. XX. Conclui que o século (analisado de 1914, com a 
eclosão da I Guerra Mundial, a 1991, com a queda do Muro de Berlim) pode ser dividido em três 
partes: a Era da Catástrofe, compreendendo as duas guerra mundiais e mais a crise econômica de 
1929; a Era de Ouro, de expansão do consumismo capitalista nos anos 50 e 60; e o 
Desmoronamento, a partir dos anos 70, com o esfacelamento das instituições tradicionais. 
58 Publicado originalmente em 1848, sob encomenda da Liga Comunista, traçou seus propósitos e 
programa de ação. Faz dura crítica ao modo de produção que se desenvolveu na modernidade e na 
forma como a sociedade se estruturou. Busca organizar o proletário como classe social capaz de 
reverter sua precária situação, inclusive sugerindo um curso de ação de uma revolução proletária de 
derrubada do capitalismo. Descreve os vários tipos de pensamento comunista, e define o objetivo e 
os princípios do comunismo científico. 
59 “A modificação da estrutura agrária de um país ou região, com vista à distribuição mais eqüitativa 
da terra e da renda agrícola é a definição mais usual de reforma agrária [...] trata-se de uma 
intervenção deliberada do Estado nos alicerces do setor agrícola. As mudanças naturais ou 
espontâneas do perfil fundiário de um país,ou região [transformação agrária], impostas pelo 
crescimento econômico e por suas crises não podem ser confundidas com uma ação planejada e 
diretiva para adequar esse perfil a tais imposições.” (VEIGA: 2005, p.7) 
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Foi assim em Roma, no século II a.C., quando as terras de domínio público do Lácio 
e da Etrúria Meridional foram paulatinamente monopolizadas pela nobreza. Foi assim 
nas inúmeras revoltas camponesas da Idade Média e do Renascimento, 
particularmente nos séculos XIV e XV, quando muitos comaponeses 
conquistaramsua emancipação. Foi assim durante a Revolução Francesa, quando as 
terás da Igreja e de parte da nobreza foram confiscadas e leiloadas. Foi assim 
também em todas as reformas agrárias contemporâneas.        

 
 São inúmeros os exemplos de intervenção na estrutura fundiária ocorridas 

contemporaneamente. Levadas a cabo em circunstâncias diversas, e implementadas 

segundo diferentes modelos, elas ocorrem ao longo dos séculos, desde os tempos 

memoráveis (a primeira delas registrada na Pérsia, durante o séc. V). 

Nos Estados Unidos, a partir de Lincoln, com o Homestead Act, de 1862, 

intensificou-se a distribuição de terras de propriedade do governo federal. Havia 

para transferir 405 milhões de ha, mais da metade do território dos Estados Unidos 

(e do Brasil), cada família podendo receber grátis 65 hectares. No México, a partir de 

1910, com Zapata e seu Plan d’Ayala, seguido de diversos outros planos de reforma 

fundiária, permitindo que mais de 2,7 milhões de famílias fossem assentadas em 

quase 70 milhões de há desapropriados. Na Rússia, com a revolução bolchevique 

de 1917, no momento em que metade faz famílias camponesas detinham terras em 

propriedade privada, enquanto a outra metade viva em condições miseráveis. Em 

pouco tempo, foram 3 milhões de famílias tiveram acesso à terra, em uma área 

equivalente a mais de 150 milhões de ha. A China também promoveu sua reforma 

agrária, a partir da revolução comunista de 1949, distribuindo 50 milhões de ha para 

50 milhões de famílias. Outro caso emblemático é o de Cuba, num processo de 

revolução socialista ocorrida a partir de 1959. Resultou em poucos anos num setor 

privado da agricultura com cerca de 150 mil pequenos produtores que detinham 3,5 

milhões de ha. Outras reformas agrárias ocorreram na América Latina, a partir dos 
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anos 50: na Bolívia (1953), Venezuela (1959), Chile (1965-70), Peru (1969), 

Nicarágua (1979).   

Sob a perspectiva de João Pedro Stédile, líder do MST, não existe modelo 

ideal de reforma agrária. Do que evoca como “modelos clássicos”, cita a Burguesa, a 

Reformista, a Revolucionária, ou de Redenção (mexicana, boliviana), a Socialista e a 

Popular (cubana, nicaragüense, chilena), e apregoa ser o MST seguidor do modelo 

Popular60.            

No Brasil, em uma retrospectiva histórica, o trabalhador rural, a mercê de uma 

ordem agrária tardia e injusta, vivencia a Primeira República (1889-1930)  com 

grandes áreas sendo incorporadas ao processo produtivo e os imigrantes europeus 

e japoneses passando a desempenhar um papel relevante. O número de 

propriedades e de proprietários aumenta, mas, em sua essência, a estrutura 

fundiária mantém-se inalterada.  

A revolução de 1930, que derrubou a oligarquia cafeeira, deu um grande 

impulso ao processo de industrialização, reconheceu direitos legais aos 

trabalhadores urbanos e atribuiu ao Estado o papel principal no processo 

econômico, mas ainda não interveio na ordem agrária. Com o fim da Segunda 

Guerra Mundial, em 1945, o Brasil redemocratizou-se e prosseguiu seu processo de 

transformação com industrialização e urbanização aceleradas. A questão agrária 

começou, então, a ser discutida com ênfase e tida como um obstáculo ao 

desenvolvimento do país. Dezenas de projetos-de-lei de reforma agrária foram 

 
____________ 
60 Declarações feitas por J. P. Stédile durante seminário sobre A Reforma Agrária no Brasil, não 
auditório do jornal Folha de São Paulo, em S. Paulo, em 09 jun. 2005. 
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apresentados ao Congresso Nacional. Nenhum foi aprovado.  

No final dos anos 50 e início dos 60, os debates ampliaram-se com a 

participação popular. As chamadas reformas de base (agrária, urbana, bancária e 

universitária) eram consideradas essenciais pelo governo, para o desenvolvimento 

econômico e social do país. Entre todas, foi a reforma agrária que polarizou as 

atenções. Em 1962, foi criada a Superintendência de Política Agrária - SUPRA, com 

a atribuição de executar a reforma agrária.  

Em março de 1963, foi aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, regulando 

as relações de trabalho no campo, que até então estivera à margem da legislação 

trabalhista. Um ano depois, em 13 de março de 1964, João Goulart assinou decreto 

prevendo a desapropriação, para fins de reforma agrária, das terras localizadas 

numa faixa de dez quilômetros ao longo das rodovias, ferrovias e açudes 

construídos pela União. No dia 15, em mensagem ao Congresso Nacional, propôs 

uma série de providências consideradas "indispensáveis e inadiáveis para atender 

às velhas e justas aspirações da população." A primeira delas, a reforma agrária.  

Segundo José Eli da Veiga (apud STÉDILE, 2002, p. 69),  

Antes de 1964 a reforma agrária constituía um dos pilares do projeto 
desenvolvimentista. Considera-se a distribuição de terras um pré-requisito 
necessário ao desenvolvimento econômico do país. Mas a ditadura militar se 
encarregou de mostrar o contrário. Logo ficou evidente que o desenvolvimento 
capitalista podia prescindir de distribuição de terras... Por um lado, as inelasticidades 
da oferta agrícola não eram tão significativas quanto imaginavam os estruturalistas. 
Por outro, a distribuição de riqueza que resultaria da reforma agrária não era uma 
condição necessária para a retomada do crescimento.... de fato, o que se podia 
esperar desse tipo de programa era exatamente esses dois tipos de impacto: o 
produtivo e o distributivo. 
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Em suma, entendia-se que a reforma agrária, tão necessária ao 

desenvolvimento econômico-social do país apoiava-se em uma concepção 

eminentemente produtivista. Este entendimento evolui, já nos anos 80, de sorte a 

considerar a reforma agrária como medida política fundamental para romper o 

domínio latifundiário e assim possibilitar o avanço do capitalismo no campo. De 

acordo com Carvalho (in ITESP, 1991, p. 17), 

Por outro lado, existiam varias posições preconizando que a transformação 
capitalista da agricultura não dependia da reforma agrária, ou da destruição do 
latifúndio. Estamos aqui nos referindo principalmente a Caio Prado Jr.[...] e os 
adeptos da chamada Teoria da Modernização (Delfim Neto, Patore,...) de inspiração 
neoclássica [...] Ignácio Rangel destacava a dualidade básica da agricultura 
brasileira e usava o conceito de complexo rural para exprimir o baixo nível da divisão 
de trabalho existente. Para Rangel, o problema da crise agrária estava ligado à 
velocidade de dissolução do complexo rural [...]  
Dos estudos sobre rlações de produção feudal, dualismo, inelasticidade de oferta 
agrícola, etc. [...] surge a “Crítica à Razão Dualista” de Francisco de Oliveira... 
enfocando os processos de proletarização e diferenciação [...] A ocorrência de um 
forte processo de transformação capitalista da agricultura nacional implicou na 
intensificação da divisão do trabalho, mudança nas relações de produção, 
sazonalidade do emprego rural, alteração da base técnica , integração de capitais, 
industrialização, migração rural-urbana, e rural-rural, etc. Utilizando-se uma 
expressão de Kageyama e Graziano Silva, “passa-se do complexo rural para os 
complexos agroindustriais”.  

O autor resume esta evolução destes fatos como um “processo de 

modernização conservadora, concentradora, excludente e conflitiva”, com a 

tendência mantida, ou mesmo agravada, da desigualdade regional. Ressalte-se que 

o avanço da fronteira agrícola em direção ao Norte e Centro-Oeste agravou 

problemas de ordem ambiental e conflitos nas áreas indígenas.  

A propósito das posições de Caio Prado Jr., conforme mencionado por 

Carvalho, acima, Santos (2005, p. 8) interpõe:  

E Caio Prado Jr.? Às vésperas de 64, em um artigo publicado no último número da 
Revista Brasiliense, ele volta a se queixar das correntes de esquerda... por elas 
continuarem insistindo quase unicamente no aspecto da reforma agrária da divisão 
de terras ("reforma agrária radical", "terra para quem nela trabalha"), com grande 
prejuízo da tarefa principal – impulsionar a grande força potencial de "renovação da 
economia agrária". O historiador paulista apóia a sua interpelação no exemplo dos 
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trabalhadores canavieiros de Pernambuco que haviam lutado durante o ano de 1963 
pelo cumprimento da legislação rural-trabalhista e desenvolvido uma mobilização 
que rapidamente se espalhou, obteve o apoio do governo Arraes e amealhou ganhos 
salariais expressivos, de resto, provocando efeitos dinamizadores na economia da 
região de Palmares. Ao invés de inclinar-se à radicalização das Ligas Camponesas, 
Caio Prado Jr. via a luta pela terra restrita a regiões excepcionais, como era o caso 
de posseiros das zonas pioneiras (Oeste do Paraná, Goiás...) e dos foreiros de 
alguma zonas de importância secundária do Nordeste. Enquanto na principal frente 
de luta, a dos trabalhadores rurais da zona canavieira do Nordeste, dos cafezais de 
São Paulo e Paraná, da zona cacaueira da Bahia etc., isto é, como diz ele, "na 
generalidade do país", a questão agrária marchava muito lentamente (Prado Jr., 
1964). O "apressamento da transformação e da renovação da economia agrária" – 
nisto consistia a reforma de estrutura pregada por Caio Prado Jr. – tinha sua chave 
de compreensão e solução no exemplo de Pernambuco, mas para isso ele 
considerava inadiável para mudar a mentalidade das esquerdas que privilegiavam a 
luta pela terra, sob pena de permanecerem na "estéril agitação por objetivos, no mais 
das vezes, na situação atual e no momento que atravessamos, muito além e mesmo 
inteiramente fora do realizável" (idem) 

 

O enfoque no caráter produtivo da reforma agrária, em contraposição ao 

distributivo, ou simplesmente da divisão de terras, ainda tem adeptos, como 

Graziano Neto, que advoga: “Manter o trabalho o trabalho e a renda dos pequenos 

agricultores, garantido-lhes qualidade de vida: esse é o grande desafio da política 

rural no Brasil. A reforma agrária distributiva está superada, encerrando seu ciclo 

histórico. Durante 50 anos dominou a problemática dos sem-terra. Agora, o centro 

da questão agrária está nos ‘com-terra’.” (2004, p.306).                                   

Retomando a cronologia dos fatos marcantes da evolução do tema da 

reforma agrária, registre-se a importância histórica das Ligas Camponesas e os 

sindicatos comunistas pré-1964.  Mas mesmo antes disso, merece menção a Aliança 

Nacional Libertadora, ALN, de efêmera existência, criada durante a ditadura Vargas, 

em 1935, com o agravamento das condições de vidas das populações urbana e 

rural.  
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Era uma grande frente política formada por ex-tenentes61, comunistas, 

socialistas, líderes sindicais e liberais alijados do poder. Dirigida pelo capitão da 

Marinha Hercolino Cascardo, tendo Luís Carlos Prestes como seu presidente de 

honra. Sua bandeira: suspensão definitiva do pagamento da dívida externa, 

ampliação das liberdades civis, proteção aos pequenos e médios proprietários de 

terra, reforma agrária nos latifúndios improdutivos, nacionalização das empresas 

estrangeiras e instauração de um governo popular. 

No transcorrer de 1964, já no governo militar, com as Ligas Camponesas de 

Francisco Julião derrotadas, Castello Branco promulga o Estatuto da Terra, 

até hoje considerado por muitos como um bom instrumento jurídico para fazer 

reforma agrária62. Sua implantação, no entanto, deu ênfase à política agrícola, em 

detrimento à reforma agrária em si. "Na prática, o Estatuto só foi usado para reduzir 

as tensões sociais no campo, e não para fazer a reforma agrária", diz o professor 

José de Souza Martins, da USP. "Nas emergências, permitia que se fizesse uma 

desapropriação aqui, outra ali." (SANTOS, 2005, p. 1).  

Com a evolução da agricultura no após-64 em direção oposta ao 

estagnacionismo remanescente do nacional-desenvolvimentista, fazia-se necessário 

equacionar a questão agrária de um novo modo. Primeiro, era preciso 

____________ 
61 Em 1945, a mesma classe, de tenentes, vê sua preconizada reforma agrária sepultada por meio de 
uma legislação que dizia que as desapropriações tinham de ser feitas mediante pagamento à vista e 
em dinheiro. 
62 O Estatuto da Terra, elaborado com fórmula racional em termos fundiários para a posse e uso da 
terra, foi inspirado nos trabalhos do médico brasileiro Coutinho Magalhães, que havia feito idêntico 
trabalho em Cuba. A equipe de técnicos que elaborou seu anteprojeto (principalmente juristas e 
agrônomos, incl. José Gomes da Silva) era do mais alto gabarito da comunidade acadêmica, com 
proposições das mais avançadas. As leis ordinárias de regulamentação de seus diversos parágrafos, 
acabaram por ser promulgadas muitos anos depois. Assim, a lei do crédito rural (nº 4.829) só foi 
aprovada em 1965; a lei agrícola (nº 8.171), que cuida da política agrícola, em 1991: a lei agrária (nº 
8.629), que regulamentou a reforma agrária, em 1993; a lei do ITR (atual nº 9.393), séria é de 1996. 
Atualmente, tramita no Congresso projeto de lei do deputado Xico Graziano Neto (PSDB-SP) de um 
novo estatuto da terra. 
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reconhecer que o latifúndio não só não impedira o fortalecimento do capitalismo, 

como tampouco aguçara as suas contradições com as frações industrial e comercial 

da burguesia; e, segundo, que, pela modernização acelerada, a agricultura já 

deixara de ser o lócus dos setores mais atrasados da economia (Ribeiro, 1975; 

1988). Ribeiro se voltava para o tema (caiopradiano) do capitalismo agrário sob a 

égide da grande propriedade, olhando, porém, para um conjunto de transformações 

agrárias ao modo prussiano que progressivamente adaptavam a agricultura, 

substituindo gradualmente os procedimentos "feudais" por procedimentos 

burgueses. Nesse tipo de formação social, onde "misérias modernas" coexistiam 

com "misérias antigas", a reforma agrária manteria o seu papel de liquidação dos 

anacronismos, sem isso significar – aqui se distanciava da noção de "obstáculo 

estrutural" – que a sua não-realização interditasse o industrialismo, como se 

acreditou até bem entrados os anos 60. Se não se devia subestimar a importância 

econômica de uma nova área reformada, a cumprir uma dupla função de ampliar o 

setor de pequenas e médias propriedades (produzir bens alimentícios, absorver 

mão-de-obra), tampouco se devia cair no exagero do pré-64 que colocara a reforma 

agrária como premissa do desenvolvimento capitalista nacional (Idem).  

Daí a reforma agrária não poder se limitar a um processo de tipo camponês 

("a terra para quem nela trabalha"). Não se justificaria a criação de uma economia 

camponesa no setor moderno da agricultura, onde se deveria ampliar a luta por 

melhores condições de trabalho, aplicar a legislação trabalhista e aumentar o 

associativismo, como insistira Caio Prado Jr.. O que não implicava, prossegue 

Ribeiro, menosprezo à economia familiar camponesa a qual, por não ser ainda 

capitalista, uma reforma agrária à americana poderia trazer-lhe grandes benefícios e 

representar um progresso considerável (RIBEIRO, 1983). Ultrapassando a 
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ambigüidade do conceito de democracia como incorporação econômico-social dos 

camponeses, o propósito de Ribeiro era deslocar a problemática da reforma agrária 

do "estrutural" para o âmbito do "institucional". Chegar a uma outra maneira de 

pensar politicamente a questão agrária, "com o objetivo de tornar possível aos 

camponeses e trabalhadores rurais entrar no jogo político enquanto força de classe 

e com individualidade", isto é, levá-los para dentro do sistema político (Idem).  

No meio rural convivem imensas possibilidades com uma formação social e 

econômica que reproduz a pobreza rural e a exclusão social. Um dos elementos 

centrais desta ordem injusta é a desigualdade no acesso à terra no Brasil, que é 

ainda maior do que a desigualdade da distribuição de renda. O índice de Gini mede 

o grau de concentração, sendo que, zero indica igualdade absoluta e 1, a 

concentração absoluta. Para o Brasil, o índice de distribuição de renda é da ordem 

de 0,6, e para a concentração fundiária está acima de 0,8. 

A elevada concentração da estrutura fundiária brasileira dá origem a relações 

econômicas, sociais, políticas e culturais cristalizadas em um modelo agrícola 

inibidor de um desenvolvimento que combine a geração de riquezas e o crescimento 

econômico, com justiça social e cidadania para a população rural. Segundo o 

Cadastro do Incra, no estrato de área até 10 ha encontram-se 31,6% do total de 

imóveis que correspondem a apenas 1,8% da área total. Os imóveis com área 

superior a 2.000 ha correspondem a apenas 0,8% do número total de imóveis, mas 

ocupam 31,6% da área total (Tab. 3.3.1 e Tab. 3.3.2). 
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                                                          Tab. 3.3.1   
                                     Estrutura fundiária do Brasil - 2003 

        
       Fonte: II PNRA: 11  – Cadastro do Incra, ago. 2003 

Tabela 3.3.2 
Número de famílias assentadas e gastos, 1995-2007 

                                              
                                                      Fonte: II PNRA: 20 

Nos primeiros 15 anos de vigência do Estatuto da Terra (1964-1979), o 

capítulo relativo à reforma agrária, na prática, foi abandonado, enquanto o que 

tratava da política agrícola foi executado em larga escala.  
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No total, foram beneficiadas apenas 9.327 famílias em projetos de reforma 

agrária e 39.948 em projetos de colonização. O índice de Gini da distribuição da 

terra, no Brasil, passou de 0,731 (1960) para 0,858 (1970) e 0,867 (1975). Esse 

cálculo inclui somente a distribuição da terra entre os proprietários. Se forem 

consideradas também as famílias sem terra, o índice de Gini evidencia maior 

concentração ainda: 0,879 (1960), 0,938 (1970) e 0,942 (1975). Na verdade, em 50 

anos, as pequenas alterações que ocorreram, em termos de concentração de terra, 

no Brasil, foram para pior, conforme mostra o Gráfico 3.3.1:  

 

                                                         Gráfico, 3.3.1 
                     Concentração fundiária no Brasil  - Índice de Gini, 1940-1992 

               
                Fonte: IBGE, Incra - 2001  

 O mesmo Índice de Gini, agora aplicado ao conceito de distribuição de renda, 

quando adicionado ao de concentração fundiária, como dois componentes em 

reação química, pode tornar-se explosivo. Por um lado, poucos latinfundiários de 

posse de grandes extensões de terras, e ao mesmo estando a renda do país  

acumulado em mãos de poucos. Por outro, milhões de famílias lutando por um chão 

para plantar, detendo uma parcela irrisório da renda nacional. 
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O Brasil aparece em décimo lugar na lista dos países com maior 

concentração de renda citada em estudo do Bird (Banco Mundial). Depois de crescer 

até chegar a seu ponto máximo, de 0,625, em 1989 (situação de hiperinflação no 

governo José Sarney), se colocando como o 2º. pior país do mundo em 

desigualdade, vem caindo desde 1993, assim como os níveis de pobreza. Em 2004, 

o índice chegou a 0,564, atrás de nove países (africanos e latino-americanos). Uma 

das justificativas apontadas pelo Bird para este avanço é a menor desigualdade de 

rendimentos entre áreas rurais e urbanas.  

No início da década de 80, o agravamento dos conflitos pela posse da terra, 

na região Norte do país, levou à criação do Ministério Extraordinário para Assuntos 

Fundiários e dos Grupos Executivos de Terras do Araguaia/Tocantins - GETAT, e do 

Baixo Amazonas - GEBAM.  

O balanço das realizações desses três órgãos, no entanto, é pobre, com 

registro de alguns poucos milhares de títulos de terra de posseiros regularizados. 

Nos seis anos do último governo militar (1979-1984), a ênfase de toda a ação 

fundiária concentrou-se no programa de titulação de terras. Nesse período, foram 

assentadas 37.884 famílias, todas em projetos de colonização, numa média de 

apenas 6.314 famílias por ano.  

A ação fundiária no período 1964-1984, promoveu o assentamento de 115 mil 

famílias, em uma área desapropriada para fins de reforma agrária de 13,5 milhões 

de ha, correspondestes a 185 imóveis rurais, ou uma média de assentamento de 

6.000 famílias por ano. 
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O balanço de 30 anos da promulgação do Estatuto da Terra mostra um total 

de 350 mil famílias beneficiadas pelo governo Federal e órgãos estaduais, em 

projetos de reforma agrária e de colonização (Tab. 3.3.3) 

                                                            Tab. 3.3.3 

                                    Resultados da reforma agrária, 1964-1994 
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                         Fonte: Incra, 2001 

 

Segundo balanço da Ouvidoria Agrária Nacional, OAN, no período de janeiro 

de 2003 e dezembro de 2005 ocorreram 770 invasões a imóveis rurais em todo o 

país, com um crescimento de 55% em relação ao triênio anterior.  

Um dos possíveis motivos para este aumento de invasões de terra está no 

fato de o governo federal, através do Incra, ter priorizado seus assentamentos nos 

Estados da chamada Amazônia Legal (os do Norte, além de MT e MA), onde o MST 

não atua. O movimento intensificou desta forma as invasões como a única forma de 

pressionar o governo. Das 770 invasões, 516 delas foram organizadas pelo MST, 

sendo 287 no NE, 204 no SE, 133 no CO, 113 no Sul e 33 n o Norte (Tab. 3.3.4). 

 

 

 

 



 124

                                                 Tab. 3.3.4 
         Ocupações de áreas 

                                                                                    
                                                 Fonte: Ouvidoria Agrária Nacional  
                                                            (Relatório 09/2005: 11) 

                                                            
                                                          

No mesmo período ocorreram 72 mortes por conta das ações dos diversos 

movimentos sociais em enfrentamentos com forças policiais, guardas armados e 

jagunços e outras situações, comparado com 44 no período anterior (Gráf. 3.3.2). 

 
 

Graf. 3.3.2 
Mortes no campo 

 
 Fonte: Ouvidoria Agrária Nacional (Relatório 09/2005: 14) 
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3.4 Território e Territorialização 

 

No âmbito da discussão do que é percebido como território, mercê de ações 

exógenas exercidas como uma construção identitária em sua conquista, 

territorializando desta forma o agente social (e.g. MST), a divisão clara, geodésica, 

entre rural e urbano deixa de ser importante. Descolando-se deste entorno, deve-se 

focar então o espaço (configuração territorial acrescido da dinâmica social que nele 

pulula), de uma forma ainda mais ampla, pois as relações de troca acontecem e se 

diversificaram. Ele dá suporte físico aos fluxos econômicos e sociais, relegando a 

um plano inferior a preocupação com os seus limites geográficos. 

A criação de um território (como territorialização) passa obrigatoriamente pela 

construção de elementos, nos espaços sociais e políticos63, para o exercício do 

poder sobre a área-objeto. Torna-se lugar para aqueles que nele passam a viver. 

Segundo Costa, apud Alencar (2005, p.44), surge também “da tentativa, por um 

indivíduo ou grupo, de atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 

relacionamentos através da delimitação e afirmação do controle sobre uma área 

geográfica.¨  

Pode-se colocar o território como produto histórico do trabalho humano, que 

resulta na construção de um domínio, de ordens diversas, como social, econômica, 

cultural. É uma área demarcada na qual o poder é exercido por um indivíduo ou uma 

coletividade.  

 
____________   
63 “O espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço indiferenciado transforma– se 
em lugar, à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor.” (TUAN, 1983: 6). Por outro 
lado, para SANTOS (1988) lugar é um feixe de objetos, que se diferencia de localização, sendo esta 
entendida como feixe de forças sociais se exercendo em um lugar. 
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Assim, considera-se como aspecto primordial do sucesso do processo de 

territorialização, a definição do poder sobre o território conquistado, e, 

corolariamente, de seu controle.  Assenta-se nos detalhes dos conflitos locais 

internos entre todos os personagens envolvidos em sua disputa.   

O controle do território é um dos objetivos em uma disputa de classes, em 

particular no caso de um movimento sócio-territorial. No processo de territorialização 

do MST desenvolvem-se, cotidianamente, por orientação gerais, os espaços de 

socialização e de luta que devem criar as condições de controle e manutenção do 

território em conquista.  

A conquista do território por movimentos diversos, é visto por Fernandes 

(2000, p. 68) como conduzido por dois possíveis tipos de organização:     

Com referência à forma de organização dos grupos de famílias, há dois tipos: 
movimentos isolados e movimentos territorializados. Os movimentos territorializados 
são construídos por diferentes categorias e suas estruturas podem ter duas formas; 
movimento social ou movimento sindical. Os significados de movimentos isolados e 
movimentos territorializados têm como referência a organização social e o espaço 
geográfico. Compreendo como movimento isolado uma organização social que se 
realiza em uma base territorial determinada. Que tem o seu território de atuação 
definido por circunstâncias inerentes aos movimentos. Ou seja, nascem em 
diferentes pontos do espaço geográfico, em lutas de resistências. Brotam em terras 
de latifúndios através da espacialidade da luta. Construindo, dessa forma, a sua 
territorialidade, compreendida como processo de reprodução de ações 
características de um determinado território. O movimento territorializado ou 
socioterritorial está organizado e atua em diferentes lugares ao mesmo tempo, ação 
possibilitada por causa de sua forma de organização, que permite espacializar a luta 
para conquistar novas frações do território, multiplicando-se no processo de 
territorialização. Um exemplo de movimento socioterritorial é o MST. Os sindicatos 
de trabalhadores rurais filiados às federações e à Contag também são exemplos de 
movimentos territorializados. 

 

A primeira etapa do processo de territorialização é a própria dominação 

dominação da terra, transformando- a em chão para reconquista de vida, de 

inclusão, excluindo-a do rol de objetos de ação rentista.  
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Conquistado o território, estabelece-se de imediato uma socialização 

conflituosa entre os projetos de construção política (MST) e de vida (famílias). O 

conflito se desenvolve internamente nos espaços de socialização do MST, onde 

diferentes esferas disputam a hegemonia de um projeto de assentamento. Os 

interesses individuais constroem a organização social, e devem ser compreendidos 

dentro de determinadas condições materiais de produção e interações de interesse.  

 A construção do território dominado (a territorialização) exige a construção 

identitária dos sujeitos com o mesmo, que se desenvolve na perspectiva de manter o 

poder e deve provocar a desterritorialização de outras formas de identidades que 

têm a terra como mercadoria. É um processo complexo envolvendo o registro 

histórico das experiências de vida, tradições, raízes familiares e sociais. Somente a 

identificação entre os sujeitos agentes da conquista, e seu novo projeto social é 

capaz de transformar o espaço em território conquistado. 

Tal como se ali fora estabelecido um microcosmo urbano, com suas feições 

contrastes e conseqüências, à semelhança mesmo da forma urbana. Na visão de 

Lefebvre, caracterizada como      

 

uma forma pura: o ponto de encontro, o lugar de uma reunião, a simultaneidade. 
Essa forma não tem nenhum conteúdo específico, mas tudo a ela vem e nela vive. 
Trata-se de uma abstração, mas, ao contrário de uma entidade metafísica, trata-se 
de uma abstração concreta, vinculada à pratica. O urbano é cumulativo de todos os 
conteúdos, seres da natureza, resultados da indústria, técnicas e riquezas, obras da 
cultura, aí compreendidas maneiras de viver, situações, modulações ou rupturas do 
cotidiano. Todavia, ele é mais e outra coisa que a acumulação. Enquanto diversos, 
os conteúdos (coisas, objetos, pessoas, situações) excluem-se, e se incluem e se 
supõem enquanto reunidos. Pode-se dizer que o urbano é forma e receptáculo, vazio 
e plenitude, superobjeto e não-objeto, supraconsciência e totalidade das 
consciências. Ele se liga, de um lado, à lógica da forma, e do outro, à dialética dos 
conteúdos (as diferenças e contradições do conteúdo) (2004, p.112).  

 

 Os sujeitos responsáveis pelo processo de luta pela terra, ao se apossarem 

do território, procuram exercer o seu poder sobre ele, desterritorializando o 
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proprietário do latifúndio para territorializarem-se, ou re-territorializarem-se. Ao longo 

do embate tentam produzir uma auto-identificação entre eles, sujeitos, ainda 

fragilizada, pois inicialmente é a luta comum, a união de esforços pelo controle do 

território disputado, independente da forma, e que desperta a unidade necessária na 

percepção de excluídos. Trava-se, simultaneamente, constante contenda, com 

fricção entre a massa de ação e líderes do MST, com interesses e planos 

momentaneamente coincidentes (de conquista do território), mas perspectivas, a 

médio e longo prazos, diversos (projeto de vida versus projeto político)64.     

 A nova territorialidade que se estabelecerá não terá características culturais 

originais dos atores (sem que eles abram mão daquelas), e ocorrerá ao longo da 

nova vivência e relações sociais, com pouco, ou nenhuma influência das lideranças 

do MST. Terá também referências da experiência de cada uma nos embates 

políticos e mobilidade sócio-territorial.   

 Haverá de início uma luta contra a exclusão econômica, a possibilidade de 

reconquista capitalista desse “novo” território, pela cooptação das  famílias 

envolvidas. Ainda, elas não desejam suas relações históricas e seus elementos 

identitários, como o trabalho, a terra, a família e a noção de liberdade. 

     

 
 
 
 
____________ 
64 No caso do assentamento Nova Esperança I, ainda “em formação”, ocorre sensível disputa entre 
diferentes atores e tempos nesse processo de territorialização, ou seja, de construção de uma 
identidade territorial. Em outro assentamento no Vale do Paraíba (Conquista, em Tremembé), mais 
antigo, já se deu (em 2003) a desterritorialização do MST, resultado do fracasso de socialização entre 
agentes do projeto político e os de vida, marginalizando lideranças do movimento no processo de 
construção dos espaços de socialização, ou identidade social. São 96 famílias, fracionadas em cinco 
grupos (MST, com apenas 4 sequazes, Associação, Acampados, Orgânicos e Independentes).   
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 De qualquer forma, os assentados são trabalhadores migrantes, transladados, 

camponeses, ou não, são diferentes, apenas pelo fato de lá estarem fazendo parte 

do processo de territorialização. Estabelecem-se nas proximidades de grandes 

centros urbanos, focos de recepção migratória e de contato de realidades culturais 

distintas. 

 Conforme Alencar (2005, p. 48),  

 As mudanças social e a do homem transformam, criam e recriam territórios no 
processo de luta que se apresenta, inicialmente, para o assentando, como uma 
elaboração mental do seu modo de vida que pretende ver reconstruída no novo 
território a partir das suas relações familiares. O projeto político poderá ser de 
pequena incorporação dos sujeitos na territorialização do MST, se não priorizar e 
admitir as territorialidades desejadas por estes, ou poderemos ter uma vinculação à 
territorialização por elementos coercitivos. Essa afirmação pode ser sustentada, pelo 
fato de alguns assentados avaliarem negativamente o projeto de assentamento 
pretendido pela direção do MST, mas que, no entanto, evitam externar, em 
determinados momentos, tais posições, pois alguns receiam que isso possa levá-los 
à exclusão do assentamento.  

  

 É fato que o os movimentos sociais diversos podem territorializar dentro de 

preceitos tanto de dominação como de apropriação, de forma simultânea, com 

podem fazê-lo com o viés da dominação apenas. Por outro lado, a territorialidade 

pode assumir, dependendo do foco a ela dado, um valor bastante particular, pois 

reflete as múltiplas dimensões da experiência territorial vivenciada pelos membros 

de uma coletividade, pela sociedade em geral. Os agentes da ação de 

territorialização vivem ao mesmo tempo o processo territorial, e o produto territorial 

na medida em que compõem um sistema de relações existenciais e  produtivas. 

Adicionalmente, o território também pode ser criado através das estratégias 

de controle da vida social, exprimindo uma soberania. Tipicamente o assentamento 

e o lócus desta construção, onde as diversas relações e idéias espacializam-se 

numa relação que envolve cultura, identidade, ação coletiva, tradições e 
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conservadorismo. Assim, a construção da territorialidade (a territorialização) não se 

realiza in totum com a conquista da terra, posto ainda se dão os debates produzidos 

nos espaços de socialização e da construção da auto-identificação dos novos 

assentados, com o território e com o projeto político, cujos  elementos da identidade 

são alterados, diante da perspectiva  de tornarem-se responsáveis por seu destino, 

de autonomia, combatendo os fatores de exclusão da sociedade. No entanto, há que 

se considerar ainda a possibilidade de um novo tipo de exclusão que se daria dentro 

do próprio assentamento, motivada  por um tipo de territorialidade centralizada, em 

que a convivência das diferenças é substituída pela perspectiva territorialista de um 

grupo ou projeto, provocando  um enfrentamento da idéia de autonomia de alguns 

assentados que se afastam do projeto centralizador do MST. 

 No microcosmo sócio-espacial rurbano do assentamento se desenvolvem 

espaços de socialização, na perspectiva da continuidade da união de esforços à 

época da tomada do território. A vivência cotidiana em seus próprios domínios, ou 

lotes, acalentando agora seus próprios interesses, predispõem as famílias dos 

assentados a se reorganizarem socialmente, a procura de seus pares ou consortes 

ideários, dando asas ao surgimento de conflitos, disputas e dissonâncias. Como 

resultante, ocorrem novas disposições territoriais internas, sobrepondo espaços, 

resultados de acordos e mudanças nas distribuições dos lotes e definição de limites, 

além dos desfeitos políticos, e mesmo partidários. Estas dimensões e escalas de 

realidades se interpõem na territorialidade em construção e, conseqüentemente, nos 

espaços que engendram o território. 

O MST, esse sujeito coletivo, se espacializa pela sua praxis, por meio da (re) 
produção por suas experiências de luta. Este processo é desenvolvido pelo trabalho, 
pela ação criativa, reconstruindo o espaço de socialização política. Espaciaizar é 
registrar no espaço social um processo de luta. É o multidimensionamento do espaço 
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de socialização política. É escrever no espaço por intermédio de ações concretas 
como manifestações. (FERNANDES, 1996, p.136)  

 

Fato irreversível, motivador dos naturais conflitos na construção da nova 

territorialidade, é o diferencial cultural, de educação, habitus, experiências, origens 

(camponês versus sem-teto), costumes históricos dos agora assentados. 

Submetem-se em seu novo território a novos símbolos e identidades, construindo 

relações híbridas. São reordenações identitárias inerentes ao processo da nova  

territorialização.  

Sobrepõem-se aos sonhos dos assentados na busca da nova territorialidade, 

a idealização do MST e a ação do Estado enquanto autoridade investida no 

ordenamento territorial (planejamento regional e urbano), e mentor e feitor de 

políticas sociais e econômicas excludentes.     

O MST, ao pretender construir uma nova relação social, a partir da luta pela reforma 
agrária anticapitalista, procura conquistar o Estado e, ao mesmo tempo, atua como 
tal. Ao elaborar um novo projeto político-social, a centralização do movimento social 
em relação aos assentamentos conquistados é necessária, mas encaminha-se para 
uma nova relação de conflito que envolve também a transformação desses 
fragmentos em conquista em fortalezas para alcançar novos fragmentos até a posse 
de todo o território do capitalismo. (ALENCAR, 2005: 51) 

 

A estratégia de territorialização do MST se apóia em aspectos intrínsecos à 

relação sócio-ideológica-econômica envolvendo as famílias engajadas. É promotor  

ideológico da nova relação social e econômica entre os sujeitos participantes (uma 

“nova sociedade”), com aspirações de alcançar o status da sociedade capitalista,  
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com base na concepção da conquista da liberdade através da propriedade 

particular65. Finalmente, acenar ao assentado e sua família, com a perspectiva de  

sua inclusão social, e liberdade ao ganhar autonomia nas suas relações de 

produção e trabalho. 

São processos nunca definitivos, e a desterritorialização nem mesmo deve 

ser  considerada um fim, mas um início para a reterritorialização dos sujeitos que, na 

mobilidade em que vivem, no contato com o outro (sujeito e política) inicialmente 

constroem outros espaços de socialização. O sujeito espacializa-se e territorializa-

se, circunstancial e momentaneamente, na escala local, pois na escala global, pelo 

domínio da economia de mercado perpetuam-se os elementos desterritorializantes.  

A aparente territorialização do assentado não significa a territorialização do 

projeto do movimento social, ma a conquista de uma etapa inicial do processo: a 

chegada à terra. Romper com essa mentalidade é um processo, uma construção 

que perpassa o projeto político.  

Tal dinâmica evidencia a complexidade do processo de territorialização e 

espacialização, e da diferenciação na participação dos trabalhadores no movimento 

social, nas fases de sua militância, num primeiro momento sem terra, e em seguida, 

ao alcançar seu intento, com a posse da terra, o chão para viver.  

A união entre os participantes, existente de forma latente (e essencial) na fase 

de conflitos, ou da luta pela conquista do território, se desvanece no momento 

 
 
____________ 
65 “Quanto à titularidade das terras do assentamento, defendemos o que está na Constituição: o 
agricultor recebe Título de Concessão, de uso. Não pode vender, e só deixar por herança. Dar 
segurança da vida. Cito a CNBB que diz que a terra deve ser motivo de trabalho e não de venda” (J. 
P. Stédile, durante seminário promovido pelo jornal Folha de São Paulo, em 09/06/05, em seu 
auditório, em S. Paulo)  
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que a territorialização é alcançada. Pode-se colocar desta forma: “conflito com união; 

paz com dissidência: fenômeno da passagem do coletivo para o individual”.  

Os interesses de cada família, de cada plano de vida, de cada sonho, 

sobrepujam o projeto coletivo, que deve ter continuidade para as lideranças do MST 

presentes, já que são movidos pelo projeto político maior, que transcende, em muito, 

a etapa da territorialização (percebida como mera etapa na escalada do poder).  

Na visão de Fernandes (2000, p.65), mesmo depois de assentadas e já 

vivendo e produzindo em seus lotes, as famílias continuam a perceber a 

necessidade da continuidade da luta, de forma que  

Igualmente muitas famílias assentadas contribuem com a organização de uma 
ocupação, doando alimentos que cultivaram, cedendo seus caminhões para 
transporte das famílias e tratores para o plantio das terras ocupadas. Essas ações 
resultam da compreensão de que a luta pela terra não termina com a conquista da 
terra, mas continua na formação de novos grupos de família e na luta contra o 
latifúndio.  

 

Na continuidade da vivência e criação do novo espaço como lugar, parte do 

processo de maturação da territorialidade alcançada, o ímpeto desta visão de 

continuidade de luta e mesmo apoio ao discurso das lideranças fenecem. Voltam-se, 

mais e mais, as famílias para seus interesses econômicos de produção e 

escoamento do produto de sua plantação, ou atividade pecuária. Diante deste 

quadro, a proposta do MSt do novo modelo assentamento Comuna da Terra  

endereça a lassidão de envolvimento na luta e novas territorializações.  

O que se constata em assentamentos como o Nova Esperança 1 e o 

Conquista, é que de fato, os assentados afastam-se da luta, que não seja por sua 

dedicação ao trato de seu lote, o é pelas vicissitudes que se estabelecem na medida 

que criam raízes mais profundas no novo território. Dissidências políticas, embates 

pessoais de confronto de diferentes interesses, disputas por recursos, os diz-que-
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diz, fazem parte das mesmas. O fato é que muda a perspectiva da realidade vivida 

pelas famílias, agora dedicadas à construção de novas identidades, espacializadas 

na nova configuração territorial e sua dinâmica social. E ainda pela nova visão de 

estrutura organizativa, e mesmo pela oposição ao projeto político de produção e 

organização originais.  

Também o aspecto da origem das famílias deve ser levado em conta dada a 

diversidade de bases culturais, habitus e experiências vivenciais. São assentados no 

território egressos tanto da cidade como do campo. Há ainda os que vindo 

originalmente do campo migraram para as cidades, tornaram-se proletários e agora 

recampinizam-se. Outros, sempre urbanos, mas de origem familiar rural, deparam-se 

com novos costumes e desafios. Todos têm o desafio da adaptação ao novo 

ambiente, sem,no entanto, perderem as raízes. Esta identidade de cada trabalhador, 

e composta com sua família, pode impactar o interesse de movimento em sua 

formatação do ideal político. Na sua vivência contemporânea se engajam e lutam na 

esperança de melhores perspectivas de vida, sem, no entanto, abrir mão de suas 

origens, de seu passado.   

 

Em cada um de nós, em proporções variáveis, há o homem de ontem; é o mesmo 
homem de ontem que, pela força das coisas, está predominantemente em nós, posto 
que o presente não é senão pouca coisa comparado a esse longo passado no curso 
do qual nos formamos e de onde resultamos. Somente que, esse homem do 
passado, nós não o sentimos, porque ele está arraigado em nós; ele forma a parte 
inconsciente de nós mesmos. Em conseqüência, somos levados a não tê-los em 
conta, tampouco as suas exigências legítimas. Ao contrário, as aquisições mais 
recentes da civilização, temos delas um vivo sentimento porque, sendo recentes, não 
tiveram ainda tempo de se organizar no inconsciente (DURKHEIN apud BOURDIEU, 
1994, p. 66). 

 

A territorialização que se apresenta para o recém-assentado faz parte das 

estratégias de contrução identitária, nas quais o sujeito tenta reconstruir seu modo 
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de vida, suas relações sociais, seus costumes e habitus familiares. Esta dinâmica 

leva-o, muitas vezes, a perceber divergências com o discurso político do movimento, 

e daí distanciado-se, ou mesmo divergindo dele declaradamente, em posição até de 

confronto e cizânia. Percebe sua posição como de luta pela preservação de sua 

(nova) identidade. 

De acordo com Alencar (2005, p. 59),   

 

As identidades, trazidas do passado, acompanham os sujeitos e, mesmo em 
territórios distintos e distantes do local de sua formação cultural, reafloram, 
expressam costumes e habitus herdados, retornam ao imaginário, influenciando na 
formação dos novos espaços e territórios em conquista, mesmo hibridamente. 
Parece haver dois componentes centrais a serem considerados na construção dos 
espaços de socialização e na constituição do fragmento territorial conquistado: o 
primeiro diz respeito à reconstrução do universo identitário. Esse universo provoca 
uma fragmentação interna no coletivo do assentamento, que, em resumo, diz 
respeito à reorganização dos laços familiares e a reconstituição da vida anterior em 
outro território, mesmo que sejam outras formas de associações familiares. O 
segundo componente a ser considerado na construção e reconstrução dos espaços 
sociais é a questão do individualismo e da busca do reconhecimento do outro. Não 
se trata de uma forma de individualismo destrutivo da coletividade, mas de um luta 
por uma organização coletiva que leve ao reconhecimento do indivíduo dentro do 
novo universo: o assentamento. Isto pode ser destrutivo, no que diz respeito a 
projeto político do movimento, mas não da socialização, porque o indivíduo, ao lutar 
pelo reconhecimento, somente pode alcançá-lo na medida em que se relaciona com 
o outro. 
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3.5 A terra e o espaço social 

O entendimento da teoria do espaço contrapõe argumentações de Castells e 

Lefebvre66, embora ambos proponham uma concepção mais global da articulação 

entre sociedade e espaço. Para o primeiro, o espaço é um produto material de uma 

dada forma social (neste sentido, critica a Escola de Chicago pelo seu “organicismo 

revolucionário). Sua abordagem é de uma especificação da teoria da organização 

social, e sua articulação com o espaço. Outrossim, entende que a estrutura 

econômica seria o principal elo conceitual de uma teoria do espaço (rejeitando a 

unidade ideológica e a estrutura política) pois a organização espacial tornou-se cada 

vez mais produto dos processos econômicos que políticos. Por outro lado, Lefbvre 

trabalha na perspectiva da produção do espaço. Sendo que o aspecto mais 

importante seria a natureza multifacetada do espaço, que não poderia ser reduzido a 

uma localização (como pensa Castells, ao definir a cidade como uma unidade 

espacial de reprodução da força de trabalho), ou às relações sociais da posse da 

propriedade, mas considerado como local da ação e da possibilidade social. O 

mesmo autor propõe uma estratégia de libertação, que não implica em substituir a 

luta de classes por outro tipo de luta, mas complementá-la, além de enfatizar a 

importância da produção de um espaço em concomitância com a ação radical. 

(GOTTDIENER, 1997).      

A articulação acima referida, e motivadora de diferentes visões, sendo mesmo 

criticada por Gottdiener, encontra em Santos (1978; 1996) um ponderador,  

 
 
____________  
66 Não sem motivo que Santos (1996), prevenindo sobre as multíplices, e eventualmente controversas 
formas de descrevê-lo, define o espaço como o mais interdisciplinar dos objetos concretos. 
Outrossim, todos os espaços, constituídos de fixos e fluxos são geográficos porque são determinados 
pelo movimento da sociedade, da produção. 
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e defensor da acepção do espaço como fato social, uma realidade objetiva, um 

resultado histórico que se impõe aos indivíduos (“se impõe a toda gente”). Sendo um 

produto, isto é, o resultado de uma produção, o espaço poderia ser definido ainda 

como um objeto social como qualquer outro, podendo ser percebido individualmente 

de formas diversas. Sem que se esvazie sua realidade objetiva.  Para o autor, em 

última análise, a realidade de uma cidade, de um campo cultivado, de uma rua é a 

mesma para todos os indivíduos. 

Ao mesmo tempo, o espaço é também um fator social e uma instância social. 

O é, no sentido com o qual se pode definir fenômenos sociais: um fato  na medida 

que o reconhecemos como um elemento de um conjunto, realizando duas funções: 

por um lado se define pelo conjunto e também o define, sendo simultaneamente 

produto e produtor, determinante e determinado , e adquire ao mesmo tempo uma 

significação autêntica e atribui um sentido a outras coisas.      

O espaço organizado pelo homem (estrutura espacial) é como as demais 

estruturas sociais, é subordinado-subordinante. Por outro lado, as formas espaciais 

influenciam e impactam a evolução dos processos sociais. Assim como as 

determinações sociais não podem ignorar as condições espaciais preexistentes.  Em 

adição, o espaço organizado não pode em qualquer circunstância ser considerado 

como estrutura social dependendo unicamente da economia, já que outras 

influências interferem nas modificações da estrutura espacial, como dado político, 

por exemplo, que possui um papel motor67.    

O espaço, como qualquer outra estrutura social, e por suas qualidades 
 
 
____________    
67 É o caso da reordenação do território pelo Estado para melhor assegurar sua soberania, ou para 
fins de reforma agrária.     
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funcionais, é um reflexo da sociedade global, com um dinamismo resultante da cisão 

daquela sociedade e sua conseqüente distribuição sobre o território. 

Neste ponto, o autor aproxima-se da temática específica deste estudo, ao 

citar Paul Vieille: 

Quando se consideram os processo econômicos e sociais, o espaço é, em realidade, 
uma dimensão dos mecanismos de transformação, da prática dos grupos sociais, de 
suas relações; ele contribui a produzir, reproduzir, transformar os modos de 
produção. O espaço é, assim, uma dimensão ativa no devir das sociedades (1978, 
1996, p. 149).     

 

Retomando o viés da visão de Lefebvre sobre o espaço, de ênfase na 

importância da produção de um espaço em concomitância com a ação radical, é sob 

tal perspectiva que são encaminhadas neste texto as considerações a respeito da 

constituição do espaço social nos assentamentos68. Em uma primeira aproximação, 

são tratados dos relacionamentos ocorrendo entre os agentes sociais, seus 

diferentes grupos constituídos, facções ou classes que se revelam de forma explícita 

no período pós-conquista territorial, com a crescente sinergia social que aí se 

estabelece.  Estes relacionamentos dão corpo, e de fato constituem, a médio prazo, 

a espacialização do assentamento, sobre a nova configuração territorial69.   

O novo que ali se revela por inteiro define a localização, como feixe de forças 

sociais se exercendo em mesmo lugar, o assentamento. Se imbricam nas relaçoes 

sociais aspectos econômicos, mercantis e os valores morais, se engendrando novas 

relações. 

 
 
____________     
68 O assentamento é referido pelo MST (2001, p. 71) como “meio social”. 

69 Definida por Santos (1996) como o território, mais o conjunto de objetos existentes sobre ele. 
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 Com força determinante sobre a maior ou menor sociabilidade das famílias, 

sua cultura de origem deve ser preservada, mas, ao mesmo tempo em que o MST 

reconhece este fato, irá levar a cabo projeto social de transformação cultural dos 

assentados, em sintonia com a nova doutrina abarcada por seu projeto político. 

Desconsiderar a cultura original dos assentados enseja a ampliação de 

oportunidades para outras entidades e associações disputarem com o movimento o 

controle do território e seus espaços70. Costa, apud Alencar (2005, p. 62), coloca 

que 

...uma desterritorialização culturalista: percebida a partir de uma leitura do território 
como fonte de identificação cultural, referência simbólica que perde o sentido e se 
transforma em um `não-lugar´. Estes ‘não-territórios’, culturalmente falando, perdem 
o sentido/os espaços aglutinadores de identidades, na medida em que as pessoas 
não mais se identificam simbólica e afetivamente com os lugares em que vivem, ou 
se identificam com vários deles ao mesmo tempo e podem mudar de referência 
espacial-identitária com relativa facilidade. 

  

De sorte que se concretizam as preocupações das lideranças nacionais do 

movimento, que passam a doutrinar não só a massa de trabalhadores como também 

outras lideranças em âmbito local (e mesmo regional e estadual) no sentido de “criar 

condições para a modificação do meio social (assentamento), o qual implicará 

decisivamente na conduta e na consciência da futura família assentada.” (MST, 

2001, p. 73). Em adição, sua estratégia contempla a manutenção do movimento em 

atividade permanente, ou pelas ocupações, ou pelas conquistas de reivindicações 

para os assentamentos, e direcionado a novas propostas, como a Comuna da Terra. 

No interior do assentamento, microcosmo rurbano-social, assim que  

 
____________     



 140

70 E enfim, “perda do controle do assentamento”, como o ocorrido no assentamento Conquista, em 
Tremembé. 

estabelecido, afloram as lideranças naturais, que não as pré-estabelecidas do 

movimento.  Indivíduos (homens ou mulheres), em busca do reconhecimento de sua 

atuação e liderança (além de consideração, prestígio, atenção e status), acabam por 

desequilibrar o status quo perseguido pelo MST, impactanto seu projeto político de 

territorialização e na territorialidade construída. A disputa que se estabelece tende a 

criar uma relação de ordenamento momentâneo no microcosmo do assentamento, 

podendo evoluir, no entanto, para uma cisão entre o grupo ou o indivíduo na luta 

pelo reconhecimento. 

Suas expectativas, anseios, projetos de vida, sonhos, estão em contínua 

reelaboração, em função das relações sociais, políticas e econômicas que se 

estabelecem no assentamento.  

O reconhecimento é uma noção humana, mas essa noção necessita do social, que é 
inerente a essa relação e tem a força de mudar a direção de uma ação política, 
quando um grupo ou indivíduo não consegue para si a atenção do outro, ou quando 
um considera-se marginalizado em seus direitos. Nessa situação, a tendência é a 
ocorrência do racha, da fragmentação da unidade política anterior em função do 
fortalecimento de outra unidade que se constituirá. (ALENCAR, 2005: 68) 

 

Reconhecimento ou prestígio são sinônimos de um conhecimento importante 

no entendimento da territorialização, seja do assentado ou do movimento social. O 

projeto político do MST pelo poder, a partir da conquista do trunfo território, tem 

apresentado algumas preocupações em compreender e incorporar essas disputas 

que se desenvolvem nesses microcosmos sociais e entre os sujeitos.  

Desta forma, há um impasse entre a proposta de transformação social de 

uma realidade histórica e a necessidade de compreender e controlar a dinâmica das 

pequenas relações nas neolocalidades e nas ainda fragmentárias, em formação; 

sabendo que não há controle de território sem o domínio dos espaços de 
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socialização, que são relacionais, com sujeitos buscando impor seus projetos, em 

defesa de seus grupos e interesses pessoais e familiares. 

O assentamento, território em disputa, é o palco, o lugar desses conflitos, 

entre classes e entre os indivíduos. Destas situações antagônicas e das dificuldades 

em controlar politicamente o assentamento, surgem propostas como a Comuna da 

Terra, que, em última análise, pretende controlar comportamentos individualistas, 

egocêntricos, formando um sujeito revolucionário para a transformação da sociedade 

envolvente, através da constante mobilização e incorporação ao projeto do MST, e 

sempre sob a sua liderança. 

As noções de prestígio, reconhecimento e ascensão social, como uma busca 

pela inclusão, devem ser consideradas e compreendidas no amplo processo político 

de construção social dirigido pelo MST (ALENCAR, 2005). 

O controle social, do ponto de vista do MST, já a partir do estágio de 

acampamento, implicará decisivamente na conduta e na consciência da futura 

família assentada.  Os debates entre lideranças do movimento e as trabalhadores se 

dão, reconhecidamente, em clima muito tenso, sendo percebido como um desafio, a 

ser enfrentado com naturalidade e firmeza. De acordo com MST (2001: 74-106), os 

aspectos considerados primordiais para o sucesso da instalação do espaço social 

comunitário do novo assentamento são: 

- Controle político sobre o projeto de assentamento e a divisão de área. Assumir a 

responsabilidade pela gerência e condução da elaboração do projeto de 

assentamento e o “corte da área”, e, sobretudo, o controle político sobre ele. São 

ações que impactarão a organização do “núcleo urbano” (sic), e da vizinhança das 

famílias ao longo do tempo. Ainda que esta questão seja vista pelo ITESP como de 

sua responsabilidade, mesmo que no papel de coordenador de esforços entre os 
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diversos frutos interessados. O plano do assentamento é materializado no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Assentamento – PDA (no caso do assentamento 

Nova Esperança I, a elaboração de seu PDA teve ainda a participação di Incra, 

Secretaria da Agricultura do Estado, PM SJC, MST, Unip e Unitau) 

- Sorteio em grupo de famílias. Esta prática é fruto da pressão política do MST sobre 

o Incra. Trata-se de ação de conveniência social, e de similitudes pessoais, 

identitárias, devendo cada família acampada procurar outras famílias com as quais 

entende possuir interesses comuns, mesma origem, identidade pessoal, mesmo 

nível sócio-cultural, de modo a se estabelecer grupamentos, ou nucleações 

homogêneos. Desta forma, com o sorteio dos lotes feito de forma dirigida, grupo a 

grupo, os grupamentos de famílias estejam reunidos na mesma área do futuro 

assentamento. No caso da Comuna da Terra, as famílias de um mesmo grupo 

deverão viver e trabalhar coletivamente. Em outros casos, entre as famílias utiliza-se 

o sorteio interno para se conhecer que família fica com qual lote. O sorteio as 

famílias é considerado pelo movimento como o primeiro passo, e o potencial, para 

as futuras formas de cooperação entre as famílias71, social e economicamente.   

- Processo de titulação. O MST não pretende obter a titulação imediata das famílias, 

ao serem assentadas, mas sim a promoção do debate sobre o processo de titulação, 

com o interesse de se garantir a posse da terra e o usufruto da terra.                       

 
 
 
 
 
____________     
71 “Defendemos a organização associativa dentro do assentamento. E isso depende das pessoas 
assentadas” (J. P. Stédile, durante seminário promovido pelo jornal Folha de São Paulo, em seu 
auditório, em S. Paulo, no dia 09 de junho de 2005) 
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De qualquer forma, o processo de obtenção do título definitivo da terra 

(contrariando o que advoga o MST, de que o trabalhador receba apenas o Título de 

Concessão Real de Uso da Terra, o que não lhe permite vendê-la, e só deixá-la por 

herança), se inicia com o cadastramento das famílias. Em seguida, recebe a  

Autorização de Ocupação, Carta de Anuência (documento utilizado para a obtenção 

do crédito rural), etc. Após um ano, as famílias começam a receber o título da terra, 

intransferível por 10 anos.  

Neste particular, o MST é contrário a esta conduta. Mas só o fato de ser um título, 
isto aguça a vontade daqueles que querem vender, com também valoriza tal 
intenção.  Romper com este sentimento de propriedade que nada tem a ver com a 
garantia de produção e de propriedade das famílias assentadas. Ao entrar na luta 
pela terra, todos desejam um pedaço de terra para poder se libertar da opressão, da 
humilhação que antes eram submetidos quando eram arrendatários ou parceiros, 
meeiros, bóias-frias ou mesmo pequenos agricultores. Enfim, todos compreendem a 
importância da terra para nela produzir o sustento da sua família e da sociedade... [a 
terra] é um bem da natureza e, portanto, de toda a sociedade, não devendo ser 
objeto de compra e venda ou “negociata”. (MST, 2001, p. 76-77)   
 

Há ainda a preocupação do movimento em se garantir que o título seja 

emitido também em nome da mulher, evitando “reforçar o machismo nos 

assentamentos...” (sic). Alegam ser esta uma garantia de um mínimo de dignidade 

para as mulheres, além do controle sobre o futuro e de sua família (“a família 

saudável, com novos valores e liberta da opressão”). 

- Organização da moradia. Há um posicionamento contrário á proposta do Incra 

quanto às agrovilas, tipicamente adotadas nas regiões Centro Oeste e Norte, devido 

a longa distância entre o lote e a área a ser trabalhada e a demasiada proximidade 

das casas. O que se propõe para a região Centro-Sul são dois tipos de arranjo, 

Núcleos de Moradias e Núcleos Habitacionais72. A Fig. 3.5.1 mostra a  

 
____________     
72 A proposta da Comuna da Terra surge posteriormente, em 2003, como uma evolução do modelo 
Núcleo de Moradias. 
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evolução da organização territorial dos assentos, conforme visão do MST.       

O primeiro deles as casas dos assentados permanecem no próprio lote, de 

modo que o parcelamento do assentamento permite uma aproximação das casas, 

sem inviabilizar sua proximidade da roça (produção). Já o Núcleo Habitacional, 

baseado em experiência ocorrida no Espírito Santo, o grupamento das casas se 

encontra em certa área do assentamento, não necessariamente nos respectivos 

lotes das famílias. A exigência básica é a aplicação do princípio organizativo de 

aproximação das moradias, como o ocorrido no assentamento Zumbi dos Palmares, 

no Espírito Santo, com a destinação de apenas 0,5 ha para o local de cada moradia.  

Fig. 3.5.1 
Evolução da organização territorial dos assentamentos – Visão do MST 

 
 
Fonte: Riechelmann (2005, p.14)     
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Deve ainda haver uma preocupação com área social de cada núcleos, com 

localização central, ou em alguma de suas extremidades. Será construído um local 

para reuniões e festas, além de um pequeno galpão para armazenamento de 

produtos agrícolas e prática de esportes. Havendo espaço adicional, deve ser 

considerada a construção de escola e espaço para celebrações religiosas73.  

- Organização dos núcleos de base. O núcleo de moradia, ou habitacional, se 

cosntituirá em núcleo de base do assentamento e do MST, e terá o papel da 

instância básica de gestão do assentamento. Dentre seus moradores, serão 

escolhidos dois coordenadores (um homem e uma mulher), por todos os membros 

do núcleo. Poderão ainda ser designados um tesoureiro e um secretário. O 

movimento providenciará a capacitação dos coordenadores, com cursos de 

administração e monitoramento de reuniões, e “desenvolvimento da mística  nas 

reuniões de base”(sic). Em alguns casos serão elaboradas cartilhas para orientar as 

discussões, com informações sobre a conjuntura do país e introdução de temas de 

interesse do MST, como do “embelezamento do assentamento”. 

- Organização da produção e da cooperação agrícola. A partir do chamado plano de 

produção deverão ser definidas a estratégia econômica das famílias e as formas de 

cooperação na produção a serem adotadas. Estas serão importantes não só para a 

discussão sobre a aplicação dos créditos do Pronaf A74, de fomento e investimento   

____________     
73 O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento – PDA, do Nova Esperança I prevê a 
construção, pela Prefeitura de S. José dos Campos, de quadras para esporte, nas áreas sociais 
reservadas. Quanto à escola, as crianças freqüentam as escolas municipais dos bairros próximos, 
com serviço de transporte provido por perua da municipalidade.  
74 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, provê financiamento (de infra-estrutura e serviços, e de custeio e investimento na produção) 
para apoio a agricultores familiares, sejam eles proprietários, assentados, posseiros, arrendatários, 
parceiros ou meeiros, que utilizem mão-de-obra familiar, e tenham até 2 empregados permanentes. 
Além disso, não devem deter, a qualquer título, áreas superiores a 4 módulos fiscais, e no mínimo 
80% (oitenta por cento) da renda bruta familiar anual deve ser proveniente da atividade agropecuária 
e não-agropecuária exercida no estabelecimento.      
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nos lotes, como para o próprio parcelamento da área do assentamento. O 

desenvolvimento do plano exigirá o estudo do mercado (produtos potenciais a serem 

comercializados nos municípios próximos), potencial dos solos, clima e água. Será 

considerada a necessidade de alimentação de cada família, devendo cada uma 

delas ter em seu lote, ou área coletiva várias espécies de frutas e verduras, cereais 

e animais e aves que garantam a carne, leite,queijo, banha, ovos. O excedente da 

produção será vendido (se for o caso, industrializado) de forma que o assentado 

tenha uma renda mínima mensal. Alguns recursos deverão ser de uso comum, como 

açudes, currais, várzeas, dentro do esforço de “pensar coletivamente o 

assentamento”. Há ainda a preocupação ambiental com o planejamento das áreas 

de reserva exsitentes, fontes de água e matas ciliares. Não deverão ser utilizados 

insumos industriais tradicionais (veneno, adubo, sementes híbridas, geneticamente 

modificadas), e nem métodos moto-mecanizados, que “nos acomoda, deteriora os 

solos, e nos torna dependentes das empresas multinacionais”(sic). Devem ser 

construídos novos modelos de produção, evitando-se a monocultura mecanizada, 

“que só serviu aos interesses capitalistas” e cuja lógica não atende aos interesses 

das famílias, numerosas e com poucos recursos.    

 O movimento deverá aproveitar as circunstâncias e propor formas de 

cooperação entre famílias assentadas., como a prática do mutirão na construção das 

casas, da escola,a igreja, de pontes, etc. As cercas dos lotes dêem ser evitadas para 

a unificação da área de pastagem. Discussão de investimento conjunto para na 

compra de equipamentos de irrigação das lavouras, máquinas e implementos 

agrícolas. Ainda dentro das possibilidades de ações conjuntas (de cooperação), 

abrem-se oportunidades para iniciativas como implementação de apiário, aviário, 

cozinha para processamento e beneficiamento de produtos da lavoura, com a 



 147

produção de conservas, doces, picles (para consumo das famílias, venda dentro do 

assentamento, na feiras locais ou de porta em porta na cidade). Será providenciada 

pelo MST “equipes multidisciplinares” de assistência técnica, com a finalidade de 

“solucionar os impasses tecnológicos existentes”. O “corpo técnico”deverá morar 

dentro do assentamento, buscando viver com os assentados.    

- Formação como método de acompanhamento e qualificação da consciência. 

Deverá ser pensada em dois níveis: massiva e de lideranças e militantes. A primeira 

se propõe a desenvolver a consciência coletiva da nova “engenharia social”, através 

de cursos de “Formação Integrados na Produção”, “Jornadas da Reforma Agrária” e 

“Brigadas de Formação”. Quanto à formação de lideranças e militantes, o MST 

(2001, p. 92) tem a seguinte visão: 

Se não insistir no processo de formação político ideológica das pessoas, elas 
poderão vir a ser os “freios” do desenvolvimento pleno da proposta. Isto ocorre 
porque no processo pretende-se que as pessoas se tornem donas de seu destino, o 
que poderá levar a um choque com o método autoritário e centralizado, típicos de 
lideranças vindas de uma base social camponesa. Assim, a formação ideológica das 
lideranças e da militância deverá ser pensada e articulada para avançar rumo à 
consciência de classe. 

 

Os assentamentos serão abastecidos de material de estudo do movimento, 

como o Jornal Sem Terra, a Revista, cartilhas publicadas e livros, que deverão 

também ser utilizado nas escolas como ponto de difusão das suas idéias e 

propostas.  

- Elementos complementares a serem considerados. Os serviços internos nos 

assentamentos (principalmente os de grande extensão de área) devem ser 

discutidos com as famílias, como as “bodegas” que devem ser comunitárias e de 

propriedade individual. Apesar de serem consideradas como “a semeadura dos 

vícios e das desgraças”. O transporte interno, borracharia, posto de gasolina e 
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outros serviços devem ser assumidos pela coordenado do assentamento. Outras 

propostas são devem ser consideradas, como cooperativas de trabalho e de 

prestação de serviços. 

 A escola deve se localizar no próprio assentamento (por conta da Prefeitura 

local), ter biblioteca, e se voltar à educação de interesse dos trabalhadores, devendo 

“vincular-se à organicidade do assentamento”, com a recuperação da memória 

coletiva da comunidade e do MST, cultivando nos estudantes a mística e os valores 

do movimento. Não deve haver qualquer analfabeto no assento, causa de vergonha 

para todos, e para tanto devem ser alfabetizados jovens e adultos, em um programa 

comum com o “setor de educação da região”. Os professores deverão pertencer ao 

movimento e atender à sua pedagogia, devendo participar das atividades de 

formação do MST, “mesmo que isto implique em fazer negociações ou pressões 

junto às Secretarias de Educação”. As crianças menores, de 0 a 6 anos, devem 

participar do espaço de educação e socialização, com a participação das mulheres, 

dentro do programa de Ciranda Infantil, e atividades no parque infantil, com 

brinquedos rústicos (de madeira e pneus) feitos pelos próprios assentados..          

 Em termos de infra-estrutura social, o assentamento deverá designar uma 

área central para a edificação de um “Centro Social, onde as pessoas possam se 

encontrar para discutir a vida, para festejar vitórias, para celebrar a fé.” Deverá haver 

uma praça junto à igreja da comunidade, uma quadra de futebol de salão e “um 

bonito jardim”.                              

 As famílias são incentivadas  a trabalharem coletivamente, considerando que 

uma forma superior de cooperação tem o sentido estratégico da visão do movimento 

da agricultura. Considerado estratégico para o movimento, deve ser realizado 
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intercâmbio com outros assentamentos, além de visitas às Cooperativas de 

Produção Agropecuárias – CPA próximas, ou mesmo de outros estados75. 

 Quando à religião, como manifestação social histórica, é vista pelo mesmo 

movimento sob o seguinte prisma: 

 
Ao longo dos anos, a religião contribuiu de dois modos distintos e opostos: para o 
povo se organizar e lutar contra a opressão e em favor da vida (e por isso assumiu    
a sua face libertadora); mas também para justificar a dominação e esconder a 
relação que existe entre a riqueza de poucos e a pobreza da maioria (assumindo a 
sua face alienadora). Ou ela a apresenta do Deus da Vida que quer vida para todos, 
ou ela acaba sacralizando uma sociedade dividida em classes. Esta contradição 
[postura dialética] está presente em todas as religiões [e seitas]. Nosso desafio é 
fazer com que as religiões ou seitas existentes nos assentamentos assumam a sua 
face libertadora e passem a defender o direito de organização dos excluídos, 
encorajando a luta para que todos tenham vida e vida em abundância (2005). 
 

Há ainda a atenção quanto ao embelezamento do assentamento, fazê-lo 

bonito, no pressuposto que o ambiente interfere no bem-estar das famílias. Ele pode 

representar o “jardim do éden”, o “paraíso” (sic). Recomenda-se algumas ações 

neste sentido: a entrada dos lates devem ter cercas vivas e figuras alusivas 

(símbolos) da luta,  bandeira do MST (toda casa deve tê-la, fazendo-se presente no 

cotidiano dos moradores, seja pintada na parede, hasteada ou emoldurada em 

exposição), travessões com inscrição de nomes em homenagem a lutadores do 

povo, ou fatos históricos da luta dos trabalhadores. Os quintais e arredores do lote 

devem estar limpos, as casas construídas no mesmo alinhamento, pintadas da 

mesma cor (ainda que não rebocadas) da estrutura interna do quintal (p.ex., o 

 
 
 
 
____________     
75 A recomendação dada pelo movimento é que se leia o Caderno de Formação no. 21 “As 
Cooperativas de Produção Agropecuárias – Questões Práticas” 
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galinheiro) obedecendo a certo padrão. Placas de sinalização nas ruas internas 

(pintadas a cal mesmo que em pedras e árvores) e indicação das estruturas e 

instalações agrícolas (um arremedo de “Plano de Diretor de Desenvolvimento 

Integrado – PDDI” municipal, para o microcosmo urbano do assentamento?).               

Atenção especial é dada para o cultivo da memória e os símbolos da luta dos 

trabalhadores. Apela-se para a importância a ser dada ao lado emocional dos 

assentados. “O pragmatismo da vida na agricultura nos leva a valorizar apenas os  

aspectos imediatos da vida” (sic). É parte da política do movimento alimentar novos 

sonhos das famílias, levadas a cultuar seus símbolos. Deve-se conservar locais 

históricos da luta, celebrar a colheita, organizar feiras da reforma agrária, erguer 

painéis com mensagens ideológicas. A motivação ideológica se apóia nestas 

recomendações de impacto cotidiano.     

 Quanto a manifestações artísticas e culturais, incentiva-se a organização de 

festivais internos de poesia e música, comemorações e festas típicas (juninas, 

reisado e outras), grupos de teatro e de fantoches com os jovens, serviço de alto-

falante, ou rádio comunitária.  

 Há ainda a preocupação com hábitos de saúde dos assentados, e que passa 

por concepções de um “código de obras”, em alguns aspectos, como recomendar-se 

que ao construir a casa, o assentado deva preocupar-se para que seja arejada, e 

localizada em local de pouca umidade. O banheiro deve ser construído dentro da 

casa, e caso não seja possível, que seja externo, porém com fossa profunda, com 

tampa, e “que se coloque cinza ou óleo queimado para o controle das moscas”(sic). 

Evitar a entrada de animais dentro de casa e seu convívio com crianças. Incentiva-

se a ingestão de frutas, legumes e verduras, e hábitos adequados de higiene 

pessoal. 
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 Finalmente, a preocupação com as lutas de massas, e, portanto de estímulo 

ao engajamento dos trabalhadores, mesmo depois de assentados, em lutas 

políticas. O movimento se propõe a definir um número de pessoas (três, num 

primeiro momento) por núcleo que participarão das ações de massa, até se alcançar 

a meta de uma pessoa por família do MST.          
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3.6 Assentamentos, sustentabilidade76 e meio ambiente 

A consciência da importância da dimensão ambiental no desenvolvimento 

urbano regional e no planejamento territorial emerge de maneira mais objetiva 

apenas na década de 60, mormente nos países ocidentais77. No Brasil, a primeira 

iniciativa que caracteriza uma evolução da forma de entendimento da questão 

ambiental surge no rastro da Revolução de 30, que inaugura um novo estágio de 

desenvolvimento (político, social e econômico), com a promulgação do Código de 

Águas e do Código Florestal, em 1934, e do Código Penal, em 1940, que instituiu a 

penalização criminal por poluição de recursos hídricos. Seguindo o ritmo imposto 

pela comunidade internacional nas questões ambientais78, em 1965 é promulgado o 

Novo Código Florestal (Lei nº 4.771 /65)79, antecedendo em 18 anos a legislação 

que unificou e consolidou a evolução do tratamento da questão ambiental no país, 

instituindo a Política Nacional de Meio Ambiente, e criando o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente, notados na Constituição de 1988 (KOZMA in  MAGALHÃES, 1994).    

____________ 
76 Tomou-se o termo “sustentabilidade” sob o prisma do socialmente justo (inclusivo e eqüitativo), 
ambientalmente correto (sustentável), economicamente rentável e culturalmente manifesto. Está 
ligado à permanência digna do homem na terra, associado à conservação do meio ambiente.      
77 Já que as estratégias desenvolvimentistas destes países privilegiam o crescimento econômico a 
curto prazo, às custa e detrimento dos recursos naturais vitais. Preocupações materiais do ter 
sufocando as necessidades humanistas do ser. “Há sobressaltos de apocalipse e o receio de que 
esta pequena nave espacial chamada Terra, com todos os seus tripulantes, perca-se naquele tohu 
abohu [vazio] assustador da passagem bíblica (Gênesis, 1:2)” (MILRÉ, in MAGALHÃES, 1994, p. 13).      
78 Apesar da consciência ambiental manifestar-se isoladamente em diversos países já nos anos 60, 
apenas em 1972 as Nações Unidas promovem a Conferência sobre Meio Ambiente Humano – 
CNUMAH, em Estocolmo, reunindo 114 países, que subscreveram a Declaração de Estocolmo. Na 
ocasião, os países do terceiro mundo criticaram duramente as recomendações dos países ricos com 
base na percepção que “a maior poluição é a pobreza” e “a industrialização suja é melhor que a 
pobreza limpa”; em 1992 é realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento - CNUMAD (Rio-92 / Eco-92) emitindo a Agenda 21 subscrita por 179 
países participantes; Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Joanesburgo, 2002 
(Rio + 10) 
79 Que, em conjunto como Estatuto da Cidade (2001), impede o avanço da fronteira urbana em 
restingas, encostas, brejos e falésias, lagunas, manguezais, margens de rios, entre outros locais 
definidos como áreas de preservação permanente devido à importância que possuem para a 
integridade de processos ecológicos e para o bem-estar humano. 
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Atualmente, a questão é amparada por uma infinidade de diplomas legais 

(leis, normas, portarias, decretos, resoluções), com ações pró-ativas, de orientação, 

implementação e fiscalização das políticas ambientais80, tomadas pelo Ministério do 

Meio Ambiente (criado em 1992, sendo originado a partir da Secretaria do Meio 

Ambiente, de 1973, no âmbito do Ministério do Interior). Há também o envolvimento 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário, (com destaque para o Incra e as 

Secretarias de Agricultura Familiar – SAF, Desenvolvimento Territorial – SDT e 

Reordenamento Agrário – SRA) no que concerne aos assentamentos humanos da 

reforma agrária81.    

Certamente um dos marcos internacionais contemporâneos de tomada de 

consciência da importância da sustentabilidade do desenvolvimento humano, e 

referência concreta no planejamento participativo de desenvolvimento sustentável do 

Brasil, é a Agenda 21, como produto final da Eco-9278 . Mais do que meras 

recomendações nice to have, trata-se de um conjunto de diretrizes para um plano de 

ação de desenvolvimento (com vistas no século XXI), visando a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, para ser adotado de forma global, nacional e 

localmente, por organizações do sistema das Nações Unidas, governos e sociedade 

civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. No Brasil, 

deu ensejo à Agenda 21 Brasileira, concluída em 2002, e  

 

____________ 

80 A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (IBGE, 2001) aponta que apenas 22,2 % dos 5.560 
municípios brasileiros contam com Conselhos Municipais de Meio Ambiente - CMMA, com sérios 
prejuízos ao controle público e social da gestão ambiental dos municípios. Dos 39 municípios do Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, apenas 11 (28%) têm CMMA instalado.    
81 Também o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, através da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, tem importante participação na questão ambiental. Refletida, por 
exemplo, na condução, em parceria com o Incra, do I Encontro de Capacitação Socioambiental para 
Assentamentos Rurais no Estado de São Paulo, em setembro de 2005, no Centro de Formação Sócio 
Agrícola D. Helder Câmara, no Sítio Pau D´Alho, em Ribeirão Preto, SP, para capacitar agricultores 
da reforma agrária em agroecologia e gestão sócio-ambiental. 
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parte do Plano Plurianual, PPA 2204-2007. Seu Capítulo 7, de um total de 40, 

dedica-se à promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos 

humanos. Entre outras, apresenta diretrizes no sentido da necessidade de oferta de 

habitação adequada a toda população; aperfeiçoamento do maneio dos 

assentamentos humanos; promoção do planejamento e manejo sustentáveis do uso 

da terra; existência integrada de infra-estrutura ambiental: água, saneamento,  

drenagem e tratamento de resíduos sólidos; sistemas sustentáveis de energia e 

transporte. 

Questões agrárias e ambientais no Brasil têm, ao longo da história, se 

contrapondo, em relações mais conflituosas do que harmônica (latifúndio, 

monocultura, escravismo, reforma agrária). Na medida em que o debate destas 

questões se intensificam (mormente a partir do marco referencial estabelecido pela 

Eco-92), promovidos por mobilizações e manifestações sociais diversas, 

promulgação de normas pelos órgão governamentais, debates públicos, cursos,  

evidenciam-se fenômenos de deterioração na qualidade da água, erosão dos solos e  

destruição de florestas82, bem como sobre a qualidade dos alimentos. Este quadro 

coloca em evidência a necessidade de compatibilizar os objetivos sociais da inclusão 

social e acesso a terra,  com a preservação ambiental (RAMOS; ALY, 2005).  

A política de reforma agrária do governo federal acaba por colocar frente a 

frente, de um lado, os anseios de solução dos problemas advindos da carência  

 
 
____________ 

82 Durante a 8ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, COP-8, da ONU, 
realizada em mar.2006, em Curitiba, foram apresentados os 15 indicadores do panorama global de 
biodiversidade (GBO 2), que apontam para a deterioração de 13 deles O referente a desmatamento 
mostra que o mundo vem perdendo 6.000.000 ha de vegetação natural a cada ano, desde 2000  (os 
únicos dois indicadores com tendências positivas são a quantidade de áreas protegidas pela 
legislação ambiental e a qualidade da água).  
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acumulada, da demanda reprimida de espaço para morar, de terra para produzir 

com autonomia, reproduzindo as condições da vida social. De outro, a urgência de 

recuperar e proteger ecossistemas frágeis do ponto de vista do seu equilíbrio e da 

sua capacidade de reprodução, valiosos como reserva de biodiversidade e recursos 

genéticos para a a garantia da sustentabilidade do planejamento e desenvolvimento 

territorial. 

Ao mesmo tempo, as contradições geradas pelo avanço da modernização da 

agricultura ocorrida nas últimas décadas têm culminado na discussão sobre a 

necessidade de um novo modelo de agricultura. Assim, surgem como alternativa os 

sistemas de produção de base agroecológica, que preconizam sistemas 

sustentáveis, buscando o equilíbrio entre a esfera econômica, social e ambiental. 

Já no âmbito da condução da reforma agrária, as restrições ambientais 

internas às áreas dos assentamentos rurais, ou rurbanos no Estado de São Paulo, 

se devem à condições das terras desapropriadas para tal fim, geralmente herdadas 

da exploração agropecuária desordenada, predatória (com a devastação de grande 

áreas de vegetação natural – Fig. 3.6.1), e ambiental e ecologicamente 

inapropriadas83. Como conseqüência, depara-se com situações de degradação do  

 
 
 
____________ 
83 Originalmente, a cobertura florestal do Estado de São Paulo era composta por dois biomas 
principais: Mata Atlântica (81%) e cerrados (cerca de 12%) que, ao longo de sua história, sofreram 
drástica devastação. Inúmeras formações vegetais foram reduzidas a pequenos fragmentos dispersos 
por várias regiões, e esses efeitos predatórios atingiram os grandes ecossistemas, acarretando 
expressiva redução de sua biodiversidade. Com início na região litorânea, seguindo para o interior, na 
segunda metade do século XIX e sobretudo no século XX, intensificou-se o desmatamento, 
principalmente para difusão da cultura do café, do qual São Paulo era o maior produtor. Assim, em 
pouco mais de um século foram destruídos 89,5% (15.776.848 ha) das formações florestais. Hoje, a 
cobertura vegetal do Estado resume-se a somente 7% das áreas originais de Mata Atlântica1 e 1% 
das áreas de Cerrado. Recentemente, o Cerrado e a Mata Atlântica foram considerados como um dos 
25 ”Hot Spots”2 (ecossistemas mais ameaçados) do planeta, voltando- se a atenção nacional e 
internacional para sua preservação (Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo). 
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ecossistema, que se apresentam como obstáculos, muitas vezes avolumados pela 

carência de adequado planejamento territorial, que se colocam frente ao  

estabelecimento de um projeto de agricultura sustentável. 

 
Fig. 3.6.1 

Evolução da cobertura vegetal do Estado de S. Paulo e situação atual (1998) 
    ______________________________________________________________ 

                   

        1993                                                        1998 

            
                  Vegetação natural                Reflorestamento         
        _________________________________________________________________________        
        Fonte: SOS Mata Atlântica, 1998; Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

 
No extremo oeste do estado, região do pontal do Paranapanema, a 

exploração extensiva da pecuária, a partir dos anos 60, gerou um rápido e intenso 

desmatamento da região. Os 250 mil hectares originais da Reserva do Pontal foram 

recortados através de um processo voraz de ocupação do solo, sem preocupações 

ambientais, gerando um mosaico de pequenos fragmentos florestais e pastagens 

 Original 
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extensas, compondo uma paisagem extremamente fragmentada. Em pouco mais de 

20 anos, a partir de 1970, houve uma redução de 53,62% da área de cobertura 

vegetal natural na região. Atualmente conta com apenas duas áreas florestais 

oficialmente protegidas por lei: O Parque Estadual Morro do Diabo84, e a Estação 

Ecológica Mico-Leão-Preto (criado em 2002, com 5.500 ha). 

Como conseqüência deste intenso desmatamento, expôs-se o solo arenoso a 

intensos processos erosivos, ocasionando a diminuição de sua capacidade produtiva 

e a degradação dos recursos hídricos. A herança destas condições ambientais 

adversas se constitui em um dos principais obstáculos à consolidação econômica 

das famílias de assentados na região, que em lotes com área média entre 15 e 20 

ha têm buscado sua sobrevivência na pecuária leiteira e na agricultura de milho, 

feijão e mandioca, além de pomares e pequenas criações animais mais voltadas 

para o auto-consumo.  

Situação semelhante é verificada nos assentamentos do Vale do Paraíba, 

com lotes menores, variando em média de 4,5 e 10 ha. No assentamento Conquista, 

tipicamente rurbano, (é limítrofe do perímetro urbano da cidade de Tremembé), 

estabelecido há 10 anos, tem se caracterizado ao longo dos anos pela lavoura de 

subsistência. A partir de 2002, parte de sua população (30 famílias de um total de  

 
 
 
 
____________ 
84 Criado em 1986, com 33.845 ha, além de ser a maior reserva natural de peroba-rosa do Estado, é 
um dos últimos refúgios da região para a fauna, abrigando espécies endêmicas como o mico-leão-
preto e a onça-pintada, entre outras espécies ameaçadas de extinção. Pressões político-econômicas 
e demográficas vêm ocasionando a super-exploração das terras, onde são constantes os conflitos 
fundiários e as invasões de sem-terra. Como conseqüência, vem aumentando também a pressão 
sobre os remanescentes de mata, ocasionando inclusive os impactos diretos no parque, como 
queimadas, e o chamado “efeito de borda”, que consiste na degradação ocasionada pela ocupação 
do entorno do parque. 
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96) tem se dedicado a novos processos de plantação, e alternativas de obtenção de 

renda. Produção orgânica é uma das atividades exploradas, com o plantio de 

frutíferas especiais, como o maná. A apicultura, e produção de pólen é outra aposta 

em nova fonte de renda. Finalmente, o turismo rural se apresenta como iniciativa 

viável de implantação (incl. exposição de fotos, biblioteca, brinquedoteca). Apesar 

dos esforços dos assentados para contornar as dificuldades financeira, atualmente, 

em torno de 80% dos lotes são explorados de forma parcial, ou estão abandonados, 

com algumas famílias ainda vivendo em barracos de madeira85. 

Boa parte das famílias obtém seu sustento com sub-empregos, e bicos na 

cidade. Os créditos oficiais e empréstimos obtidos para a instalação do lote, e 

fomento e custeio da lavoura, em boa parte, não são honrados (diversos assentados 

têm seus nome apontados pelo Serasa).  Completa o cenário a gradativa 

degradação social, com a ocorrência de violência e furtos.        

De uma forma geral, todo trabalhador assentado se defronta com as 

dificuldades de obtenção de crédito, que tem se mostrado é uma das causas básicas 

a impactar o sucesso da própria reforma agrária. O problema da demora na 

burocracia para obtenção de crédito continua. Assim, ao longo dos anos, muitos 

assentados ficaram inadimplentes com os bancos e perderam a possibilidade de 

obtenção de novos créditos. Esta situação gerou uma grande evasão e desistências 

dos assentamentos. É muito importante, para avaliar o insucesso desses projetos 

 
 
 
____________ 

85 " ‘Isso aqui [assentamento de Conquista] virou uma favela rural. A maior parte dos companheiros não 
tem mais esperança nenhuma. Muitos deles já partiram para o caminho do álcool e das drogas’, afirmou o 
assentado Estanislau Teles Silva, 42 anos”. (Jornal Vale Paraibanano, 05nov.2005: “Assentamento vira 
‘favela rural’ no Vale”. Autor: Max Ramon)  



 159

iniciais, considerar que eles não levam em conta as tradições culturais que os 

assentados trazem de suas trajetórias de vida que é pautada pela lógica da 

agricultura familiar, onde todos os membros da família participam do processo 

produtivo e decisório. O fato mais interessante é que os assentados resistiram à 

imposição dos governos estadual e federal de diversas formas. Alguns optando pelo 

arrendamento dos lotes para a produção de cana de açúcar, soja e algodão, ou 

mesmo pastagem, outros diversificando a produção, e os que aderiram as duas 

estratégias86.  

As perspectivas, a médio e longo prazo, para os assentamentos humanos da 

reforma agrária são, no entanto, mais otimistas. Novas técnicas de cultivo, 

exploração agropecuária, e alternativas produtivas diversificadas inseridas no 

contexto de preservação ambiental e respeito ao ecossistema, criam a expectativa 

de um cenário economicamente viável para o pequeno produtor. Na visão de Ramos 

e Aly (2005, p. 3),  

Nos últimos anos têm emergido novas oportunidades econômicas e produtivas que, 
por não estarem baseadas no uso intensivo de insumos industriais e por valorizar 
aspectos sociais e culturais locais, possibilitam, em tese, conciliar estes interesses 
aparentemente conflitantes. Atualmente ocorre em âmbito mundial a proliferação de 
mercados de produtos diferenciados com apelo ecológico (orgânico, sócio-ambiental, 
ético-solidário, entre outros). Existe no Brasil uma série de atividades não-agrícolas 
que vêm ganhando importância no meio rural, enquadradas no chamado “Novo 
Rural” (“Neorural”)...., tais como turismo rural e ecológico, artesanato, agroindústrias 
de pequeno porte, serviços ambientais e outras [apicultura, produção de pólen, 
piscicultura, sericicultura, ovinocultura, hidropônicos]  que podem constituir 
alternativas concretas para a consolidação econômica dos agricultores familiares em 
geral, e dos assentados em particular, de forma compatível e em relação simbiótica 
com a preservação ambiental. 

 
 
____________ 
86 O arrendamento dos lotes para as usinas de cana de açúcar da região de Araraquara (SP), existe 
há mais de dez anos e agora a presença da agroindústria foi legalizada pelo governo Estadual 
através da Portaria ITESP-75 que regulamenta o plantio de monoculturas em parceria com a 
agroindústria em 50 % do lote. Ali a força da agroindústria está na produção de laranja e cana de 
açúcar, sendo que a segunda exerce forte pressão para conquistarem os espaços dos 
assentamentos (NOGUEIRA; FERRANTE, 2005)   .  
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 Fica claro então que a sustentabilidade dos assentamentos deve se apoiar na 

diversificação das estratégias de produção, pelos benefícios socioeconômicos e 

ambientais resultantes. No aspecto sócio-produtivo, porque aumenta as chances de 

cada assentado se adequar ao sistema mais propício à sua realidade atual, também 

à sua trajetória de vida. O fato é que muitos assentados reproduzem seu antigo 

modo de vida camponesa após assumirem a posse da terra conquista através da 

luta. Não só o saber tradicional é resgatado no assentamento, mas também a 

incorporação das novas técnicas de agricultura natural, como a produção orgânica e 

natural, técnicas de rotação de culturas, e agroecologia. O foco econômico é o da 

possibilidade dos assentados obterem a renda necessária para permanecerem na 

terra, pois ao buscarem a diversificação abrem a perspectiva de trabalhar com uma 

grande variedade de produtos, aumentando também o número de clientes na 

cidade. Este é o caso das famílias do assentamento Nova Esperança I, tema deste 

texto, por estarem já situados na franjas da cidade (em macrozona de expansão 

urbana de São José dos Campos, SP).   

Além disso, a diversificação da variedade de produção é benéfica para o meio 

ambiente, aumentando a biodiversidade no lote, atraindo mais animais silvestres e 

também recompondo os nutrientes do solo, na medida em que há um aumento da 

quantidade de matéria orgânica devolvida ao solo. Ao lado da  importância da 

agrobiodiversidade para a reconstrução ecológica da agricultura, devem se colocar 

outras ações de garantia da sustentabilidade e preservação do meio ambiente.  

Atendem esta condição de importância: a utilização do componente arbóreo    
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em sistemas de produção familiar, isto é, o uso de sistemas agroflorestais – SAF87, a 

utilização das Unidades de Conservação Ambiental88 do assentamento, pelos 

assentados; além do manejo adequado do solo e dos recursos hídricos, o 

processamento de produtos da agricultura familiar, com agregação de valor, e 

criação de pequenos animais. 

 No caso do assentamento Nova Esperança I, em estudo, as unidades de 

conservação ambiental foram definidas em fase preliminar ao ordenamento territorial 

(parcelamento em lotes) da fazenda Santa Rita, desapropriada para fins de reforma 

agrária. Foram consideradas como Reserva Legal, todas as áreas localizadas na 

área demarcada para o assentamento, “[...] necessárias ao uso sustentável dos 

recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas” (PDA 

SANTA RITA, 2002, p. 28). Desta forma, um total de 93,25 ha, ou seja, 20% da área 

total foram destinados à RL. Os critérios utilizados para a demarcação da áreas 

incluíram aquelas onde se verificava o progresso maior da regeneração da 

vegetação natural (mata secundária) e o aumento da faixa de proteção das áreas 

contíguas à APP do Ribeirão Butá (visando proteger o rio da infiltração de produtos 

advindos da lavoura, e aumentando a região de reprodução e nidificação das 

espécies). Quanto à demarcação das APPs, foram considerados: raio de 50 metros 

____________ 
87 O termo "agrofloresta" foi criado para designar um uso especial da terra que envolve o manejo 
intencional de árvores. Através da introdução e mistura de árvores ou arbustos nos campos de 
produção agrícola ou pecuária, obtem-se benefícios a partir das interações ecológicas e econômicas 
que acontecem nesse processo. Suas variações englobam: agrossilvicultura, onde as árvores são 
combinadas com culturas agrícolas; sistemas silvopastoris, elas são combinadas com produção 
animal e sistemas agrossilvopastoris o produtor maneja uma mescla de árvores, culturas e animais. 
88 As Unidades de Conservação Ambiental (UCA) existentes nos assentamentos são compostos das 
Áreas de Proteção Permanente - APP e das Reservas Legais - RL. O código florestal brasileiro 
estabelece que toda propriedade rural pública ou particular deve destinar 20% de sua área total para 
a preservação ambiental com possibilidades de manejo sustentável. Já as APPs são as margens de 
rios, áreas de nascentes, regiões com inclinação acima de 45º, e acima de 1800 metros de altitude. 
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no entorno de nascentes; faixas de 30 metros, em ambas as margens, ao longo dos 

rios e córregos; e faixa de proteção de 50 metros a partir da margem dos 

reservatórios (duas represas), perfazendo uma área de 45,92 ha, ou 10,28% do 

total.                

Quanto ao emprego dos SAF para recuperação de APPs e para 

recomposição de área de RL, ainda existem algumas confusões no campo, já que 

muitas iniciativas chamadas "agroflorestais", são na verdade policultivos agrícolas89. 

A caracterização do sistema agroflorestal abarca necessariamente o consórcio da 

lavoura trabalhada pelo assentado com espécies florestais nativas ou exóticas, de 

porte arborescente ou arbustivo. Eventualmente, ocorre tal confusão devido as 

diversas classificações do SAF.  Considerando a distribuição no espaço e tempo dos 

elementos de um sistema (plantas e animais) a taxonomia dos SAF se abre em 

Seqüenciais, que definem uma relação cronológica entre as colheitas anuais e os 

produtos arbóreos; os cultivos agrícolas e as árvores implantadas se sucedem no 

tempo (p.ex., o plantio de culturas anuais, como soja, milho, mandioca, feijão e 

arroz, intercaladas com mudas plantadas de árvores, como a seringueira e o 

eucalipto, com posterior rotação destas culturas, no segundo ano). Está comprovado 

que a associação de culturas anuais (como grãos) ou de ciclo curto (como 

hortaliças) juntamente com as árvores reduz os custos de implantação do sistema 

agroflorestal. No longo prazo o custo também é minimizado quando as árvores 

começam a gerar produtos. Os sistemas agroflorestais denominados  

 
____________ 
89 As principais vantagens apontadas no uso de SAF para recuperação de APP e recomposição de 
RL são que o plantio entrelinhas com culturas anuais/bianuais, além de promover a cobertura do solo 
evitando erosão, pode reduzir custo de manutenção da floresta em formação e assegurar que os 
principais fatores de risco (fogo, formigas e vandalismo) sejam melhor controlados. 
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Simultâneos, integram simultânea e continuamente cultivos anuais ou perenes e 

árvores para obtenção de madeira, frutíferas ou de uso múltiplo (para fornecer 

proteínas e sombra para animais, por exemplo). Finalmente, o SAF do tipo Cerca 

viva, ou Quebra-ventos, baseado em fileiras de árvores que podem delimitar uma 

propriedade ou servir de proteção para outras plantas ou sistemas agrícolas 

integrados, como faixas de eucalipto em torno de uma plantação de café, ou uma 

lavoura de milho (RAMOS; ALY, 2005).     

As vantagens do sistema agroflorestal são de natureza biológica, econômica 

e social.  Quanto a aspectos biológicos, otimiza a utilização do área do lote do 

assentado, com  maior produção de biomassa (quantidade de matéria orgânica 

gerada pelas plantas). Com isso, o solo tende a melhorar suas características 

químicas, físicas e biológicas, devido à decomposição e incorporação da matéria 

orgânica e penetração das raízes das árvore. As próprias raízes das árvores 

auxiliam também na redução potencial da erosão. Adicionalmente, a produção total 

obtida de uma mistura de árvores e culturas agrícolas ou criações de animais é 

freqüentemente maior que a produzida nas monoculturas, e, na medida em que o 

assentado adote o manejo agroecológico de sua lavoura, todo o sistema torna-se 

mais vigoroso, dispensando o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. 

Finalmente, incluem-se ainda aspectos vantajosos quanto à redução do risco de 

perda total da cultura principal, já que os possíveis ataques de pragas e doenças 

são distribuídos entre várias espécies de plantas, e o próprio benefício da  sombra 

das árvores para os animais, e culturas como o café e cacau. 

 Quanto aos aspectos econômicos e sociais, o SAF dá ao assentado a 

oportunidade de obtenção de uma maior variedade de produtos e/ou serviços da 
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mesma área de terra (lenha, adubo verde, plantas medicinais e ornamentais, 

sombra, quebra-ventos) além do embelezamento da paisagem.  

Dá ainda a ele, a possibilidade de melhor distribuir seu serviço e obter receita  

graças a um trabalho contínuo e diversas colheitas ao longo do ano (com redução 

de eventual impacto econômico derivado da flutuação de preços no mercado e o de 

perda total da colheita, quando se tem uma única cultura).   

Estudos de avaliação de impacto ambiental de diversas atividades no meio 

rural, incluindo-se alguns assentamentos humanos da reforma agrária, quanto ao 

cumprimento dos requerimentos de Reserva Legal e Áreas de Preservação 

Permanente, foram considerados insatisfatórios, tanto em horticultura convencional, 

como em atividades emergentes, como horticultura orgânica, agroturismo e pesque-

pague. O problema de fundo a ser abordado se refere à investigação e 

desenvolvimento de alternativas tecnológicas, de políticas públicas e de legislação 

que contribuam para superar a possível disparidade de interesses entre agricultura e 

meio ambiente. Trata-se de mobilizar e desenvolver conhecimentos técnico-

científicos que superem a visão mais comum de que a legislação ambiental constitui 

apenas uma obrigação de caráter restritivo e prejudicial ao processo produtivo, 

possibilitando a emergência de uma nova concepção que perceba estas exigências 

legais como socialmente necessárias e que tragam efetivamente ganhos para a 

sustentabilidade dos sistemas de produção agropecuário e que possam até se 

constituir em  fator de agregação de valor ao empreendimento rural e aos produtos 

nele gerados, explorando as crescentes oportunidades econômicas representadas 

pelos produtos e serviços ecológicos, incluindo o mercado orgânico e turismo rural, 

entre outras (RAMOS; ALY, 2005) 
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De fato, a implementação do Código Florestal Brasileiro teve efeitos positivos 

e negativos para a conservação dos recursos naturais, pois, ao mesmo tempo em 

que passa a proteger, dificulta a vida das pessoas que vivem no campo, que 

utilizavam esses recursos naturais como a água, lenha, extração de alimentos e 

pequena quantidade de caça, para suprir suas necessidades básicas. Neste sentido, 

a nova lei desarticula o modo de vida das populações rurais, que muitas vezes 

passam a comercializar animais e plantas silvestres pelo alto preço que atingem no 

mercado ilegal, como uma nova estratégia de sobrevivência. Exemplo desta situação 

encontra-se no Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo, onde ocorre a 

extração do palmito e caça de animais silvestres (NOGUEIRA; FERRANTE, 2005). 
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3.7 Mitos da época agrária e o urbano 
 
 
 A evolução histórica do capitalismo reforça continuamente o papel das 

cidades como pólos concentradores de importância produtiva (indústria, comércio, e 

serviços), e cultural-ideológico. O campo, em segundo plano, é sua antítese, numa 

panorâmica dialética das ponderações de relevo ruri-urbe. Eventualmente 

subordinante do segundo ao primeiro, a confrontação dicotômica e desbalanceada 

destes espaços fundamenta não apenas a lógica de suas realidades sociais 

díspares como o racional do desenvolvimento e oportunidades vivenciais.           

Como se excluídos fossem o rural e suas populações das oportunidades de 

desenvolvimento e emancipação, de, afinal, serem cidadãs. Sauer (2003, p.3) citando 

Aristóteles, remete a questão à época dos pensadores gregos: 

  
[...] a cidade é uma criação natural, e que o homem é por natureza um animal 
social, e um homem que por natureza, e não por mero acidente, não fizesse 
parte de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade 
[...]. De fato, se cada indivíduo isoladamente não é auto-suficiente, 
conseqüentemente em relação à cidade ele é como as outras partes em 
relação a seu todo, e um homem incapaz de integrar-se numa comunidade, 
ou que seja auto-suficiente a ponto de não ter necessidade de fazê-lo, não é 
parte de uma cidade, por ser um animal selvagem ou um deus.      
 

 Desde esta referência milenar, passando pela concepção medieval do poder 

político da propriedade da terra obtida pelo poder de conquista e subjugo territorial90, 

até o contemporâneo, da globalização, de mobilidade social, geográfica e identitária, 

que enseja re-arranjos nos processos de acumulação do capital, perpassando todas 

as dimensões espaciais, inclusive o meio rural, escancarando as possibilidades de 

novas interações com o espaço urbano.   

 
___________ 
90 Colocado por Maquiavel (2005, p. 49) como “os novos domínios conquistados com valor e com as 
próprias armas”, e por Lefebvre (2001, p. 41) como “soberania fundiária e militar sobre o solo ocupado 
por comunidades subjugadas”. 
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A seqüência das eras marcantes neste processo evolutivo é colocada por 

Lefebvre da seguinte forma: 

A cada era correspondem formas específicas de autoritarismos, de reformismo, de 
revolução. Poder-se-ia igualmente dizer que cada período, cada era ou “esfera”, teve 
suas próprias alienações e desalienações, confrontando-se num processo próprio a 
cada um. No primeiro campo, na esfera da agricultura, vimos historicamente 
crescerem e florescerem a família e a sociedade patriarcal (da qual o escravismo 
pode passar por um desenvolvimento), depois, a família e as relações sociais da 
feudalidade (ao menos na Europa, onde a feudalidade se estabelece numa base 
territorial, o senhor sendo mestre “eminente” de um feudo, chefe de uma ou mais 
aldeias). Com a transformação da estrutura agrária, em geral no sentido de uma 
concentração de propriedade, a história retém as lembranças de inúmeros 
movimentos revolucionários... enfim, a concentração de terras nas mãos de senhores 
feudais... engendrou projetos de reforma agrária. A “fome de terra” e o programa 
visando uma vasta transferência de propriedade impulsionaram movimentos 
revolucionários, transformando a sociedade inteira: revolução francesa de 1789, 
revolução russa de 1917, revolução chinesa e cubana (2005, p. 48, 49 – ênfase e 
aspas no original).                  

 

A materialização da divisão e a oposição entre campo e cidade se iniciam na 

divisão do trabalho social, onde ocorre uma separação entre o trabalho industrial e 

comercial (no espaço urbano), e destes com o trabalho agrícola. O papel secundário 

e residual do rural já está presente, inclusive, nas reflexões de Marx sobre o 

desenvolvimento do sistema capitalista ocidental. Há, portanto, uma centralidade 

(inclusive a partir de noções e conceitos como a divisão social do trabalho, práxis, 

produção e reprodução, etc.) da noção de cidade e da oposição desta com o campo 

no pensamento marxista (SAUER, 2003, p. 4).   

A partir da segunda metade do século passado, os pólos se atraem e 

aproximam-se como um processo sócio-econômico no interior da globalização que 

se intensifica. Fronteiras são diluídas e identidades locais reforçadas e impostas à 

nova realidade. O mundo, gradativamente, passa a sofrer um processo de  

“desrurilização”. No Brasil, a recriação do mundo rural fortemente apoiada em 

processos econômicos, sociais e mesmo políticos (agrobusiness, a luta pela 
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conquista da terra, a tardia reforma agrária, o discernimento ecológico, 

desenvolvimento sustentável), transcende a mera interpretação do fato singular à 

paquidérmica racionalidade ocidental, que até então se desenvolvia ao abrigo da 

exclusão desta realidade91. 

 A análise, sob o foco dialético da contemporaneidade da absorção do campo 

pela cidade, na disputa de um sobre o outro, contrapõe opiniões sobre a real 

dimensão do fenômeno sócio-territorial. Na visão de Sauer, a questão telúrica não 

resolvida encima a justificativa da existência continuada e peremptória da dicotomia 

em questão: 

Diferentemente das representações e concepções dicotômicas sobre o rural, é 
possível compreender o campo, em geral, e a luta pela terra, em particular, a partir 
de outras perspectivas que não eliminam o rural. Em primeiro lugar, é fundamental 
romper com qualquer concepção dicotômica da realidade evitando separar o rural do 
urbano. Estes dois espaços não possuem divisões ou fronteiras tão explícitas, pois 
há um processo permanente de interações e intercâmbios que precisam ser levados 
em conta nas análises (Carneiro, 2000), sem perder as especificidades e identidades 
de cada um. Em segundo lugar, é fundamental considerar que as lutas dos 
movimentos sociais no campo não se restringem a lutas pela propriedade fundiária e 
pela manutenção dos “valores tradicionais camponeses”. Transcendem à luta pelo 
acesso aos meios de produção e se transformam em um processo de construção de 
sujeitos políticos, recriando relações sociais e transformando o espaço rural na 
constituição de uma nova ruralidade (2003, p. 15). 

 

 Acrescendo nova visão à análise, Lefebvre sugere não dois, mas três pólos, 

“três camadas, três épocas, três ‘campos’” (2005: 37) de sensações, fenômenos 

sociais, de percepções de espaços e de tempos, de imagens e de conceitos, de 

linguagem e de racionalidade, de teorias e de práticas sociais, quais sejam, o rural 

(camponês), o industrial e o urbano. Se caracterizam por desigualdades de 

desenvolvimento, avanços e atrasos, interferências, e transições dolorosas.  

___________ 
91 Marx e Engels, apud Lefebvre (2001, p. 49) aponta a supremacia da cidade sobre o campo defendida 
pelos pensadores: “O campo, em oposição à cidade, é a dispersão e o isolamento. A cidade, por outro 
lado, concentra não só a população, mas os instrumentos de produção, o capital, as necessidades, 
os prazeres.” 
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O autor remete ao próprio processo histórico de urbanização a justificativa de 

seu ponto de vista, representando-o diacronicamente, sobre um espaço- temporal 

(Fig. 3.7.1).  É espacial porque se dá no espaço e a ele modifica, e é ao mesmo 

tempo temporal porque desenvolve no tempo, primeiro de forma pontual e depois de 

forma predominante. No marco, as cidades políticas   (no Egito e Mesopotâmia) com 

a função primordial de administrar, proteger e explorar o território dirigindo grandes 

trabalhos agrícolas como, por exemplo, os sistemas de canais de irrigação. Essa 

cidade resiste em permitir o comércio no seu interior. O surgimento da cidade 

mercantil ocorre no momento em o comércio se integra na cidade, e isso mudará 

sua forma e função e estrutura. Adiante, a cidade industrial, e entre elas a ocorrência 

da inflexão do agrário ao urbano. Tal como o comércio, a indústria tem seu ponto de 

partida fora da cidade, próximo aos locais de matéria prima, e depois também vai se 

integrar a cidade, culminando na revolução urbana, e gerando a fase que o mesmo    

Fig. 3.7.1 

   Eixo de descrição do processo de urbanização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
              
              Fonte: Lefebvre (2005, p. 27)  
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autor chama de zona crítica, a “caixa preta” (pois “sabe-se o que nela entra; às vezes 

percebe-se o que dela sai. Não se sabe bem o que nela se passa”)  (LEFEBVRE, 

2005, p. 29). 

A “sociedade industrial”, nutrida pela Cidade Industrial, é vista por LEFEBVRE 

com tendo no desenvolvimento das cidades ou da sociedade humana, o seu caráter 

essencial (acima do crescimento quantitativo da produção material). Lefebvre apud 

Sauers (2003, p. 8), afirma:  

É a vida urbana que dá sentido à industrialização, que a contém como segundo 
aspecto do processo. É possível que a partir de certo ponto crítico (onde podemos 
nos situar), a urbanização e sua problemática dominem o processo de 
industrialização. O que resta como perspectiva à “sociedade industrial”, se ela não 
produz a vida urbana em sua plenitude? Nada mais que produzir por produzir. 

 

A cidade, em contraposição ao atraso do meio rural, é considerada o espaço 

fundamental para o desenvolvimento econômico e a construção da cidadania. O 

fenômeno da urbanização, como uma realidade mundial e inevitável, se transforma 

na grande aventura da humanidade. Modernização significa então um processo 

histórico de generalização de um padrão cultural urbano, sinônimo de emancipação, 

autonomia, desenvolvimento, progresso e cidadania (SAUER, 2003, p. 8). 

A contemporaneidade e a coexistência não pacífica do campo e da cidade 

desde o início da civilização ocidental, são mostradas pelo mito da Atlântida, no 

Critias, de Platão. Comentando a obra, Lefebvre (2005, p. 100) coloca: 

 
A produção agrícola e a relação camponesa com a natureza suscitam apenas uma 
imagem cíclica do tempo, o qual não tem sentido (direção), ou melhor, não tem outro 
sentido (interpretação) a não ser o Grande Ano e o Eterno Retorno. Imagem de um 
tempo que avança em direção a uma saída final, ou imagem de um cosmos 
harmoniosamente disposto num espaço luminoso, a Cidade imprime sua marca no 
pensamento. A Atlântida, cidade soberba, harmoniosa, une-se com seu território, que 
ela organiza e domina.             
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 Neste contexto, o entendimento de mito é o de discurso não institucional (não 

submetido às imposições de leis e instituições), extraindo seus elementos no 

contexto. Ele é agrário na medida que retoma elementos (temas, unidades, 

significantes) emprestados seja da vida nômade e pastoril, seja da atividade 

produtora não agrícola (caça, pesca, artesanato)92. Eles devem ser definidos não 

pelo caráter camponês dos temas, figuras, personagens, mas sim pelo fato de 

responderem a interrogações e problemas de uma sociedade camponesa, de 

predomínio agrícola (LEFEBVRE, 2005). A este propósito, o mesmo autor (2005, p. 

99) comenta que 

Quando Fourier imagina a emancipação da comunidade e a superação da divisão do 
trabalho a partir do modelo do trabalho agrícola (onde cada um encarrega-se 
alternativamente de todos os trabalhos), não se trata de um mito agrário, mas um 
mito industrial (da época da indústria nascente) utilizando elementos agrícolas.    

O mito ao qual refere-se o autor está tão próximo de uma ideologia93 que 

dificilmente se pode separar os dois conceitos. Complementa afirmando que, ao 

mesmo tempo, a utopia falansteriana94 “prepara e anuncia a mais poderosa 

reivindicação da época industrial, integralmente retomada por Marx e por ela posta  

no coração do pensamento revolucionário: a superação da divisão parcelar dos 

trabalhos” (2005, p. 99).   

___________ 
92 De forma bem mais pragmática, Graziano Silva (2001) coloca os mitos do rural brasileiro como 
velhos (“o rural é sinônimo de atraso”; “o rural é predominantemente agrícola”; “o êxodo rural é 
inexorável”; “o desenvolvimento agrícola leva ao desenvolvimento rural”; “a gestão das pequenas e 
médias empresas rurais é familiar”), e novos (“ORNA-ocupações rurais não-agrícolas é a solução 
para o desemprego”; “ORNA pode ser o motor do desenvolvimento na regiões atrasadas”; “a reforma 
agrária não é mais viável”; “o novo rural não precisa de regulação pública”; “o desenvolvimento local 
leva automaticamente ao desenvolvimento”)      
93 A análise de um mito identifica seus significantes e os leva a outros contextos, contemporâneos ao 
mito ou não. Lefebvre define ideologia como o “discurso institucional justificando, legitimando (ou então 
criticando, recusando e refutando) as instituições existentes, mas desenvolvendo-se no seu plano” 
(2005, p. 101) 
94 Sistema utópico de organização social, formulado por Fourier (François-Marie Charles Fourier, 
1772-1837), compreendendo comunidade de produção composta de 1800 trabalhadores.   
Organização comunitária concebida como uma realização plena da natureza humana, por meio do 
encontro entre princípios socialistas, como a propriedade coletiva dos meios de produção, e 
prescrições comportamentais que incluem a plena liberdade sexual (DIC. HOUAISS, 2001, p. 1301).  
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3.8 Agricultura familiar e desenvolvimento regional 

 

A concepção, de maneira mais formal, do que seja agricultura familiar, até 

para efeitos de postulação de créditos oficiais de fomento e custeio da produção, se 

assenta no conceito de produção onde predomina uma interação entre gestão e 

trabalho. Os próprios trabalhadores rurais familiares se constituem de 

administradores e ao mesmo tempo de mão de obra do processo produtivo, com 

ênfase na diversificação, e podendo ser complementado pelo trabalho assalariado. 

 Por muito tempo, o destino da estrutura social no campo do termo 

“agricultura familiar” foi tratado com ceticismo pela sociedade brasileira, que a via 

como “pequena produção”, agricultura de “baixa renda”, ou “de subsistência”. As 

grandes extensões territoriais trabalhadas por assalariados e bóias-frias fixavam a 

imagem do desenvolvimento capitalista no campo, e, portanto, as formas sociais 

baseadas na agricultura familiar estavam fadadas ao desaparecimento. O Censo 

Agropecuário de 1996 (IBGE) mudou esta percepção, pondo em evidência a real 

perspectiva de seu papel e importância. (ABRAMOVAY, 1998, p. 9).  

Dados atualizados fornecidos pelo II PNRA (2005), indicam que a agricultura 

familiar ocupa 30,5% da área total dos estabelecimentos rurais, correspondendo a 

4,1 milhões de estabelecimentos (84% do total). Produz, em conjunto com os 

assentamentos da reforma agrária, 38% do Valor Bruto da Produção (VBP) nacional 

e ocupa 77% do total de pessoas que trabalham na agricultura. É responsável pelos 

principais alimentos que compõem a dieta da população brasileira – mandioca, 

feijão, leite, milho, aves e ovos – e tem, ainda, participação fundamental na 

produção de 12 dos 15 produtos que impulsionaram o crescimento da produção  
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produção agrícola nos anos recentes95 . 

Em toda a década de 90, a agricultura familiar teve aumento de produtividade 

maior que a patronal: entre 1989 e 1999, aumentou sua produção em 3,79%, apesar 

de ter tido uma perda de renda real de 4,74%. A agricultura patronal, no mesmo 

período, teve perda menor (2,56%), mas aumentou a produção em apenas 2,60%.  

E este desempenho da agricultura familiar tem ocorrido sem que haja um acesso ao 

crédito proporcional à sua participação na produção. Responde por 38% da 

produção, mas consome apenas 25,3% do crédito, enquanto a agricultura patronal, 

que responde por 62% da produção, consome 73,8% do crédito.  Desta forma a 

agricultura familiar pode ser considerada como um setor estratégico para a 

manutenção e recuperação do emprego, para redistribuição da renda, para a 

garantia da soberania alimentar do país e para a construção do desenvolvimento 

sustentável. 

Gráf. 3.8.1 
Participação da agricultura familiar na produção total 

                       
                        Fonte: II PNRA, 2005: 14  

____________ 
95 O setor é responsável por 67% da produção nacional de feijão, 97% do fumo, 86% da mandioca, 
31% do arroz, 48% do milho, 59% do leite, 63% de suínos, 42% de aves e ovos, 25% do café, e 32% 
da soja (Gráf. 3.8.1) 
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O recenseamento feito pelo INCRA e FAO, com base no ano de 1996, da 

situação da agricultura familiar no país (INCRA/FAO, 2006), traça um quadro 

claramente indicativo de sua importância no cenário do desenvolvimento rural 

brasileiro. Parte das informações levantadas é exibida pelas Tabelas 3.8.1 a 3.8.3, e 

Gráficos 3.8.2 a 3.8.7, abaixo:  

 
Tab. 3.8.1 

  No. estabelecimentos, Valor Bruto de Produção (VBP) e Financiamento Total(FT) 

           
   Fonte: Incra/FAO (2006, p. 16) 

 

 

Gráf. 3.8.2 
Distribuição por região 

    
Fonte: Incra/FAO (2006, p. 18) 
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Gráf. 3.8.3 
Área média (ha) das propriedades familiares, por região 

                  
                   Fonte: Incra/FAO (2006, p. 19) 

 
 

Gráf. 3.8.4 
Área média (ha)  das propriedades patronais, por região 

                  
                    Fonte: Incra/FAO (2006, p. 19) 

 

Gráf. 3.8.5 
Renda/ha/ano/propriedade 

                  
                     Fonte: Incra/FAO (2006, p. 21) 

                  Nota: Observar que a produtividade da propriedade familiar é 
                             bem maior que a da patronal 
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Gráf. 3.8.6 
Pessoas ocupadas com agricultura familiar por região (%) 

                           
                                Fonte: Incra/FAO (2006, p. 26) 

 
Tab. 3.8.2 

Agricultores familiares: Acesso à tecnologia e assistência técnica 

      
      Fonte: Incra/FAO (2006, p. 28) 

 
Gráf. 3.8.7 

Faixa de renda (%) e área (ha) 

                 
     Fonte: Incra/FAO (2006, p. 36) 

 

 

R$ 
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Tab. 3.8.3 
Investimentos 

    
   Fonte: Incra/FAO (2006, p. 29) 

 
Estes dados indicam a força, e mesmo pujança, da agricultura familiar no 

desenvolvimento regional dentro do cenário sócio-econômico brasileiro. O ceticismo 

preconizador da posição marginal e destino declinante das formas sociais apoiadas 

no trabalho familiar dá, forçosamente, lugar a expectativas promissoras de evolução 

e crescente destaque no espaço rural. Em outras palavras, o peso e importância da 

produção familiar na agricultura constituem um fator chave e singular no capitalismo 

contemporâneo, desprovido de qualquer outra atividade econômica em que o 

trabalho e a gestão estruturem-se tão fortemente em trono de vínculos de 

parentesco e onde a participação de mão-de-obra não contratada seja tão 

importante (ABRAMOVAY, 1998, p. 209).            

Outro equívoco, intrinsecamente relacionado ao anterior, e que acaba por ser 

tomado como consectário do desenvolvimento regional, é a obstinada percepção do 

crescente esvaziamento do meio rural. O que se verifica na realidade é o inverso  
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disto96, dentro de um novo cenário que, em paralelo, incrementa de forma 

continuada a diversidade da produção97. O fenômeno não é peculiar brasileiro, pois, 

conforme informa Abramovay (2000, p. 1), 

 

mais de um quarto da população economicamente ativa nos países desenvolvidos 
reside em áreas rurais. E desde meados dos anos 1980, a população rural é a que 
mais cresce em diversos países do Hemisfério Norte, a começar pelos Estados 
Unidos, onde apenas 10% do pessoal ocupado no meio rural vivem da agricultura. 
Em 1991, nos Estados Unidos, havia 1,6 milhão de domicílios agrícolas e 23 milhões 
de domicílios rurais não-agrícolas. 93% dos domicílios rurais norte-americanos não 
são unidades de produção agropecuária: seus membros trabalham para o governo, 
na indústria, na construção, na mineração, em finanças, no comércio e em outros 
serviços. O importante é que, tanto nos Estados Unidos, como na Europa – e este é 
um desafio fundamental a que os padrões convencionais de política agrícola são 
incapazes de responder – enquanto declinavam os agricultores, os residentes rurais 
de pequenas localidades mantiveram sua proporção no total de habitantes. Em 
outras palavras, apesar do declínio da agricultura, o tecido social do meio rural 
mantém-se vivo e sua trama é enriquecida pelo desenvolvimento de novas 
atividades. 

 
 

Vale ainda lembrar que ao se associar êxodo rural e política agrícola, fica 

relegado a segundo plano o impacto positivo alcançado por medidas recentes ações 

governamentais de redistribuição da terra, em geral desencadeadas e precipitadas 

por  pressão dos movimentos sociais, tendo entre eles o MST, com papel de 

destaque. O crédito rural, fundamental para a consumação exitosa dos novos 

assentamentos, tem chegado a populações que jamais tiveram uma conta bancária, 

através dos recursos a elas destinadas pelo Programa Nacional de Fortalecimento  

 

____________ 
96  A década de 1990 registra um fenômeno inédito na história do País: o ritmo do êxodo rural 
desacelera-se de maneira nítida e, ao final dos anos 1990, já se registram tanto a migração de 
retorno em direção a pequenos municípios, como o crescimento da população rural em diversas 
regiões do País, como um claro sinal de reversão do processo de declínio verificado nas últimas 
décadas (ABRAMOVAY, 2000). 
97 Cada vez mais o mix de produtos e atividades desenvolvidas no campo passa a incorporar bens e 
serviços não agrícolas (nos estabelecimentos do que se convencionou denominar de Ocupações 
Rurais Não Agrícolas, ORNAs). Apesar do peso da agricultura nas ocupações e na geração de renda 
ainda ser majoritário no meio rural brasileiro, avalia-se que dentro de, no máximo, dez anos, as 
atividades e a geração de renda não agrícolas serão predominantes no meio rural.  
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da Agricultura Familiar, Pronaf98. Subjacentemente, as relações de poder no meio 

rural são afetas por um conjunto de inovações institucionais. Exemplo disso são as 

comissões municipais de desenvolvimento rural, formada por agricultores familiares 

e por outros segmentos sociais locais, que de maneira crescente vêm adquirindo 

experiência e responsabilidade na alocação de fundos públicos e na elaboração de 

projetos, atuando como foro em que a diversidade das forças sociais e das 

representações políticas do meio rural se exprime. O que se vê é o nascimento de 

uma política de desenvolvimento rural de fato descentralizada. Em outras palavras, 

em torno da agricultura familiar está sendo colocado o acesso dos habitantes do 

espaço rural às condições com base nas quais pudessem possam participar do 

processo de desenvolvimento, isto é, alcança-se a cidadania no campo.        

Neste ponto, e a propósito, recorrendo a rápida digressão teórica, se é  

irremediavelmente compelido a evocar Marx, e seu “Dezoito de Brumário de Luis 

Bonaparte” (Cap. VII), ao descrever as condições do campesinato francês nos 

meados do século XIX, para a devida discussão de  verossimilhança possível: 

Cada família camponesa é quase auto-suficiente; ela própria produz inteiramente a 
maior parte do que consome, adquirindo assim os meios de subsistência mais 
através de trocas com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade. Uma 
pequena propriedade, um camponês e sua família; ao lado deles outra pequena 
propriedade, outro camponês e outra família. Alguma dezenas delas constituem uma 
aldeia, e algumas dezenas de aldeias constituem um Departamento. A grande 
massa da nação francesa é, assim, formada pela simples adição de grandezas 
homólogas, da mesma maneira que batatas em um saco constituem um saco de 
batatas. Na medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições 
econômicas que as separam umas das outras, e opõem o seu modo de vida, os seus   

 

 
 
____________ 
98 Os públicos do Pronaf são: famílias agricultoras, assentadas de reforma agrária e do crédito 
fundiário, extrativistas, silvicultoras e pescadoras. Além disso, são, também, públicos do Pronaf: 
comunidades quilombolas ou povos indígenas que pratiquem atividades produtivas agrícolas ou não-
agrícolas no meio rural. 
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interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes milhões 
constituem uma classe. Mas na medida em que existe entre os pequenos 
camponeses apenas uma ligação local e em que a similitude de seus interesses não 
cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional alguma, nem organização 
política, nessa exata medida não constituem uma classe. 
 

As famílias brasileiras protagonizadoras daquela transformação têm mudado 

seu perfil ao longo dos anos. A prole gerada, herdeira e responsável pela 

continuidade da produção familiar tem se reduzido99. Além do imediato impacto na 

força de trabalho, surge um problema característico dos países desenvolvidos, a 

crescente quantidade de unidades produtivas cujo destino está comprometido pela 

falta de sucessores. Imóveis sem sucessores acabam sendo vendidos a pessoas 

que incorporam a terra como um dos ativos de suas carteiras de negócios. Na 

maioria das vezes, profissionais liberais adquirem o estabelecimento e nele 

desenvolvem criação de gado. O fato é que o mercado de terras não contabiliza em 

suas operações o valor do tecido social e da rede de relações existentes no meio 

rural que se extingue quando agricultores familiares são substituídos por unidades 

pertencentes a proprietários que ali não residem. Ficam com isso prejudicados os 

vínculos de proximidade e as relações de confiança criadas, aglutinadores do tecido 

social rural, com o esvaziamento demográfico, econômico, cultural e político das 

regiões de predomínio da agricultura familiar, com forte impacto no desenvolvimento 

regional. Conforme Abamovay, (2000, p. 2),     

Nos países desenvolvidos, o Estado e a sociedade civil adotaram políticas ativas 
para impedir que o inevitável declínio da importância da agricultura na vida 
econômica se traduzisse pela desertificação do meio rural. Na França, por exemplo, 
as Sociedades de Organização Fundiária e Assentamento Rural foram decisivas 
para impedir que propriedades em vias de abandono por seus titulares 

 

____________ 
99 No Estado de Santa Catarina, por exemplo, o número de filhos por mulher, na área rural, que era de 
7,74 em 1970, cai para 5,68 em 1980 e 3,78 em 1991 (ABRAMOVAY, 2000).  



 181

se voltassem a indivíduos que as utilizariam sem qualquer integração com as 
comunidades locais. Cerca de um terço da superfície agrícola francesa foi transferida 
de mãos por meio da ação pública voltada a assegurar terra a jovens agricultores 
nos últimos quarenta anos. O segredo consistiu em associar o acesso à terra a um 
tipo de formação profissional que amplie de maneira significativa as chances de 
sucesso destes novos empreendimentos. E isso é perfeitamente possível nas 
regiões brasileiras de predomínio da agricultura familiar. 

 

A diversidade das situações históricas em que a unidade familiar de produção 

constitui a base social do desenvolvimento (agrícola) regional é tão extensa que 

enseja análise estrutural vis-à-vis sua incomparável organização frente a outros 

ramos da vida econômica. Nesta linha, identifica-se como um dos elementos 

explicativos básicos para o peso predominante de unidades familiares na estrutura 

social da agricultura no capitalismo avançado, as particularidades naturais da 

agricultura. Ao lidar diretamente com a natureza, ela opõe-se ao avanço da divisão 

do trabalho, tornando impeditivo o progresso no caminho dos demais segmentos 

econômicos do mundo contemporâneo. Na visão de Abramovay,  

Enquanto depender de sua base biológica, a agricultura amais será uma indústria. 
Esta limitação está na raiz da dificuldade que aí encontra a atuação de 
empreendimentos baseados no trabalho assalariado: o que é particular à agricultura 
não é a superioridade da produção familiar, mas, diferentemente dos outros setores 
da vida econômica, a inexistência nítida de vantagens decorrentes de tamanho das 
empresas repousando sobre o uso dos assalariados. Isso não resulta de qualquer 
virtude da família enquanto agregado econômico e social, mas dos limites que a 
natureza impõe ao avanço da divisão do trabalho e, portanto, da inexistência de 
industrialização na agricultura.           

 

 Uma visão menos sócio-econômica desenvolvimentista e mais sócio-

antropológica do núcleo familiar rural produtivo é trazida por Martins (2001, p. 1):  

 
A agricultura familiar é uma instituição de reprodução da família cujo núcleo está na 
relação direta com a terra e com a produção agrícola. Mas que, como tem sido 
observado por diferentes pesquisadores, não constitui uma economia reduzida ao 
agrícola nem limitada ao rural […].  Uso a concepção de agricultura familiar no seu 
sentido histórico e antropológico, como unidade dessa reprodução social da família, 
regulada por valores da tradição familiar. Além disso, nela, as estratégias da 
reprodução não se limitam a reproduzir, isto é, a subsistir, a permanecer. Elas 
também dão conta das novas necessidades e novos desafios que são 
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continuamente gerados pelas transformações econômicas e sociais [...].  A redução 
da economia familiar à sua dimensão econômica deixa de lado o caráter auxiliar da 
economia em relação à estrutura social e aos valores da organização patriarcal da 
família rural, mesmo quando se expande e dissemina na cidade.  
 

Afirma o autor que em conseqüência do próprio desenvolvimento econômico, 

a integração rápida dessas “populações residuais”, no ritmo e nas relações próprias 

das novas estruturas de referência que, a cada momento, se propõem, são 

desenraizadas e excluídas pela sociedade. A estrutura social das mesmas, assim 

como sua organização patriarcal tem funções sociais auto-protetivas. A agricultura 

familiar, além da produção agrícola em si, inclui ganhos obtidos em outros setores 

da economia, por outros membros da família, e compartilhados com os demais, com 

doações periódicas, remessas de valores, aposentadoria, pensão, bolsa-trabalho, 

bolsa-família.  

As famílias, todas socializadas nas tradições de cultura camponesa, têm 

também inserida no seu imaginário a renda da terra, “o comprar para vender terra e 

casa, como forma de renda adicional no patrimônio da família. (Ou obter a terra em 

assentamentos para revendê-la em seguida, como está sobejamente provado, em 

alguns casos envolvendo quase metade dos beneficiados pelo programa de reforma 

agrária)” (MARTINS, 2001, p. 2). 

Considera-se a família agrícola, responsável pela produção familiar referida, 

portadora de multiespacialidade e a multitemporalidade que justifica a  multiplicidade 

de fontes de ganho, de distribuição de ganhos e de acumulação familiar de 

patrimônio. O autor coloca que a família “[...] é mais uma rede de relacionamentos 

de várias gerações, em vários lugares, do que simplesmente um agrupamento 

familiar nuclear como supõem os organizadores dos censos e supõem, no geral, os 

pesquisadores interessados em temas econômicos”. 
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 Adicionalmente, suas atividades não se limitam ao agrícola, incluindo 

usualmente alguma atividade de criação de animais domésticos, atividades 

artesanais e semi-industriais, como parte ponderável de suas rendas.  Parte das 

atividades de transformação no interior da agricultura familiar parece estar na 

autonomia que essas atividades podem ganhar em algumas circunstâncias, como 

expressão da própria dinâmica dessa economia100.  

“Não acredito no conceito da agricultura familiar”. 

A assertiva de Rolf Hackbart101, presidente do Incra é vaticínio às avessas 

dos prognósticos enunciados pelo próprio Ministério de Desenvolvimento Agrário, ao 

qual se subordina, e tantos outros estudiosos, além dos próprios agricultores 

familiares.             

 Também o MST tem suas ressalvas a respeito dos “desvios que aparecem 

nos assentamentos”. São “vícios”  debitados à agricultura familiar praticada por 

famílias assentadas. Entende que os desvios acontecem porque “alguns assentados 

não conseguiram evoluir a sua consciência”. Proclamam que eles devem ser 

combatidos diante da necessidade de evolução da consciência social, num salto de 

qualidade. Segundo a CONCRAB (1997, p. 42-43) os desvios são: 

Economicismo: é o assentado que acha que vai conseguir ficar rico  
 

 
 
 
____________ 
100 Martins cita como exemplo a “cerâmica praticada habitualmente na economia familiar tradicional, 
uma arte que permanece. No Alto do Moura, em Caruaru (Pernambuco) essa velha atividade auxiliar 
da agricultura se autonomizou, em particular devido ao prestígio que ganhou o Mestre Vitalino, e é 
hoje fonte de renda de um grande número de famílias e fator de uma urbanização especializada” 
(2001, p. 2). 
101 Declaração feita durante evento promovido pela Folha de São Paulo, em 09 jun. 2005, em São 
Paulo.    
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individualmente ou através de sua unidade de produção. Ele passa a priorizar 
apenas o econômico. Por isso deixa de apoiar e participar das lutas do MST (só luta 
se for para conseguir um benefício pessoal para ele). 
Social-democracia: é quando o assentado se contenta em fazer pequenas reformas, 
em conseguir pequenas melhorias. Ele não luta mais pela transformação das 
estruturas da sociedade capitalista. 
Comodismo: é quando o assentado não participa mais da luta porque já conseguiu o 
que queria (a terra, o crédito). Para ele os outros assentados que se lasquem, que se 
virem. 
Peleguismo: é quando o assentado vira “puxa-saco” ou “baba-ovo” do Estado, por 
causa de uma falsa gratidão. Ele fica na dependência do Estado (prefeito, 
governador, políticos, órgãos públicos) só porque ganhou algo e na esperança de 
continuar ganhando. 
Corporativismo: é o desvio de quando assentados passam a olhar só para o seu 
“umbigo”, isto é, seu lote, sua cooperativa, seus assentamentos, sua regional, seu 
Estado.Por isso ele não vê as necessidades do MST como um todo e, também, não 
vê a luta de classes.           

 

Ao mesmo tempo, as iniciativas governamentais de fomento e apoio à 

agricultura familiar são uma realidade, colaborando para a concretização do   modelo 

desenvolvimentista regional.  O programa Redes de Referências para a Agricultura 

Familiar102, conduzido pelo Instituto Agronômico do Paraná, IAPAR, desde 1998, 

com o apoio do EMATER-PR (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Paraná), é um exemplo.  Os responsáveis pelo desenvolvimento do programa foram 

buscar o modelo na França, onde o Institute de l’Élevage trabalha no assunto desde 

1981.  

Definiu-se Rede como um conjunto de propriedades representativas de 

determinado sistema de produção familiar, que após processo de otimização visando 

ampliação de sua eficiência e sustentabilidade, conduzido por agricultores e 

técnicos, servem como referência técnica e econômica para as outras unidades. Os 

objetivos das Redes são os seguintes: levantar demandas de  

 
____________ 
102 Dentro do projeto de desenvolvimento “Paraná 12 meses”, com apoio financeiro do BIRD 
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pesquisa a partir de diagnósticos nas propriedades; realizar testes, ajustes e 

validação de tecnologias; ofertar tecnologias e ou atividades que ampliem a 

eficiência dos sistemas de produção; disponibilizar informações e propor métodos 

para orientar os agricultores na gestão da propriedade rural; servir como pólo de 

difusão e capacitação de técnicos e agricultores; e subsidiar formulação de políticas 

de promoção da agricultura familiar.  

O apoio produtivo é direcionado obrigatoriamente a regiões que já passaram 

pela fase de manejo e conservação de solos em projetos anteriores.  As Redes 

foram instaladas em três regiões do estado (mesorregiões Norte, Noroeste e 

Oeste/Sudoeste), que são compostas por onze regiões administrativas da EMATER-

PR. Em cada região há um técnico da EMATER-PR responsável pelo 

acompanhamento de uma Rede de vinte propriedades em média, que se 

convencionou chamar de Extensionista de Redes. Em cada uma delas há uma 

equipe de três técnicos das áreas de sócio-economia, fitotecnia e zootecnia, 

chamados de Articuladores Mesorregionais. Sua função primordial é dar apoio 

metodológico e técnico aos Extensionistas de Redes, fazer a consolidação e análise 

das informações dos sistemas de produção em estudo na mesorregião e promover a 

articulação com outros agentes, em especial com a pesquisa (Fig. 3.8.1).  
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Fig. 3.8.1  
Estrutura, distribuição regional e produção das Redes de Referências para a 

Agricultura Familiar no Paraná 
 

 
   
                                                                                                                       (*) Ocupação Rural Não Agrícola           

Fonte: EMATER-PR (2006) 
            

 
Uma outra iniciativa ocorrida no mesmo estado (DENARDI et al, 2005), e 

levada a cabo pela EMATER-PR, objetivou medir a qualidade das instituições e sua 

real influência sobre a vida social dos agricultores familiares e, por conseguinte o 

desenvolvimento dos pequenos municípios paranaenses. A amostragem dos 

municípios centrou-se nos de menor porte, tomando-se dois (sendo um considerado 

mais e outro menos desenvolvido) em quatro microrregiões paranaenses 

(totalizando oito municípios pesquisados), com forte presença da agricultura familiar 

e participantes do Pronaf Infra-estrutura e Serviços para os Municípios.  

Em essência, o interesse de conhecimento resumia-se às respostas das  

das perguntas: por que alguns municípios se desenvolvem e outros não? (ou, por 

que algumas experiências de desenvolvimento local dão resultados concretos e 

outras beiram o fracasso?); Quais os principais fatores que afetam o 

desenvolvimento dos municípios paranaenses? Que tipo de fatores ou condições 

potencializam (facilitam) o desenvolvimento e quais o restringem (dificultam)? Quais 
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as virtudes e os defeitos do Pronaf e de outros programas governamentais de 

desenvolvimento rural? 

Os três principais fatores identificados para o maior ou menor 

desenvolvimento dos municípios foram o nível de organização da sociedade civil, 

isto é, as estruturas sociais de cooperação existentes; a qualidade da gestão pública 

municipal, ou seja, o planejamento urbano regional participativo, a probidade e a 

eficiência administrativa; e a localização do município, principalmente em relação à 

infra-estrutura de transportes, educação e acesso à mercados. Há, portanto, uma 

primordial importância da história e das instituições no desenvolvimento econômico. 

Quanto ao nível de organização da sociedade civil, isto é, as estruturas 

sociais de cooperação existentes, nos municípios paranaenses, principalmente no 

meio rural, tem crescido bastante, nos últimos anos, o número de organizações de 

cunho social e econômico. É certo que muitas delas estão nascendo “de cima para 

baixo” a partir de iniciativas de agentes externos, inclusive para ter acesso a 

recursos de programas governamentais. Quando isso acontece, ficam reforçados os 

vínculos clientelistas de dependência e dominação. Mas há, também, alguns bons 

casos, sobretudo nos municípios mais desenvolvidos, de organizações que se 

estabelecem com base em relações menos verticalizadas. Exemplos disso são as 

cooperativas de crédito solidário (Cresol), as associações de mulheres agricultoras e 

de assentados, bem como diversas associações comunitárias. Nos municípios 

pesquisados, observa-se, inclusive, que o bom funcionamento e a força dos 

conselhos municipais dependem fundamentalmente da base, representatividade ou 

“lastro social” de seus membros. Esse fato é confirmado pela experiência, de três 

anos, no trabalho de capacitação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 

Rural (CMDR)103 que têm inclusive a função de deliberar sobre a destinação dos 
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recursos do Pronaf – Infra-estrutura e Serviços em 57 municípios paranaenses. 

Trata-se de um trabalho de construção social cujo alicerce principal é formado pelas 

organizações e vínculos comunitários. 

No que tange a qualidade da gestão pública municipal – o planejamento 

urbano regional participativo, a probidade e a eficiência administrativa, quase todos 

os municípios, de uma ou outra forma, dizem ser favorável à participação popular na 

gestão da coisa pública. Para alguns a prática da participação ajuda a aumentar as 

pressões pela eficiência, força a transparência dos atos administrativos, impõe uma 

lógica aos governantes, coloca o funcionalismo público sob controle e força um 

planejamento voltado para os interesses imediatos da população. Para outros, 

instrumentos democráticos, como o orçamento participativo, são boas formas de 

controle da sociedade civil sobre o Estado. Nesse sentido, têm importância porque 

estão relacionados com a divisão do poder. Servem para estimular a participação 

política das pessoas em defesa de seus interesses e na construção da cidadania. 

Apesar disso, nas condições paranaenses, poucos são os municípios que têm e 

utilizam bons planos e projetos de desenvolvimento. A grande maioria não elabora 

nenhum planejamento estratégico. E raros são os casos em que há mecanismos 

institucionalizados de participação popular na construção de planos e na aprovação 

 
 
 
 
____________ 
103 No Brasil existe uma profusão de conselhos gestores, uma importante inovação institucional das 
políticas públicas do período pós-ditatorial. Em geral têm muito baixa participação social, daí sua 
submissão aos poderes locais dominantes. De acordo com o Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 
2001) existiam, em 1999, mais de 27 mil conselhos (média de 5 por município, em diversas áreas: 
saúde, em 99% dos municípios; educação e assistência social, 91%; crianças e adolescente, 71%). 
Os Conselhos de Desenvolvimento Rural, existentes em mais de 20% dos municípios, foram 
instalados, em sua maioria, a partir de 1997 como condição para que os municípios recebessem 
recursos do Pronaf, em sua linha de infra-estrutura e serviços (ABRAMOVAY, 2003, p. 57- 58).            
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do orçamento municipal. Diante disso, e levando-se em conta ainda a pobreza 

(numérica e qualitativa) das organizações sociais e, consequentemente, a debilidade 

dos conselhos municipais, não se deve estranhar a prevalência de práticas 

clientelistas, a falta de transparência, a improbidade administrativa e os casos de 

corrupção. Entre os municípios pesquisados, esse quadro desfavorável é dominante 

nos menos desenvolvidos. A situação é um pouco melhor, mas não muito, nos 

municípios mais desenvolvidos. Resta o consolo de que já se avançou um pouco e 

de que, nos casos mais escandalosos, os maus gestores municipais têm sido 

punidos, inclusive pelos eleitores. 

Finalmente, no aspecto de localização do município, principalmente em 

relação à infra-estrutura de transportes, educação e acesso a mercados, constatou-

se que a influência positiva ou negativa do entorno socioeconômico e as 

determinações derivadas da dinâmica microrregional mostraram-se bastante 

evidentes em todos os municípios pesquisados. Nas quatro comparações intra-

regionais, os municípios mais desenvolvidos localizam-se melhor, tanto em relação 

aos eixos rodoviários quanto pela proximidade das cidades pólos regionais. 

Ao comentar sobre este estudo, Abramovay (2000, p. 2) coloca que    
 

Em primeiro lugar, os municípios mais avançados têm uma estrutura fundiária mais 
democrática, com menor porcentagem tanto de minifúndios como de unidades 
produtivas muito grandes. O fundamental, entretanto, está no terreno das 
organizações e das instituições. No grupo de municípios com maior nível de 
desenvolvimento são notórias concepções governamentais que dão ênfase à 
abertura de espaços para a participação social na gestão pública. Assim, o estudo 
constata que a sociedade civil é mais forte nos municípios de melhor 
desenvolvimento e, inversamente, que o clientelismo, o assistencialismo e o 
paternalismo dominam os mais atrasados. Não é de se estranhar então que os 
quatro municípios mais desenvolvidos, entre os oito estudados, tenham Planos 
Municipais de Desenvolvimento Rural mais consistentes, elaborados de forma mais 
participativa e por conselhos locais mais dinâmicos que nos outros, onde existem 
estes Planos, mas são apenas instrumentos burocráticos para obtenção de recursos 
federais. Não surpreende constatar, igualmente, que a própria assistência técnica 
aos agricultores é nula e que problemas de improbidade administrativa apareceram 
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com mais freqüência nos municípios menos desenvolvidos [...] quando se consegue 
reforçar as solidariedades locais, o sentimento de pertencer a uma certa comunidade 
e, ao mesmo tempo, os vínculos desta comunidade com atores e poderes que 
podem auxiliá-la, as chances de sucesso crescem de maneira considerável. Mais 
relevantes que fatores naturais, físicos e até mesmo que a dotação dos indivíduos, 
são os sinais que eles recebem do ambiente em que vivem e atuam. Quanto estes 
sinais apontam no sentido da valorização do trabalho, da cooperação, da troca de 
informações, do bom uso dos recursos públicos emergem, então, as melhores 
energias.  

 

Tudo pelo desenvolvimento. Mas, afinal, o que se entende por tal? Parece 

não haver um entendimento comum da palavra sequer entre os próprios 

especialistas.  Nas ciências sociais contemporâneas, o termo é usualmente 

confundido com crescimento econômico.  

Amartya Sen, prêmio Nobel de economia de 1998, apud Abramovay (2003, p. 

74) coloca “desenvolvimento como o processo de ampliação das capacidades dos 

indivíduos fazerem escolhas”.  Portanto não há qualquer menção a aspectos 

materiais, fatores econômicos nesta conceituação. Ela, isto sim, remete o cerne da 

questão ao aspecto da ampliação do horizonte social da vida das pessoas. 

Porquanto o aspecto material seja, sem dúvida, decisivo no processo de 

desenvolvimento, não paira dúvidas que o mesmo devea ser encarado como um 

meio, e não um fim. O autor ainda comenta sobre a preocupação mais recente com 

os chamados índices de desenvolvimento social 

 

que vão muito além da capacidade produtiva de uma cidade: a questão é saber se o 
aumento desta capacidade produtiva traz bem-estar. Mais do que isso, trata-se de 
saber se ela melhora a qualidade da vida em comum , a confiança das pessoas no 
futuro  e sobretudo sua possibilidade de levar adiante iniciativas pelas quais possam 
realizar seu potencial e contribuir de maneira valorizada para vida social. [..] Sen 
sintetiza sua reflexão dizendo que desenvolvimento é “poder contar com a ajuda de 
meus amigos”: não se trata de restringir a ambição contida na palavra 
desenvolvimento, mas ao contrário de impedir que ela se submeta aos puros 
imperativos do crescimento econômico. É por isso que sua preocupação 
fundamental é estudar o “desenvolvimento como liberdade”, título de seu ultimo livro 
(2003,p.74).            
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3.9 Cooperativismo, divisão de trabalho e solidariedade 

Ao se considerar as relações de competição e de domínio prevalecentes no 

mundo atual, conclui-se que os novos valores culturais, novas normas 

compartilhadas, e em processo de realização prática e material, são identificados 

como valores de cooperação e de solidariedade. Estes derivam de acordos, de 

maneira que as equivalências entre bens intercambiáveis, que hoje se encontram 

submetidos à lei do valor, possam se submeter à equivalência dos gestos 

interpessoais. Trata-se da economia solidária, que combina o intercâmbio de 

equivalências dentro de relações de cooperação e de solidariedade (a democracia 

econômica)104.  

Solidariedade justapõe forças, combinadas de diferentes indivíduos e 

entidades, para alcançar objetivos e bens comuns.  É o sentido moral que vincula o 

indivíduo à vida, aos interesses e às responsabilidades dum grupo social, duma 

nação, ou da própria humanidade. Indivíduos não devem se fechar como condição  

para o desempenho de uma função especial, devendo manter-se em relação 

constante com as funções vizinhas, tome consciência de suas necessidades, , de 

mudanças que ocorrem , etc.. “A divisão do trabalho supõe que o trabalhador, longe 

de ficar curvado sobre sua tarefa, não perde de vista seus colaboradores, mas age 

sobre eles e sofre sua ação” (DURKHEIM apud RODRIGUES; FERNANDES, 2000, 

p. 101).  Ao mesmo tempo, “se a divisão do trabalho não produz a solidariedade, é 

que as relações dos órgãos não são regulamentadas, é que elas estão num estado 

de  

____________ 
104 A família, a relação entre pais e filhos, é um exemplo de instituição cuja experiência está 
regulamentada, em grande parte, pelas regras da cooperação e da solidariedade. 
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anomia”. (id. p 7).   O conjunto de crenças e de sentimentos comuns à media dos 

membros de uma mesma sociedade forma um sistema determinado que tem sua 

vida própria.  

O autor (2000, p. 82) classifica solidariedade como de dois tipos. A primeira o 

indivíduo diretamente à sociedade, sem nenhum intermediário. É a do tipo coletivo / 

personalidade / consciência coletiva – a personalidade individual é absorvida pela 

coletiva. Existe um segundo tipo de solidariedade, que ocorre com a dependência do 

indivíduo pela sociedade. Porque depende das partes que a compõem – esta é a 

solidariedade produzida pela divisão do trabalho – ela só é possível se cada um tiver 

uma esfera própria de ação e, portanto, uma personalidade. O primeiro caso implica 

que os indivíduos se pareçam, e no segundo, se supõe que eles difiram uns dos 

outros.  

Ao citar Singer, Lima menciona que 

o conceito de Economia Solidária possui diversas acepções (Economia Social, 
Economia Popular). Em comum, o embasamento na idéia de solidariedade em 
contraposição ao individualismo competitivo predominante na sociedade capitalista. 
Trata-se de organizações de produtores em forma de autogestão: igualdade de 
direitos de todos os membros; propriedade comum do capital, distribuído igualmente; 
assim como gestão democrática. A cooperativa seria a forma típica dos 
empreendimentos solidários, voltados aos desempregados, aos trabalhadores em via 
de perder o emprego e aos pobres. Constitui-se em resposta à reestruturação 
econômica capitalista e suas conseqüências em termos de precarização do trabalho 
e da vida social. A retomada da idéia de cooperativismo considera, igualmente, as 
mudanças tecnológicas e organizacionais das últimas décadas, crise do fordismo e 
do assalariamento e a passagem para o trabalho flexível (2003, p. 3) 
 

Cabe aqui a colocação de “capital social”, termo recentemente incorporado ao 

vocabulário das instituições internacionais de desenvolvimento, e que, em 

contraposição à ênfase dominante dos anos 1980 (e cada vez mais crítica ao ideário 

do Consenso de Washington), enfatiza o sentido das condições institucionais de que 
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depende o desenvolvimento. É uma variedade de diferentes entidades que possuem 

duas características em comum: consistem em algum aspecto de uma estrutura 

social e facilitam algumas ações dos indivíduos que estão no interior desta estrutura 

(ABRAMOVAY, 2003). Neste sentido, o capital social é produtivo, pois propicia que 

se alcancem objetivos impossíveis de se alcançar sem ele. O autor cita o exemplo 

de agricultores que formem um fundo de aval que lhes permita acesso a 

empréstimos bancários, que de outra forma, individualmente, lhes seriam negado. 

Aqui o ativo social é, justamente, as relações de confiança entre os agricultores e 

com os próprios bancos. Portanto tem base na ação coletiva, de cooperação e 

confiança, em contraposição à iniciativa individual. 

Putman apud Abramovay, mostra seu raciocínio para ilustrar a dialética do 

coletivo e o individual: 

Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós dois que 
eu te ajude a colhê-lo hoje e que me ajudes amanhã. Não tenho amizade por ti e sei 
que também não tens por mim. Portanto, não farei nenhum esforço em teu favor; e 
sei que se eu te ajudar, esperando alguma retribuição, certamente me decepcionarei, 
pois não poderei contar com tua gratidão. Então deixo de ajudar-te; e tu me pagas na 
mesma moeda. As estações mudam; e nós dois perdemos nossas colheitas por falta 
de confiança mútua (2003, p. 86).               

 

Em termos históricos, o surgimento das cooperativas de produção e do 

trabalho se dá com o próprio início do trabalho industrial, e os movimentos operários 

no século XIX. Tratava-se do movimento cooperativista idealizado pelos socialistas 

utópicos, com propostas de autogestão do trabalho como forma de contraposição ao 

desemprego e às condições de vida e de trabalho dos operários da nascente 

revolução industrial. Baseado em princípios democráticos e igualitários, propunha o 

associativismo no trabalho, mesmo dentro do capitalismo, ou, em adição, como uma 
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maneira de superar o capitalismo. Em 1844 é criada a Rochdale Society of Equitable 

Pionner, na Inglaterra (Rochdale, Manchester), um  marco do movimento 

cooperativista. Tratava-se de uma cooperativa de consumo de operários têxteis, que 

se expandiu e seis anos depois abriu uma cooperativa de produção industrial, um 

moinho e, em 1854, uma tecelagem e fiação. A partir desta iniciativa pioneira, foi 

criada, ainda na Inglaterra, em 1852, a Lei das Sociedades Industriais e 

Cooperativas, para regular as relações das cooperativas com o Estado. Em 1895, 

em Genebra, foi criada a Aliança Cooperativa Internacional, que ratificou os 

princípios de Rochdale, como: a adesão voluntária e livre de seus membros; a 

gestão democrática; a participação econômica dos membros na criação e controle 

do capital; educação e formação dos sócios; intercooperação no sistema 

cooperativista (LIMA, 2003, p. 2) 

A concepção do cooperativismo foi logo apropriado por propostas reformistas, 

diversas daquelas que lhe deram origem, i.é., de contestação ao capital e como 

proposta alternativa, formulada pelo movimento operário e socialista. Estas, em novo 

enfoque, passaram a abraçar o movimento cooperativista no sentido da 

humanização das relações capital e trabalho, como uma possibilidade dentro do 

capitalismo.   

Ora visto como alternativa ao capitalismo, ora como possibilidade dentro do 

capitalismo, o debate sobre cooperativismo marcou a esquerda da época. Ao 

comentar sobre desdobramentos das discussões sobre a iniciativa de união do 

operariado, K. Marx, apud Lima (2003), destaca o avanço do cooperativismo no 

combate ao capitalismo, com a ressalva do risco dos trabalhadores se auto-
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explorarem, dado o fato de serem patrões de si mesmos e se submeterem às 

imposições do mercado na produção. 

Para Alexander Chayanov (1888-1930), apud Silva (2002), é necessário 

primeiramente que se entenda o plano organizativo do campesinato para, 

posteriormente, se pensar numa intervenção que ele acredita necessária, contra 

aquilo que considera uma ameaça: a penetração do capitalismo na agricultura e a 

subordinação do camponês, individual, em relação ao mercado. Recomenda ainda 

que tais mudanças gradativas, partindo-se de uma integração vertical rumo ao 

cooperativismo, como fator de fortalecimento do campesinato. Coloca-o como 

oportunidade de avanço da organização da produção agrícola, obrigando o pequeno 

produtor a melhorar suas técnicas e métodos de cultivo, mercê dos requerimentos 

do mercado mundial.     

A autora menciona Karl Kautsky (1854-1938) cujas contribuições caminhavam 

no sentido inverso ao defendido por Chayanov.. Percebia o campesinato como 

atraso econômico e social no campo, e sua reprodução era resultado de um 

processo de auto-exploração que se aproximava da barbárie. Justificava sua posição 

afirmando que o camponês “em geral sempre desconfiado, o seria em particular 

diante da organização, porque as condições atuais de seu trabalho e de sua vida o 

isolam ainda mais do que o artesão, desenvolvendo menos que neste as virtudes 

sociais” (KAUTSKY, in SILVA, 2002, p. 231). A pequena exploração camponesa 

estaria portanto fadada a desaparecer, frente à superioridade da grande exploração 

capitalista, que continha os elementos que conduziriam à cooperativa socialista. 

Portanto, na eventual ausência do campesinato, o cooperativismo é defendido e 

proposto ao proletariado, só tendo condições de pleno desenvolvimento no 

socialismo.  
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Ainda na visão de Silva (2002), uma das preocupações centrais da obra de V. 

Lênin é precisamente explicar que o sistema de relações econômicas então 

existente no campo russo era pequeno-burguês, ou seja, a comunidade camponesa 

não era antagônica ao capitalismo, ao contrário, era sua base. No seu  interior que 

ocorre a formação de elementos capitalistas, significando a destruição radical do 

campesinato tradicional e a criação de novos tipos de população rural. Para ele, o 

conceito de cooperação aparece como precursor do desenvolvimento das formas 

capitalistas de indústrias, e portanto em oposição à economia camponesa. Nas 

pequenas indústrias camponesas russas o princípio dominante seria uma crescente 

cooperação capitalista em contraposição aqueles que enxergavam no campesinato 

um cooperativismo fora dos moldes capitalistas.  

Trazendo para análise para o cenário contemporâneo, Oliveira, apud Silva 

(2002) enfoca as iniciativas de cooperativismo nos assentamentos do MST como um 

risco, provocado pela proposta de divisão do trabalho com vistas à especialização 

existente no interior deste tipo de cooperação. Propõe como alternativa à 

competição direta com os produtores capitalistas, uma agricultura de resistência, 

consistindo na recuperação da policultura como principio oposto à lógica da 

especialização que o capital impõe ao campo camponês. Esta seria baseada na 

produção da maioria dos produtos necessários a manutenção da família camponesa, 

com diminuição de dependência externa. Ao mesmo tempo, os camponeses 

passariam a produzir vários produtos para o mercado, sobretudo aqueles de alto 

valor agregado, que garantiria a necessária entrada de recursos financeiros. 

 O governo promete fazer sua parte, conforme constante do II PNRA (2005: 

15) indicando que a definição dos projetos produtivos se baseia em estudos sobre 

os beneficiários da reforma agrária e as cadeias produtivas regionais. Inclue ainda 
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análise sobre as alternativas de comercialização existentes e passíveis de serem 

criadas, além dos produtos com vantagens comparativas para a agricultura familiar. 

Considera ainda as técnicas de produção adequadas ao bioma e às características 

destas unidades produtivas. Coloca ainda que o conhecimento das potencialidades 

e das oportunidades permitirá organizar “a montagem de um sistema de assistência 

técnica e extensão rural, de pesquisa, de associativismo e cooperativismo, crédito, 

comercialização e agroindustrialização visando a agregação de valor e a geração de 

novos postos de trabalho, combinando atividades agrícolas com não-agrícolas”.   

Fica claro que o cooperativismo é a direção a seguir pelo movimento, com 

base nas declarações de J. P. Stédile, liderança maior do MST: “defendemos a 

organização associativa dentro do assentamento, e isso depende das pessoas 

assentadas”105. E há razões históricas para tal posicionamento, calcadas no 

pensamento e formação do MST, conforme Stedile e Fernandes afirmam:  

 
Naquele período de 1986 a 1990, o grande avanço que o Movimento obteve foi o 
desenvolvimento da teoria da cooperação agrícola, de compreendê-la como 
fundamental. Aprenderam também que as formas de aplicação da cooperação 
agrícola deveriam ser flexíveis. Pois era, e ainda continua sendo, preciso levar em 
conta as condições objetivas e subjetivas da comunidade que vai aplicá-la. As 
condições objetivas são o nível de acumulação de capital existente, o tipo de produto 
que é possível produzir, as condições naturais existentes no assentamento. [...] as 
condições subjetivas são o grau de consciência política e história de participação de 
uma determinada comunidade adquiridos na luta para a conquista da terra (1999, p. 
101- 102).  

  

As primeiras formas de cooperação agrícola nos assentamentos 

caracterizaram-se pela improvisação e pelo espontaneísmo. Com o objetivo de  

 
 
____________ 
105 Declaração feita durante evento patrocinado pela Folha de São Paulo, realizado em sua sede, em 
São Paulo, no dia 09 jun.2005. 
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facilitar a administração, o movimento passou a sugerir a formação de grupos, que 

não congregassem mais que dez famílias. Nos anos de 1979 a 1985, surgem os 

grupos semi-coletivos, coletivos e associações informais nos assentamentos. Mas, a 

partir de 1985, quando a questão da melhoria da produção passa a ser um tema 

central para a estratégia do MST, o mesmo passa então a estimular a constituição 

de grupos coletivos, multiplicando-se a experiência das associações que estão 

relacionadas à obtenção de créditos e à compra de maquinários em conjunto. E a 

partir de 1989, passa a priorizar grandes grupos coletivos, como as Cooperativas de 

Produção Agropecuária, CPAs, dentro do Sistema Cooperativista dos Assentados, 

SCA.  

É através do Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA)106, Setor do MST 

fruto de sua experiência na organização de assentamentos e prática no processo de 

produção, que se pretende “construir um novo cooperativismo no Brasil” 

(CONCRAB, 1997, p. 9) (Tabela 3.9.1). 

Em sua visão, o cooperativismo tradicional, ou capitalista, é excludente e de    
 
subordinação da renda da terra ao capital industrial e financeiro. Leva o 

desenvolvimento do capitalismo ao campo como um processo exclusivo de 

proletarização ou assalariamento crescente de trabalhadores. 

O cooperativismo alternativo proposto pelo SCA se assenta em propósitos 

não só de organização, produção e renda, mas também sócio-políticos que, no seu 

conjunto, propiciem melhor qualidade de vida aos assentados além de fortalecê-los 

para a “transformação da sociedade” (CONCRAB, 1997). Os seus 

 
____________ 
106 Até 2002 fazia parte da Federação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil Ltda., 
CONCRAB 
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Tabela 3.9.1 
Princípios do cooperativismo alternativo x tradicional 

 

Política (solidariedade) e econômica

Os associados participam da elaboração

Deve investir na formação de novos Dirigentes

Do conjunto dos associados

De baixo para cima

Político-ideológica e técnica 

A mulher, o homem (casal) e os filhos maiores que 
trabalham em casa   

Conforme um Projeto de Desenvolvimento Regional

Dar condições para os associados descobrir, perceber

Ferramenta para construir a organicidade. Funciona de 
baixo para cima

Alto

Alta

Devem ser distruídas para o associado, em dinheiro 
(retorno direto) ou em serviços (retorno indireto).

Coletiva, com responsabilidades pessoais. A direção legal 
fica em segundo plano.

Através do NÚCLEOS (discutem antes)

Construir um espaço alternativo

Produção familiar cooperativada (visa incentivar e 
desenvolver cooperação)

Trabalha com todos associados (e não associados)

Visa ser MASSIVA. Trabalha para não perder os 
associados. Por isto busca formas de os incluir

Uniclassista (só pequenos). Alguns colocam limite de área 
de terra, estatutariamente, para se associar 

Econômica

Através de "pacotes". Já vêm prontos e são apresentados 
para serem aprovados.

Baixa

Da cooperativa (cada vez mais se tornam uma empresa de 
capital)

De cima para biaxo

Técnica

Um por família (empresa), ou seja, o que é o chefe 
(normalmente homem) 

Conforme a cabeça dos dirigentes

Apresentar propostas prontas ou induzir para que os 
associados assumam os planos de direção

Instrumento da Direção. Cooptam o líder p/ ele passar os 
interesses da direção. Funciona de cima p/ baixo   

Baixo

Baixa

Não distribui. Reinveste na cooperativa. Não corrigem o 
capital dos sócios p/ aumentar o capital da cooperativa

Legal (presidencial)

Através da escolha da Direção

Filiação a OCB e as ACEs

Produção familiar individual ou Empresa Familiar

Trabalha com os interessados (os associados)

Vale se der retorno econômico por isso procura 
SELECIONAR os associados. É excludente

Pluriclassista (grandes e pequenos na mesma cooperativa). 
Na prática, beneficia mais os grandes 

19. Participação na Luta

20. Projetos, ou Planos

21. Rotação dos Dirigentes

22. Preocupação com a 
Viabilidade

15. Planejamento

16. Formação

17. Associado

18. Desenvolvimento

11. Método

12. Núcleos

13. Acesso à Informação

14. Participação dos 
Associados

7. Distribuição das Sobras

8. Direção

9. Poder dos Associados 
Defesa dos Interesses
10. Organização 
Cooperativista

3. Organização do Trabalho

4. Base da Cooperativa

5. Valorização do 
Associado
6. Classe dos Associados

1. Caráter da   Sociedade Empresa econômica Político. Visa a transformação da Empresa econômica 
(buscar melhorar as condições de vida dos associados)

2. Finalidade Comércio (Circulaão de mercadoria) Produção (organização da produção, da roça até a 
industrialização)

PRINCÍPIO COOPERATIVISMO
TRADICIONAL ALTERNATIVO

 
Fonte: CONCRAB (1997, p. 57- 58); Organização e tabulação pelo autor 
 
 
objetivos, denominados orgânicos incluem, entre outros: a massificação e politização 

do povo assentado; cultivar a política e implementar a estratégia do MST; ser a 

retaguarda econômica do MST; transformar  ideologia do camponês, do “meu” pelo 

“nosso”, e mudar o jeito artesão de trabalhar e enxergar o mundo; criar condições 

materiais para a luta social e política, dispondo de infra-estrutura e estrutura 

econômica. No plano sócio-político encontram-se: vincular-se a um projeto 

estratégico de mudança da sociedade, e portanto, de luta; transformar a luta 

econômica em luta política e ideológica; aumentar o poder de barganha e pressão 
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dos assentados diante do Governo; criar melhores condições de vida para as 

famílias assentadas, com habitação, luz elétrica, saúde, educação, cultura, e sempre 

ir melhorando. Finalmente, os objetivos econômicos: desenvolver a Cooperação 

Agrícola como uma empresa econômica que produza “sobras”, ou seja, resultados 

financeiros para as famílias; aumento de produtividade do trabalho, melhor utilização 

da área e recursos naturais disponíveis, diminuição da exploração dos 

trabalhadores; desenvolver agroindústria; desenvolver modelo tecnológico adequado 

à realidade dos assentamentos.              

 O movimento reconhece haver nos assentamentos diversas situações 

envolvendo maior ou menor nível de cooperação entre as famílias. Elas vão desde 

os assentados individuais, isolados, até os cooperados de acordo com a cartilha da 

CONCRAB. Entres os que adotam algum grau de cooperação, identifica-se uma 

variedade de formas de implementá-la, como o mutirão (puxirão, troca de serviço), a 

maneira mais simples de cooperação; núcleos de produção (NP); associações; 

grupos semi-coletivos; grupos coletivos; cooperativas de prestação de serviço 

(CPS); cooperativas de prestação de serviços regionais (CPSR); cooperativas de 

crédito; cooperativa de produção e prestação de serviços (CPPS); cooperativa de 

produção agropecuária (CPA).                  

A concepção das CPAs como realização do trabalho coletivo nas 

assentamentos é descrita por Pedrazzani (2005, p. 4): 

  

[...] a terra é de controle coletivo, sendo que, na maioria delas, o título de 
propriedade ou concessão do uso da terra permanece em nome do indivíduo, 
embora existam experiências em que o título está em nome da cooperativa – o que é 
mais estimulado pelo MST. O controle do capital e todos os investimentos de capital 
acumulado estão sob o controle e em nome da cooperativa. O capital social é 
subdividido em quotas e em sobras que vão sendo repassadas, equivalentes ao 
tempo de trabalho de cada associado. A parte do capital acumulado, que são 
considerados fundos indivisíveis, torna-se patrimônio social. [...] organiza-se o 
trabalho por meio dos setores de produção e serviços, a divisão do trabalho torna-se 
mais eficiente e busca-se uma melhor especialização; as moradias são construídas 
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em agrovilas, para viabilizar a eletrificação, água e o saneamento, sendo que o 
assentado tem seu lote para cultivar produtos de subsistência.   

 

É reconhecida a dificuldade do desenvolvimento do trabalho coletivo nos 

assentamentos, devido às características camponesas dos assentados. O fato é que 

eles não apresentam consciência coletiva formada a partir da divisão do trabalho. O 

fato é reconhecido pela própria CONCRAB apud Fabrini (2002: 89):  

Os camponeses por serem produtores autônomos de mercadorias não visualizam de 
forma clara o seu explorador (não há patrão). Por não compreender o seu processo 
de exploração, tende sempre a dirigir sua contestação ao Governo, reivindicando 
sempre melhores condições de preço. Por não entenderem a sua posição e situação 
de classe, desenvolve uma consciência corporativa e economicista. Estes 
camponeses pôr organizar o seu processo produtivo de forma familiar (sem divisão 
técnica do trabalho) e com base na propriedade privada, tende a construir uma visão 
de mundo subjetivista e oportunista. 

 

  Os fatos têm demonstrado muitas dificuldades de sobrevivência das 

cooperativas na esfera do mercado, tanto aquelas tradicionais, como as alternativas 

(“de resistência”), que não contam com o apoio do poder público (Estado). Em 

adição deve-se considerar que o rumo trilhado pela agricultura camponesa, onde se 

inclui aquela desenvolvida nos assentamentos, deve ser a de uma alternativa 

defensiva de recuperação da policultura em oposição à lógica da especialização, 

monoculturista, diminuindo ao máximo a dependência externa. 

Além das dificuldades conjunturais enfrentadas pelas cooperativas rurais, 

acrescenta-se o modelo agrícola excludente adotado na modernização da 

agricultura, diminuição de subsídios agrícolas, abertura e liberalização do comércio 

com importação de produtos agrícolas, exposição da agricultura à  competição 

internacional. Esta situação desfavorável ao desenvolvimento cooperativista nos 

assentamentos do MST, levou-o a criar em 2002, em aliança com a CONCRAB, o  
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Setor de Produção, Cooperação e Meio Ambiente (SPCMA)107, em substituição ao 

SCA. Se no período anterior houve uma valorização das lutas pelos créditos oficiais 

na formação das cooperativas, agora a preocupação volta-se mais para a 

organização interna, com cooperativas tendo mais na sua base a mão-de-obra e a 

terra e menos a expectativa de créditos e projetos de alocação de recursos 

financeiros. Ações como a criação do SPCMA e do Curso Técnico em Administração 

de Cooperativas (TAC), foram  o resultado do que o MST classificou como 

oportunidade de mudança: “[...] as dificuldades nos oferecem as oportunidades de 

realizar mudanças, tanto em nível de tática e estratégia como a nível estrutural e 

organizativo. No caso do setor de assentamento as necessidades e os novos 

desafios que a realidade nos impõe, requer reajuste na forma de organização do 

setor” (MST, apud SILVA, 2002, p. 239).  

 Apesar da existência de obstáculos diversos, algumas experiências de ações 

cooperativistas têm progredido dentro dos assentamentos do MST. Uma delas é 

relatada por Gomes (2005), e se passa no assentamento de “Primeiro de Junho”, 

situado no município de Tumiritinga, às margens do Rio Doce, em Minas Gerais.  

O assentamento possui escola, posto de saúde, telefone público, armazém e 

igreja, todos situados na agrovila. Existe, ainda, a sede do assentamento, a qual foi 

estabelecida na antiga casa da fazenda. A sede está situada no centro da agrovila, a  

 
 
 
 
 
___________ 
107 Organizado em cinco frentes de atuação: Frente da Cooperação Agrícola e Cooperativas, Frente 
da Organização de Base, Frente da Assistência Técnica e da Produção, Frente de Formação e 
Capacitação, Frente do Meio Ambiente e Pesquisa Agropecuária (FABRINI, 2002,p. 89) 
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a qual se localiza a 2 km da cidade de Tumiritinga, onde fica o mercado mais 

próximo, o que facilita a vida dos assentados em diversos aspectos. 

Apesar de algumas famílias produzirem individualmente, foi implementado 

pelos demais assentados um sistema de produção do grupo, que trabalhando 

coletivamente, se organiza por setores. Cada setor tem um coordenador o qual, 

além de trabalhar, fiscaliza o trabalho dos demais trabalhadores. Essa fiscalização é 

fundamental para determinar o número de horas trabalhadas por cada indivíduo, 

servindo de base para calcular a remuneração mensal. Existem quatro setores que 

se diferenciam quanto ao tipo de produto: 

− Setor de aves, responsável pela produção de aves de corte e ovos. Parte dos 

produtos desse setor é direcionada ao consumo interno; porém, a maior parte é 

voltada para a comercialização.  

− Setor de lavouras e apicultura. Entre as lavouras, existem culturas anuais (arroz, 

feijão, milho, etc.) e permanentes (cana-de-açúcar, mandioca, etc.). As culturas 

são basicamente para a subsistência das famílias, comercializando apenas o 

excedente. Já a produção de cana-de-açúcar é direcionada quase que totalmente 

para a destilação de cachaça, principal produto comercializado no assentamento. 

− Setor de horticultura, voltado totalmente para subsistência. Há grande diversidade 

na produção de verduras e legumes, visando melhorar a alimentação das famílias 

do grupo coletivo.  

− Setor de criação de gado de leite e animais de serviço. O leite produzido serve 

tanto para o consumo interno quanto para o comércio. 

Para facilitar o escoamento da produção e acesso ao mercado, além de   



 204

obtenção de financiamentos108, o grupo criou uma firma, registrada como 

Cooperativa de Produção Agropecuária Novo Horizonte – Copernova. Ressalta-se 

que, apesar do nome, a administração funciona diferentemente de uma cooperativa 

tradicional, ou seja, o grupo estabeleceu normas de funcionamento consentidas 

entre as famílias, com características e objetivos de uma cooperativa alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
____________ 
108 Do Pronaf e Banco do Brasil, além de órgãos governamentais que realizam projetos na área 
social, e outras instituições sociais como a Cáritas e os Irmãos Maristas.  
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3.10 O papel do assentado 

 

 O MST é, de longe, o movimento de cunho social, principal representante da 

“classe dos sem-terra”, que maior repercussão tem gerado na história recente do 

país. Em pouco mais de vinte anos de atividade, ganhou um espaço incontestável 

na vida sócio-econômica brasileira. É fator de influência nas políticas, programas e 

ações governamentais no que tange a seara de reforma agrária e amparo social e 

financeiro ao trabalhador rural e, de uma forma geral, a famílias de toda e qualquer 

origem, e que acabam por se engajar no movimento. Suas ações se desdobram em 

impactos territoriais, em sua construção espacial, modificação da paisagem, e 

interferência nas ações do Estado de planejamento urbano e regional, muitas vezes 

com reflexos no entorno das cidades, no periurbano e ambiente rurbano. 

 Construiu uma imagem singular, calcada na percepção tanto dos elementos 

envolvidos, como dos impactados, e da opinião pública em geral, ou, em outras 

palavras, da sociedade como um todo. Esta realidade é assim percebida por Bertol 

(2003, p. 2):  

Estamos convencidos de que um riquíssimo capital simbólico se descortinou com a 
consolidação dos sem-terra na opinião pública. Eles abriram uma nova porta à 
análise da sociedade brasileira. Se soaram anacrônicos, também se mostraram 
atuais – e, por isso, apresentam-se contraditórios e complexos. 

 

 O que se deseja melhor situar é o papel do participante do movimento, e que, 

de fato, é o responsável por isto tudo. É aquilo de que é formada a “massa, gente 

para engrossar o movimento”. O sujeito que está na prática cotidiana e vivencial da 

questão agrária, das suas tensões e conflitos decorrentes, longe das teorias e das 

ideologias que a ela se referem (MARTINS, 2003, p. 10). Na visão dos próprios 

dirigentes do MST, esta família, este indivíduo anônimo é arregimentado com o 
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propósito de “engrossar” as fileiras do movimento, conforme depoimento de um 

deles (RIECHELMANN, 2005, p. 7-19):  

[Eu] era o chamado “centro de massa”, isto é, responsável por conseguir gente para 
engrossar o movimento. Não podia ficar com pouca gente, sob o risco de esvaziar o 
movimento e uma ação de invasão não dar certo. Não se escolhem participantes do 
movimento (a massa para acampar, ocupar), portanto há pessoas de toda espécie. 

 

 À margem das transformações provocadas pelas conquistas obtidas, e do 

sentimento e percepção individual dos participantes, cúmplices silenciosos dessa 

luta, o capital simbólico construído ao longo dos anos pelo movimento é de fato um 

ativo precioso, envolvendo seus partícipes conscientes, ou não. P. Bourdieu (1930-

2002) apud Bertol, destaca:   

O poder simbólico é de fato esse poder invisível que só pode se exercer com a 
cumplicidade de quem não quer saber que o sofre ou mesmo que o exerce. As 
diferentes classes e frações de classes estão engajadas numa luta propriamente 
simbólica para impor a definição de mundo social mais conforme seus interesses, 
com o campo de tomadas de posições ideológicas reproduzindo sob uma forma 
transfigurada o campo das posições sociais" (2003, p. 2).   

  

 Nesta perspectiva, o conceito de capital109, de uma forma geral, deve ser 

univocamente associado à idéia de reprodução, o ativo de contínua reprodutibilidade 

que funciona como mantenedor das ações do movimento, que é a vontade político-

ideológica de transformação da sociedade e tomada do poder. O capital simbólico é 

edificado sobre, e pelo poder das palavras em encetar ações, e é associado pelo 

movimento com o que tem de capital psicossocial, fortemente empregado na 

condução da massa participante, manipulação de sentimentos, emoções,     

 
 
 
____________ 
109 Que se desdobra em capital simbólico, cultural (subjacente e mantenedor do capital simbólico) e 
psicossocial, que é a relação entre pensamento e ação, “a vontade de”.    
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recordações e na inspiração de sentimentos coletivos que incluem autoconfiança e 

crença (mesmo fé) de que o futuro possa ser socialmente construído.  

 Neste diapasão palrador, o movimento tem “manipulado” as massas de forma 

a conduzir e fortalecer sua trajetória, apoiada por um projeto que transcende a luta 

pela terra, através dos meandros burocráticos dos trâmites da reforma agrária 

(pretexto?), conforme declaração de J. P. Stédile, apud Bertol (2003, p. 4):  

Estávamos bem conscientes, pelas lutas agrárias do passado, que se os 
trabalhadores rurais não se organizassem, não lutassem por mais do que 
simplesmente um pedaço de chão, eles nunca alcançariam uma ampla consciência 
de classe nem seriam capazes de lutar contra os problemas básicos – porque terra, 
apenas, não liberta o trabalhador rural da exploração. 

  

 A facilidade de mobilizar multidões para uma identidade, muitas vezes 

provisória, de sem-terra, inclusive entre a população ruro-urbana e urbana, 

demonstra a ascendência em importância da propriedade sobre o trabalho como 

valor de orientação de condutas políticas e de aspirações sociais dos indivíduos, 

como referencial de destino e opção histórica. A massa não tem claro o ideário que a 

move, ou move o movimento, ainda que sua luta seja, eventualmente, socialmente 

justa ou politicamente necessária. Não se apercebe do necessário vínculo do lote 

conquistado, representado pela extensão territorial que lhe caracteriza, com a renda 

que a terra há de lhe proporcionar (ou tem o potencial de faze-lo), mais a natureza 

tributária e especulativa da riqueza que cria. Assentados os hão que alugam a 

terceiros a terra recebida (até dentro dos ditames legais do Incra e Itesp, ou não), ou 

mesmo a vendem ilegalmente, obtendo da renda fundiária o meio de sobrevivência, 

negando desta forma o valor do trabalho e da produção. Faz da conquista sua fonte 

rentista como meio de vida. De alguma forma, acabam por recriar a lógica do 

latifúndio (MARTINS, 2003).           
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 As distâncias entre o discurso, a prática e as intenções (explícitas, ou não) 

são distintas e definem, nesta tríade eufêmica-material, o jogo a que está disposto, e 

apto, o movimento para atingir seus objetivos políticos maiores. Bourdieu, apud 

Bertol (2003, p.5), dá sua visão sobre isto: 

a intenção política só se constitui em relação a um estado determinado do jogo 
político e, mais precisamente, do universo de técnicas de ação e de expressão que 
ele oferece a um momento dado do tempo. (...) A passagem do implícito ao explícito, 
da impressão subjetiva à expressão objetiva, à manifestação pública em um discurso 
ou ato público representa uma forma de oficialização, de legitimação. 
 

A práxis observada das três entidades posturais é permeada por 

descontinuidades entre o grande discurso histórico, o discurso cotidiano-político dos 

militantes (que bradam as transformações sociais tão necessárias), e o linguajar 

expressivo das famílias e sujeitos que de fato pelejam (e se expõem) pela terra e 

pelo trabalho na terra. Tal prática recrudesce e coloca em uma nova perspectiva, a 

cada momento, os problemas que a motivaram. Problemas estes que se replicam 

nas cidades, em âmbito urbano, quiçá periurbano. “Quando se fala em problemas 

urbanos graves, da violência e da pobreza, nem todos levam em conta que as raízes 

econômicas e sociais desses problemas estão no campo e não nas pessoas que 

vêm do campo” (MARTINS, 2003, p. 18).                     

Qualquer que seja perfil de comportamento do movimento, afinal percebido 

pela sociedade, e por mais que se distanciam os discursos dos diversos níveis de 

comando, desde a liderança nacional até o “líder de massa”, o fato é que o seu 

capital social construído, e consolidado, lhe concede um espaço de relevo na 

costura do tecido social do país. Permite que se sentem à mesa de debates dos 

grande temas nacionais afetos à sua atuação (reforma agrária, trabalhador, povo, 

capitalismo, agrotóxico, biotecnologia, agrobusiness, moradia), serem                

ouvidos por intelectuais, terem espaço generoso na mídia, obterem cargos na 
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administração federal em áreas-chave para seus interesses, influenciarem a 

definição de planos, normas e regulamentações, diplomas legais, obterem apoio 

político junto ao poder legislativo através de diversas facções partidárias (como o 

PT). Portanto, têm força, um apelo irresistível junto às classes mais desfavorecidas, 

nutrindo ainda a simpatia de boa parte da sociedade civil, além de destacada 

independência de ação.  É quase como se constituíssem uma nova identidade 

étnica no país. A propósito, E. Hobsbawn (1917- ), apud Bertol (2003, p.22) 

menciona que 

a etnia é um modo de encher os espaços vazios do nacionalismo. Assim, Sabino 
Arana inventa o nome de Euskadi para o país das pessoas que deram a si mesmas 
(ou às quais foi atribuída) uma denominação coletiva (bascos, gascões ou qualquer 
outra coisa), mas que não sentiram necessidade do tipo de país, Estado ou nação 
que Arana tinha em mente. Em outras palavras, o nacionalismo combina com a 
teoria política; a etnia, com a sociologia ou a antropologia social. Ela pode assumir a 
forma de Estado ou de qualquer outra organização política, ou deixar isso de lado. 
Quando se torna político, não tem nenhuma afinidade especial com a política 
etnicamente rotulada. Tudo que é preciso é que o rótulo político, seja qual for, tenha 
um apelo desmedidamente intenso para os membros do grupo étnico.  
 

A dimensão que tomou o movimento, na medida de se avolumavam suas 

intervenções, resultado da adesão cada vez mais significativa de seguidores (massa 

propriamente dita, e outros, de apoio), lhe trouxe o deslumbre do poder, acamado 

em forte clima emocional criado em torno da questão agrária. Daí a sedução pelas 

motivações políticas, eleitoral-partidárias, com a distorção candente de suas 

características nativas próprias, e de sua dimensão e alcance de recursos e medidas 

para solucionar os problemas sociais propostos. Os problemas advindos das opções 

que a sociedade brasileira fez ao longo de sua história, centradas na preservação de 

uma estrutura fundiária injusta, por um lado acumuladora do capital que viabilizou a 

industrialização e modernização econômica do país, mas, por outro, criadora dos 

problemas sociais contemporâneos. A sociedade moderna e seus desafios são 
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produtos de um processo gerador de antagonismos que se perpetua, na medida em 

que se pensa o presente como um conjunto de contradições, cujas resoluções 

engendram novas contradições, novos desafios de renovações e criações. É um 

moto-perpétuo a desafiar não apenas os governantes, mas a sociedade como um 

todo. Na visão de Martins (2003, p.19),  

 
Há muita inocência antipolítica e piedosa, do tipo religiosa, em querer decretar a 
questão agrária zero, as migrações zero, os conflitos zero, isto e aquilo zero, as lutas 
sociais zero, as contradições zero. Nessa inocência está negada a realidade 
complexa da sociedade contemporânea. Esta orientação nega e desconhece o 
princípio vital dessa sociedade, que é o do conflito social, das tensões que propõem 
e pedem o que Lefebvre definiu como práxis transformadora. E nesse embate que a 
sociedade conserva e reproduz o que lhe é vital e é nele que reconhece e muda o 
que pede transformação no que historicamente pode ser transformado. É curioso 
que em nome do socialismo se negue justamente sua concepção fundante da 
realidade social e política: o princípio da contradição.                       
 

Levados pela necessidade social de terra de trabalho, o que conta para os 

trabalhadores não é necessariamente o que conta para o movimento (e grupo de 

mediação de uma forma mais geral), pois muitas vezes sequer compreenderem por 

completo seus motivadores. Eventualmente não estejam em acordo com eles. 

Ocorre em determinadas situações110 até mesmo intervenção de clientelismo 

patrocinado por dirigentes do MST, com base em política de favores e parentesco, 

sugerindo ser restritiva e seletiva a mística da reforma agrária. Separa os sem-terra 

que merecem dos que não merecem um lote no assentamento. O mesmo autor 

 
 
 
 
 
____________ 
110 Como o ocorrido no acampamento do MST localizado a 5 Km do município de Santa Maria do 
Oeste, PR, que em 2000, dois anos após a ocupação da gleba, foi despejado pela polícia (MARTINS: 
2003, p. 81)    
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coloca que “há resistência tanto ao ‘lúmpen’ quanto aos poderosos das 

organizações de apoio [...com isso] o MST contribui poderosamente para o fracasso 

parcial da reforma agrária como instrumento de reinserção social dos ameaçados 

pelo modo como se dá o desenvolvimento capitalista no campo” (2003, p. 34).     

O assentado, ou, antes disso, acampado, e, antes de mais nada, parte da 

“massa” de luta arregimentada pelo movimento, emerge da dialética da 

circunstância, e se determina por aquilo que nega, que é a renda da terra. Passa de 

sem-terra, proletário, a latifundiário, capitalista quando da posse da terra da qual 

subtrairá renda. Torna-se pois um sujeito ambíguo desafiado pela contradição entre 

a situação social de trabalhador e a situação social de proprietário e titular de renda 

fundiária, marca polarizadora dos protagonistas da agricultura familiar. Ele é o 

“sujeito oculto” da reforma agrária, e que está na prática cotidiana e vivencial desta 

questão e dos conflitos e tensões decorrentes, longe das teorias e das ideologias 

que a ela se referem e a alimentam (MARTINS, 2003).         

Os conflitos e contradições que resolvem-se por magia diante da tríplice 

aliança do mito, ideolologia e utopia (LEFEBVRE, 1999), envolta nesta panóplia 

palreira do MST. A utopia possível da terra conquistada que leva à felicidade e 

equilíbrio vivencial, como no país imaginário de T. Morus (1480-1535).      

Como afirma Martins,  

Em contraste com as virtualidades do sujeito invisível, oculto, da reforma, esse 
sujeito real é, por isso mesmo, essencialmente liminar, inevitavelmente obrigado a 
viver a duplicidade de orientação das contraditórias referências estruturais de sua 
vida cotidiana e de sua existência histórica. Mesmo que profetizem em nome dele ou 
mesmo que se possa vislumbrar em suas contradições a utopia possível. A utopia 
não depende dele nem dos profetas, verdadeiros ou falsos. São muitos e 
desencontrados os atores da História; muitas, diversificadas e desencontradas as 
vontades das categorias sociais envolvidas. O historicamente possível se anuncia, 
certamente, nessas desencontradas experiências sociais. Mas nem sempre é 
alcançável, em sua inteireza, na compreensão dos protagonistas (2003, p.11).              
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A seguir, apresenta-se o Capítulo IV, que discorre especificamente sobre a 

reprodução do espaço em macrozona de expansão urbana, tomando para análise 

aquela onde se instala o assentamento Nova Esperança I. Dará ao leitor a dimensão 

da premência do planejamento urbano e regional, aplicável ao município de São 

José dos Campos, inserto na região maior do Vale do Paraíba, que, por sua vez, e 

do mesmo modo, é passível da implementação de tal planejamento. Também se 

desenvolve texto sobre as relações ruro-urbanas, típicas do locus vivendi das 

famílias assentadas, e que ensejam o processo de rurbanização.    
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CAPÍTULO IV 

REPRODUÇÃO ESPACIAL EM MACROZONA DE EXPANSÃO URBANA 
 
 

A concepção da denominada macrozona de expansão urbana da cidade de 

São José dos Campos tem sua origem na Carta de Macrozoneamento, parte 

integrante do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município, aprovado 

em 1995, pela Lei Complementar 121/95. 

Antes da aprovação do PDDI–1995111, os planos e leis referentes ao uso e 

ocupação do solo, tratavam predominantemente do contexto urbano, buscando 

atender a demanda de áreas de expansão urbana para implantação de novos 

parcelamentos e conjuntos habitacionais, em decorrência do vertiginoso crescimento 

demográfico ao longo das últimas quatro décadas. Também miravam o 

desenvolvimento do parque industrial, comercial e de serviços do município. 

A zona rural de São José dos Campos à época da elaboração do PDDI-95112 

abrangia cerca de 899,34 km2, ou 81,5% da área do município. Sua topografia 

acidentada inadequada ao cultivo intensivo do solo, favoreceu ao longo do tempo o 

exercício da pecuária leiteira extensiva e posteriormente o reflorestamento com 

cultivo do eucalipto. O enfraquecimento econômico do setor primário propiciou uma 

ociosidade das terras rurais, que associada ao acelerado  

___________ 
 

111 Apesar de publicado em set.1994, apenas é aprovado em jun.1995, através da Lei Complementar 
LC 121/95, alterada posteriormente pela LC 146/96. Estas são então complementadas pela Lei de 
Zoneamento, Parcelamento do Solo e Patrimônio, LC 165/97, que dispõe sobre a ordenação do 
território mediante controle do parcelamento, do uso e da ocupação do solo. 
 
112 É partir do segundo semestre de 1988 que se desenvolve o terceiro Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos. É motivado pela promulgação da Constituição 
Federal em 1988, determinando que o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão da cidade passava a ser o Plano Diretor obrigatório para cidades com mais de 20.000 
habitantes (PDDI-2006).  
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crescimento demográfico do Município, à ausência de uma política habitacional e ao 

alto custo das terras urbanas, acarretaram uma pressão imobiliária nas terras rurais, 

contribuindo para a ocorrência do parcelamento clandestino. Este parcelamento 

ocupou muitas vezes áreas fisicamente inadequadas e sob restrição da legislação 

ambiental. Além disso, sua localização, em muitos casos distante da área 

urbanizada e, conseqüentemente, da infra-estrutura, acentuou ainda mais a 

descontinuidade na malha urbana do município (PDDI-2006). 

Diante deste cenário, o PDDI-1995 define as diretrizes do desenvolvimento 

físico-territorial do município, a partir das informações geomorfológicas do Projeto de 

Macrozoneamento do Vale do Paraíba, MAVALE - 1992, realizado pelo INPE a 

pedido do CODIVAP. Com base neste trabalho, e na legislação ambiental então 

vigente, o PDDI de São José dos Campos aprofunda o conhecimento a nível local 

dos aspectos físico-geográficos, sociais e econômicos, definindo as potencialidades 

e limitações para o seu desenvolvimento sustentável, culminando na elaboração da 

Carta de Unidades Territoriais de Características Físicas e Antrópicas 

Homogêneas113. A partir desta Carta é redefinido o novo perímetro urbano e de 

expansão urbana e rural do município, bem como, as áreas que deveriam ser 

especialmente protegidas e que foram transformadas em quatro Áreas de Proteção 

Ambiental, gerando a Carta de Macrozoneamento. Rege-se pelo propósito de 

ordenar a ocupação integral do território do município, estabelecendo áreas 

adequadas à expansão urbana, de forma a resgatar a  

____________ 
113 Pela LC 121/95, o Macrozoneamento Territorial deve se submeter aos princípios da Carta das 
Unidades Territoriais e da Carta Geotécnica de São José dos Campos, elaborada pelo IPT, em 1996. 
Esta contém informações sobre as características do meio físico, identificando os problemas 
referentes à erosão, escorregamento de terra, inundação, alagamento, recalques do solo, nível do 
lençol freático. Contém ainda as recomendações para uso e ocupação do solo, informações 
essenciais para as ações de planejamento e gestão do uso do solo (tendo subsidiado, inclusive, a LC 
165/97 de uso, ocupação e parcelamento do solo).  
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continuidade da malha urbana e da infraestrutura, por meio de novos parcelamentos 

e, identificar os recursos naturais a serem protegidos. Em função da dinâmica 

econômica do país, o Plano Diretor teve o horizonte temporal fixado em 10 anos 

(PDDI-2006). 

O PDDI-1995 aponta o vetor de crescimento urbano para Região Leste em 

função das condições físicas favoráveis da região e a proximidade com a Rodovia 

Carvalho Pinto. O perímetro de expansão urbana foi estendido na face sul do 

município até a Rodovia Carvalho Pinto, e em sua face norte até o limite definido na 

Carta de Unidades Territoriais com potencial para ocupação urbana. Na redefinição 

dos perímetros foram incorporados ao perímetro de expansão urbana, (regiões 

norte, leste e sudeste) cerca de 80 loteamentos clandestinos que estavam situados 

na Zona Rural do Município, visando possibilitar a futura regularização urbanística e 

fundiária desses assentamentos. Os loteamentos clandestinos que se situavam em 

áreas inadequadas à ocupação urbana intensiva, e não foram incorporados no novo 

perímetro das Macrozonas de Expansão Urbana I e II, ficaram de ser devidamente 

delimitados, formando bolsões específicos para posterior inclusão no perímetro 

urbano através de legislação específica, possibilitando viabilizar sua regularização 

perante as exigências da Lei Federal nº. 6766/79. O perímetro da Macrozona de 

Expansão Urbana I e II, possibilita ainda um aumento na oferta de terras 

urbanizáveis, estimulando a diminuição dos preços fundiários, e, ao mesmo tempo,  

garante a permanência de áreas produtivas e a preservação dos recursos naturais 

nas outras unidades identificadas no macrozoneamento.  

O PDDI-1995 estabelece então três tipos de macrozonas básicas, levando-se 

em consideração sua Carta das Unidades Territoriais de Características Físicas e 

Antrópicas Homogêneas (PDDI-1995, 1994, p. 36 -37). O propósito é fomentar o 
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crescimento da cidade sem degradação urbana, preservando o meio ambiente, os 

recursos naturais de forma a assegurar o equilíbrio ecológico do território do 

município. 

As macrozonas (Fig. 4.1) estão desta forma definidas: 

Macrozona Urbana - é a porção do território do município apropriada 

predominantemente às funções urbanas. Foi definida a partir das áreas já 

urbanizadas e dos vetores de expansão urbana Leste e Sul, respeitadas as 

atividades e restrições constantes da Carta de Unidades Territoriais-Unidades 2, 3. 

Abrange terrenos dos distritos de São José dos Campos e Eugênio de Mello, sendo 

que estes apresentam seus limites interdistritais descaracterizados pelo processo de 

urbanização, e do núcleo urbano do Distrito de São Francisco Xavier. Dentro do 

perímetro da Macrozona Urbana delimitou-se a porção do território denominado Área 

de Proteção Ambiental Quatro - APA IV, cujos terrenos correspondentes à planície 

aluvial dos Rios Paraíba do Sul e Jaguari, característicos de várzea, na qual se 

destacam as áreas do Banhado e da Vargem Grande. Pelas características de seu 

solo, de suas condições hídricas, apresentam alta vulnerabilidade e fragilidade, com 

vários problemas de drenagem pela proximidade do lençol na superfície, resultando 

em condições sanitárias de alta criticidade, apresentando alta restrição à 

implantação de atividades urbanas. Necessita de normas disciplinadoras de uso e 

ocupação com o objetivo precípuo da proteção ambiental, visando assegurar o bem 

estar da população, conservar e melhorar as condições ecológicas locais. Por 

ocasião da regulamentação da Lei Complementar n0 165/97, de Parcelamento, Uso 

e Ocupação do Solo, as Áreas de Proteção Ambiental - APAs, definidas no Plano 

Diretor, tiveram seus usos regulamentados, dentro do princípio estabelecido pelo 
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Macrozoneamento Territorial. A APA IV, foi compartimentada em três setores, 

denominados Zonas  

 

Fig.4.1 Macrozoneamento de São José dos Campos 

 

       
  Fonte: PDDI-1995 S. José dos Campos (1994, p. 38) 
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Especiais de Proteção Ambiental 2, 3 e 4, as respectivas ZEPA –2, ZEPA-3 e ZEPA-

4.  

Também no perímetro urbano, encontra-se o Parque da Cidade Roberto Burle 

Marx, com área de 511.575m², desapropriada pelo Município (Lei Municipal  

4.954/96, e declarado como Zona de Preservação (ZP), em 2004, (Lei Municipal  

6493/04). Ao lado da APA do Banhado, com 18 Km2 (Leis Municipais 2.792/84 e 

3.721/90), APA do Torrão de Ouro, com 4,57 Km2 (Lei Municipal 3.721/90); e Zona 

Especial de Proteção Ambiental do Cajuru (Lei Complementar 165/97). E a Lei 

Estadual n° 11.262/02 estabeleceu em seu texto legal a criação da Área Estadual de 

Proteção Ambiental do Banhado e do Jaguari, ainda não regulamentada, vedando o 

parcelamento do solo para fins urbanos; a instalação de indústria poluente; a 

ampliação da área das indústrias existentes; o uso de técnicas de manejo do solo 

capazes de provocar a erosão das terras ou o assoreamento dos cursos d’água; a 

remoção da cobertura vegetal existente; a exploração mineral e a utilização da área 

para chácaras de recreio (PDDI-2006). Ainda no âmbito de preservação ambiental, e 

de acordo com a legislação vigente (Lei 3.666/89), a atividade de areia é proibida no 

perímetro urbano do município.114  

 
 
 
 
____________ 
114 O PDDI-1995 estipula que, após a elaboração do Plano Minerário do município, a citada legislação 
deverá ser revista, no sentido de adequar-se às novas diretrizes que serão apontadas no 
Plano/Zoneamento Minerário. Em 1999, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
regulamentou o 1º. Zoneamento Ambiental Minerário do país (Resolução SMA 28/99), 
compreendendo a área entre Jacareí e Pindamonhangaba. Foram, com isso, estabelecidas diretrizes 
para o disciplinamento e o licenciamento da extração de areia na várzea do Rio Paraíba, considerada 
atividade degradadora e modificadora do meio ambiente. As jazidas minerárias (terrenos aluviais, e 
leito do Rio Paraíba) da região responde, atualmente, por 5% da produção nacional de areia para a 
construção civil e 25% da produção paulista do mineral. Dos 750 mil metros cúbicos de areia 
extraídos na região todos os meses, 80% é destinado para a Região Metropolitana de São Paulo, o 
maior centro consumidor. 
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Macrozona Rural - é a porção de território do município destinada à proteção 

ambiental dos mananciais existentes e das cabeceiras de drenagem, sendo 

imprópria ao desenvolvimento urbano, indicada às atividades agrícolas, pecuárias, 

inclusive a agroindústria, devendo respeitar as atividades e restrições constantes da 

Carta das Unidades Territoriais. Dentro do perímetro da Macrozona Rural delimitou-

se três Áreas de Proteção Ambiental a seguir caracterizadas: 

APA I - Área de Proteção Ambiental I - denominada APA da Serra da 

Mantiqueira, situada ao norte do Distrito de São Francisco Xavier, compreende as 

regiões de Santa Bárbara, Manso, Remédios e Cafundó, apresenta serras e 

escarpas com expressiva cobertura vegetal e abundantes cabeceiras de drenagem 

integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, com declividades acentuadas da 

ordem de 60%, o que configura uma porção do território com alto potencial de riscos 

geológicos e fenômenos erosivos com escorregamento e deslizamento de terra, 

sendo inadequada ao desenvolvimento urbano, destinada a conservação e melhoria 

das condições ecológicas locais. 

APA II - Área de Proteção Ambiental II - denominada APA do Rio do Peixe, 

compreende os terrenos da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, na qual estão 

inseridas as regiões do Guirra, Lavras, Roncador, Santo Agostinho, Bonsucesso, 

São João e Sobrado excetuando-se os terrenos em APA I. As condições 

geodinâmicas de grande parte deste território determinam um alto potencial de 

riscos geológicos, e forte erodibilidade, com ocorrência de movimento de massa, 

deslizamentos e escorregamentos de terra, tornando estes terrenos altamente 

inadequados a qualquer instalação urbana, incluindo as estruturas viárias. Constata-

se ainda a presença de significativas áreas de recarga dos aquíferos subterrâneos e 

vasta rede hidrográfica, com destaque para a Represa do Jaguari, sendo necessária 
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à preservação destes recursos hídricos, em volume e qualidade não só para o 

equilíbrio ambiental, mas principalmente como mananciais de reserva para 

abastecimento de água.  

APA III - Área de Proteção Ambiental III – denominada APA da Serra do 

Jambeiro, caracteriza-se por áreas de relevo ondulado, localizada entre a Rodovia 

Carvalho Pinto e as divisas com os Municípios de Jacareí, Jambeiro e Caçapava, 

com alto potencial de riscos geológicos e acentuado grau de erodibilidade e 

suscetibilidade a escorregamento de terra; condição que associada à ocorrência das 

cabeceiras de drenagem dos principais cursos d´água que atravessam a malha 

urbana, a tornam inadequada à ocupação urbana. A preservação desta porção do 

território é imprescindível para garantir a qualidade das águas, e prevenir graves 

problemas de enchentes e inundações na malha urbana consolidada a jusante 

(PDDI-2006). 

Na região norte do município, além da APA da Serra da Mantiqueira, no 

distrito de São Francisco Xavier, existem mais duas áreas sob proteção ambiental: 

APA da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, com área de 37,88Km2 (Decr. Federal 

87.561/82) e Reserva Florestal Augusto Ruschi, com área de2,46Km2 (Lei Municipal 

2.163/79).  A Lei Estadual n° 11.262/02 estabeleceu a Área Estadual de Proteção 

Ambiental de São Francisco Xavier, cujo perímetro corresponde quase que 

integralmente à APA I (Serra da Mantiqueira).  

Macrozona de Expansão Urbana - foi subdividida em duas macrozonas: 

Macrozona de Expansão Urbana I - é a porção do território do município 

indicada ao desenvolvimento urbano limitado e à implantação de obras viárias. 

Compreende os terrenos situados à leste e sudeste do Município, e abrange as 
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regiões de Capão Grosso, Bom Retiro, Bairrinho, Cajuru, Pernambucano e Putim, 

até os limites da Rodovia Carvalho Pinto. É também apropriada para usos agrícolas, 

pecuários e florestais associados à práticas conservacionistas de solo, devendo 

respeitar as atividades e restrições constantes da Carta de Unidade Territorial - 

Unidade 3 (PDDI-1995). No entanto, na versão do PDDI-2006, se coloca que esta 

macrozona é “indicada ao desenvolvimento urbano intensivo” (2006: 30), o que 

pressupõe a mudança de sua referência para a Unidade 2, da Carta de Unidade 

Territorial.      

Macrozona de Expansão Urbana II - é a porção do território do município 

apropriada à atividades de turismo e lazer com ocupação de baixa densidade, 

devendo respeitar as atividades e restrições constantes da Carta de Unidades 

Territoriais - Unidade 5. Compreende as regiões da Vargem Grande115, Sertãozinho, 

Caeté, Pau de Saia, Freitas e Florindo. 

 

4.1 Contextura Valeparaibana 

 O Vale do Paraíba paulista, e mais especificamente sua calha, ao longo do rio 

Paraíba do Sul, experimentou diversas fases vocacionais de desenvolvimento ao 

longo de sua história.  

À época colonial, na medida em que era ocupada e os primeiros povoados se 

formavam, com base na exploração da mão de obra indígena, a prática agrícola era 

de subsistência e pequeno comércio, com o cultivo de algodão, milho e mandioca. 

No século XVIII passou a mero “caminho” do litoral (Paraty) para as  

____________ 
115 Onde localiza-se o assentamento Nova Esperança I, à Estrada Municipal Pedro Moacir de 
Almeida, Km 13 (antiga Estrada de Vargem Grande), divisa com o município de Caçapava.     
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das Minas Gerais, com a descoberta do ouro naquelas plagas. Com a diminuição da 

exploração do ouro, o plantio da cana de açúcar tornou-se uma alternativa 

econômica para a região, já adotando a mão de obra escrava africana. No início do 

século seguinte, volta-se para o café, beneficiando-se, inclusive, da construção da 

ferrovia construída a partir do Rio de Janeiro, e que chegou no estado de São Paulo 

em 1871. A sazonal “vocação cafeeira” lhe conferiu, de fato, o primeiro surto de 

prosperidade econômica, acompanhado dos primeiros desenvolvimentos urbanos 

significativos. Após a passagem do café, com formas inadequadas de cultivo, suas 

terras “esgotadas”, passaram ser exploradas, até os dias atuais, pela pecuária 

leiteira, olericultura e produção de arroz, principalmente nas várzeas do Rio Paraíba, 

Rio Jaguari, e outros da região. Segundo Kageyama (2003: 11), o Vale do Paraíba 

apresenta um perfil sócio-territorial caracterizado por um alto volume de pequenas 

propriedades rurais e alta urbanização116. É considerada uma região de contorno da 

região metropolitana de São Paulo, que em terrenos mais próximos da capital, 

apresenta características de cinturão verde, com atividades hortifrutícolas e leiteira, 

com predomínio das pequenas propriedades e a agricultura irrigada. Nas porções 

mais distantes da capital encontram-se culturas anuais, pasto, reflorestamento e 

matas naturais. 

De uma forma geral, a produção agrícola da região tem se caracterizado 

como de pequena monta, com a exploração de solos pouco férteis. Dados do  

____________ 
116 Dos imóveis rurais, 67,71% (8.625 unidades) são propriedades com áreas até 50 hectares, com 
predomínio portanto da pequena produção. Em termos de produção, algumas culturas aparecem na 
maioria dos 39 municípios, como milho, cana-de-açúcar, banana e laranja. Entre as culturas perenes, 
a banana ocupa área de 3.342 hectares, seguida de laranja, café beneficiado, manga, coco, ponkan e 
caqui. Entre as semiperenes, predomina a cana para forragem (5.121 hectares) e, entre as culturas 
anuais, destaca-se o milho em grão (11.308 hectares), além de arroz em casaca irrigado, milho para 
silagem e feijão das águas. A região tem instalados 3.659 unidades industriais, 12.806 
estabelecimentos comerciais e 12.110 unidades de serviço (Fonte: Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, do Estado de São Paulo, 2006).  
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Projeto MAVALE, de 1992, já sinalizava a retração das áreas cultivadas em terrenos 

de várzea, sendo que a maior mudança ocorrida foi a transformação de áreas de 

cultura em pastagens naturais e, em menor expressão, em ocupação urbana. Esta 

retração vem ocorrendo ainda hoje.  

Conforme o Instituto de Economia Agrícola, da Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento de São Paulo, o Vale do Paraíba, apresenta “um histórico de 

atividade agropecuária decadente”. No ano de 2004, suas principais atividades 

regionais totalizaram um VPA – Valor da Produção Agropecuária, representando 

apenas 1,17% em relação ao total do Estado117, (Fig. 4.1.1) com redução de 

produção, no período 2003/04, de todas as atividades importantes. O caso mais  

expressivo é o do leite B, com decréscimo na participação estadual de 26,91%  

Fig. 4.1.1 
Riqueza gerada pelo setor agrícola - Valor da Produção Agropecuária (VPA) 

Pólos de Desenvolvimento Regional, APTA, 2004 
 

              
                Fonte: Instituto de Economia Agrícola, IEA, SAA/SP, 2006 

 
____________ 
117 São considerados 15 Pólos Regionais de Desenvolvimento, com base na divisão territorial adotada 
pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA). 
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para 18,58%. O arroz em casca, por sua vez, apesar da redução contínua, ainda 

representa cerca de 50% da produção total do Estado, embora participe com apenas 

10,76% do valor da produção regional. Em resumo, o Vale do Paraíba coloca-se 

como a região de menor contribuição para o VPA do estado  

(Tabela 4.1.1).  

O enfraquecimento do setor primário (agrícola) promoveu uma 

descapitalização do produtor rural, consequentemente aumentando a disponibilidade 

de terras ociosas nos municípios. Este fato, aliado ao crescente desenvolvimento 

das indústrias de celulose na região, propiciou aos proprietários uma nova 

alternativa econômica para o setor, o arrendamento de terras para as empresas de 

reflorestamento. Diante disto ocorreu um aumento sensível da silvicultura, com  

     Tab. 4.1.1 
        Valor da Produção por Pólo de Desenvolvimento Regional, APTA,  São Paulo 

2003  2004 Variação(%)

Valor da Produção Part. Valor da Produção Part. 2004/2003 PÓLO 

(R$) (%)  (R$) (%)   
Alta Mogiana 2.482.364.342,81 10,06 2.669.144.701,32 9,86 7,52
Centro Norte 2.489.149.753,70 10,09 2.626.611.736,94 9,70 5,52
Centro Leste 2.263.603.270,51 9,17 2.436.848.330,97 9,00 7,65
Centro Oeste 2.060.731.221,05 8,35 2.299.321.418,69 8,49 11,58
Nordeste Paulista 1.744.582.385,78 7,07 2.076.375.085,03 7,67 19,02
Médio Paranapanema 1.879.025.124,37 7,61 2.061.021.039,05 7,61 9,69
Centro Sul 1.819.464.936,39 7,37 1.959.828.602,49 7,24 7,71
Noroeste Paulista 1.726.190.994,00 7,00 1.912.417.085,96 7,07 10,79
Sudoeste Paulista 1.615.049.266,69 6,54 1.743.598.286,37 6,44 7,96
Extremo Oeste 1.424.220.413,23 5,77 1.581.480.935,08 5,84 11,04
Alta Sorocabana 1.159.811.328,27 4,70 1.297.952.960,08 4,80 11,91
Sedes 1.111.696.402,40 4,50 1.225.684.750,86 4,53 10,25
Alta Paulista 1.076.964.297,67 4,36 1.198.937.974,18 4,43 11,33
Leste Paulista 1.026.268.331,45 4,16 1.126.052.453,29 4,16 9,72
Vale do Ribeira 470.460.190,22 1,91 535.449.645,33 1,98 13,81
Vale do Paraíba 327.498.956,76 1,33 317.393.224,46 1,17 -3,09
Total do Estado de São Paulo 24.677.081.215,30   27.068.118.230,10  9,69

            Fonte: Instituto de Economia Agrícola, IEA, SAA/SP (2006) 
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com predomínio da monocultura do eucalipto em áreas abrangidas anteriormente 

pelas pastagens118. As indústrias instaladas na zona rural são basicamente 

extrativas e de transformação com o predomínio de olarias. Essa atividade, apesar 

das péssimas condições de trabalho, vem garantindo a subsistência de alguns 

trabalhadores. No tocante a agroindústria, a mesma apresenta-se economicamente 

incipiente, não contribuindo ao fortalecimento do setor rural. 

A dimensão agropecuária na caracterização do Vale do Paraíba fica portanto 

confinada a posição somenos diante de outras que passam a se evidenciar a partir 

da década de 50 do século passado. O desenvolvimento sócio-econômico-

tecnológico da região a coloca em posição privilegiada no cenário nacional. A 

concentração industrial, o pólo tecnológico estabelecido, taxa de urbanização e 

densidade demográfica, componente natural do “tecido urbano” da possível 

megalópole Rio-São Paulo, e posição de corredor de exportação justificam tal 

condição.            

Quanto às raízes, sua vocação industrial-tecnológica se esboça de forma 

clara já a partir do final do século XIX, após a abolição da escravatura e o início da 

era republicana. Pólos fabris, têxteis principalmente, agora com a utilização de mão 

de obra de ex-escravos e imigrantes europeus, se instalam, mormente no baixo 

Vale, nas cidades de Jacareí, S. José dos Campos e Taubaté. Este cenário de 

progresso propicia significativo crescimento urbano já nas primeiras décadas dos  

 
 
____________ 
118 Somente no Estado de São Paulo, a VCP possui 208,85 mil ha de terras, sendo que no Vale do 
Paraíba, do total das terras desta empresa, 52%, ou 25.000 ha, correspondem a áreas com cultivo de 
eucalipto, com plano de expansão para mais 150 mil ha.  Riscos ambientais, com rebaixamento do 
lençol freático e até o secamento de nascentes; desertificação de amplas áreas, com sérios impactos 
na fauna. Riscos potenciais sócio-econômicos com a ocupação de extensas glebas de terra, e o 
conseqüente êxodo rural. 
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anos 1900, ao longo da Rodovia SP-66 (estrada velha Rio-São Paulo). Com a 

inauguração da Rodovia Presidente Dutra, em 1951, acelera-se o processo de 

industrialização, com a instalação na região de empresas de grande porte e grupos 

multinacionais, auspiciando  como conseqüência um vigoroso adensamento urbano, 

ao longo das décadas seguintes (Tab. 4.1.2).   

O PDDI-1995 de São José dos Campos o aborda a evolução econômica e 

urbana do interior de São Paulo a guisa de um diagnóstico do desenvolvimento 

Tab. 4.1.2 
População do Estado de São Paulo – urbano X rural, 2000 

 

       
        Fonte: Kageyama (2003: 14) 

 

econômico urbano e de sua dinâmica de distribuição espacial da indústria e 

urbanização, afirmando que: 

  
A partir da década de 60, redefinem-se as funções da metrópole paulistana na 
dinâmica da acumulação em nível nacional. [...] São Paulo firmou-se como o centro 
líder do conjunto metropolitano brasileiro, ampliando e sofisticando as características 
do seu setor de serviços urbanos e adquirindo progressivamente as dimensões de 
metrópole de âmbito internacional, concomitantemente a uma maior 
"descentralização" de suas unidades produtivas para o interior do estado de São 



 227

Paulo. O processo de "descentralização" passa então à matriz de importantes 
alterações na vida das cidades do interior [...]  Este processo foi acompanhado pela 
interiorização dos serviços, aumentando o grau de urbanização e do número das 
atividades secundárias e terciárias instaladas, provocando a metropolização de 
algumas regiões, gerando o adensamento de determinadas áreas e aumentando a 
concentração nas periferias da população de baixa renda. O fator determinante da 
descentralização foi a "deseconomia de escala" da metrópole, gerando a expulsão 
das indústrias e formando novos pólos industriais no interior (1994, p. 22).  
 

Outro aspecto apontado como razão do deslocamento de indústrias diz 

respeito aos custos crescentes dos serviços públicos (saneamento básico, 

transporte público, etc.) na capital em relação às cidades do interior do estado. 

Adicionalmente, as condições de instalação, mão de obra, incentivos fiscais, 

abundância de áreas, transporte, acabaram por atraí-las. Finalmente, foi também 

determinante o perfil de algumas cidades do interior, como a existência de rede 

urbana moderna e adequado atendimento do setor terciário (saúde, saneamento 

básico, educação, transporte e habitação), investimento estadual em infra-estrutura, 

estradas, energia elétrica e federal em telecomunicações,  investimento direto do 

estado de São Paulo no setor produtivo (refinarias, siderúrgica, etc), criação do 

Proálcool, gerando fortes encadeamentos com a indústria de bens de capital, 

investimento federal em institutos de pesquisas e centros tecnológicos, complexo 

aeronaútico e indústria de material bélico.  

Este cenário de apoio ao desenvolvimento industrial absorve os impactos da 

crise no início da década de 1980, com menor retração industrial no interior do 

estado que na capital, o que consolida sua indústria, que já contava com política 

governamental de incentivos à exportação, e modernas instalações fabris. No 

entanto, ao final dos anos 80, com o corte dos investimentos estatais em nível 

federal, motivada pelas mudanças no cenário internacional, provocando grande crise 

nas indústrias aeronáutica e bélica, e conseqüentemente uma acelerada mudança 
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na vida econômica da região, com particular intensidade na cidade de São José dos 

Campos. Os investimentos estaduais evidenciam a região do Vale do Paraíba como 

atrativa, a exemplo temos a duplicação da Rodovia D.Pedro II, a implantação da 

Rodovia Carvalho Pinto e a implantação de gasodutos (gás natural)119.  

A partir da instalação do Centro Técnico da Aeronáutica, em 1950, em São 

José dos Campos, a vocação tecnológica de toda a região começa a se manifestar. 

Desde então diversas indústrias principalmente do setor aeroespacial, a começar 

pela Embraer, e instituições de pesquisa e ensino, incluindo-se entre elas, o INPE e 

universidades (ITA, Univap, Etep, Unesp-Fatec, USP, Faenquil Unitau), foram 

instaladas120.        

Em fevereiro de 2006, foi criado, em âmbito do estado de São Paulo, o 

Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. O Vale do Paraíba terá seu parque 

tecnológico instalado em São José dos Campos, que já tem área delimitada e deve 

ser o primeiro, entre os cinco previstos para todo o estado, a ter seu núcleo em 

atividade ainda em 2006.  Trata-se de uma iniciativa coordenada pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp, em associação com a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, em convênio com 

a prefeitura de São José dos Campos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do   

 
 
____________ 
119 O Vale do Paraíba recebe gás natural da Bacia de Campos e do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). 
Atualmente discute-se a implantação de um novo gasoduto que levará ao Vale do Paraíba o gás 
natural extraído do Campo de Mexilhões, situado nas águas territoriais de Ilhabela e que deverá 
enfrentar questionamentos quanto ao impacto ambiental devido à sua passagem pelo Parque 
Estadual da Serra do Mar. 
120 Segundo o CNPq, em 2002 havia na região 200 grupos desenvolvendo 815 trabalhos de pesquisa, 
nas áreas aeroespacial, biomédica e engenharia, correspondendo a 5,69% da produção estadual. 
Incluía-se aí o setor de geociências e sensoriamento remoto, do qual o Inpe é referência no país. S. 
José dos Campos detém o índice de 9,8 doutores por mil moradores, superando a média de São 
Paulo (5,51) e Campinas (2,54).  
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Estado de São Paulo, Fapesp, em associação com a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, em convênio com  com a prefeitura de 

São José dos Campos, a Univap e a Fundação Casimiro Montenegro Filho, FCMF, 

ligada ao ITA. Com aporte inicial porte de R$ 2,5 milhões, já em 2004, para o início 

dos estudos de viabilidade, os orçamento para 2006 é de R$ 11 milhões, sendo R$ 9 

milhões livres para investimento121.   

O parque tecnológico de São José dos Campos deverá ser instalado junto à 

Rodovia Dutra, no edifício ocupado anteriormente pela empresa Solectron Corp.  A 

área vai abrigar também um campus da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) e outro da Universidade Estadual Paulista (Unesp), uma unidade do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e outra do Instituto de Tecnologias 

Biomédicas (ItecBio). A Embraer cogita instalar no parque um novo centro de 

pesquisa e desenvolvimento. A iniciativa privada terá possibilidade de participar do 

empreendimento, em parceria com os governos estadual e municipal e o Centro 

para Competitividade do Cone Leste Paulista (Cecompi) — entidade de direito civil 

privada voltada para promoção do empreendedorismo e da inovação. Voltado 

inicialmente para setor aeronáutico e aeroespacial, o parque abrirá espaço para 

áreas complementares em pesquisa, desenvolvimento e inovação, como petróleo e 

software.  

Antes disso, em 2004, foi instalada, também em São Jose dos Campos, a 

IncubAero, incubadora focada no segmento aeroespacial, uma iniciativa da FCMF  

 
____________ 
121 Outros pólos se situam em Campinas, que é a extensão do projeto do Pólo Tecnológico de 
Campinas, Pólo Ciatec II, constituído na década de 1970. Em São Carlos, a prefeitura está em fase 
de chamamento público para empreendedores interessados em construir o parque ou oferecer área 
para sua instalação. Os dois outros parques — São Paulo e Ribeirão Preto — estão em estágio mais 
precoce. 
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e do ITA. É voltada à promoção dos chamados spin-offs (produtos e processos 

destinados originalmente à indústria aeroespacial com aplicações em outras áreas). 

A Incubaero insere-se também na estratégia de criação de um cluster de tecnologia 

aeroespacial no trecho de São Paulo do Vale do Paraíba122.  

Ainda na área de tecnologia, o Vale do Paraíba tem importante participação 

no Projeto Giga, lançado em 2004 pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com o CPqD, com um 

invetimento inicial de R$54 milhões (do Funttel e Finep).  Seu objetivo é o 

desenvolvimento de tecnologias de redes ópticas e de IP, aplicações e serviços de 

telecomunicação associados a redes de banda larga. A execução do projeto 

implicará a criação de uma rede experimental, com capacidade de transmissão de 

2,5 a 10 Gbps (gigabits por segundo), cujo objetivo é a geração de produtos e 

serviços de alta tecnologia. A rede também é usada de maneira consorciada por 

instituições de ensino superior e de pesquisa, e empresas para o desenvolvimento 

de tecnologias que tragam competitividade à indústria brasileira. Sua topologia inicial 

engloba as cidades de Campinas, São Paulo, São José dos Campos e Cachoeira 

Paulista, em São Paulo; e Rio de Janeiro, Petrópolis e Niterói, no Rio de Janeiro 

(Fig. 4.1.2), com posterior expansão par o nordeste, propiciando a interconexão e 

integração de diversas entidades de Ensino e Pesquisa, como Unicamp, Unesp, 

USP, UFRJ, UERJ, IME, PUC, e UFF, e os centros de P&D CPqD 

(Telecomunicações), LNSL (física), CTA (aeroespaço),   INPE (espaço), CEPTEC 

(meteorologia), CBPF (física), LNCC (processamento de alto desempenho-PAD), 

Fiocruz (saúde) e IMPA (matemática). 

____________ 
122 O Vale do Paraíba concentra 90% das cerca de 50 empresas do segmento aeroespacial 
existentes no Brasil, entre elas a Embraer. 
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Fig. 4.1.2 
Rede Giga 

              
                Fonte: Riechelmann, et al. (2004: 7) 

 
 

Redes de telecomunicações refletem evolução tecnológica que trazem 

impacto no desenvolvimento sócio-econômico e espacial para as populações 

conectadas.  Santos (1996) comenta que um mundo feito de redes questiona as 

velhas concepções de espaço e vida. A comunicação eletrônica estabelece uma 

nova geografia de conexões e sistemas, de centros de processamento e controle. As 

paredes, as fronteiras, as auto-estradas, as cidades são sobrepostas por um mundo 

virtual de sistemas de informação. Isso faz com que a cidade contemporânea, 

independentemente de seu tamanho, se torne mais fluida, volátil, fragmentada. As 

relações que se estabelecem e que caracterizam o espaço urbano das cidades 

deste início de século e estruturam seus segmentos tendem a evoluir rapidamente, 

conferindo novas características, novas funções às formas pretéritas, mudando o 

tipo de segmentação existente, tanto em relação à abrangência (mudanças de 

escala) como em relação à qualidade (conteúdo) das relações atuantes nestes 

espaços segmentados. Esta evolução tecnológica interfere no cotidiano das cidades 

e, portanto, das pessoas que nela habitam, circulam... as moradias adquirem uma 

nova arquitetura, possibilitada pelos avanços tecnológicos, com destaque para 
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aqueles relacionados à informação. Um dos aspectos que vai atuar sobre o espaço 

geográfico, modificando-o desde o ponto de vista forma/função até a paisagem é o 

desenvolvimento tecnológico, um dos fatores determinantes de novas relações entre 

a sociedade e o espaço e entre a sociedade e si mesma.  

No rastro da evolução tecnológica, a partir da primeira revolução industrial, se 

assenta o desenvolvimento econômico experimentado pela humanidade. Do tear, à 

maquina a vapor, à eletricidade, à linha de montagem do automóvel, ao 

microprocessador, aos satélites, à Internet. Eis aí um salto de três séculos em 

tempo, com progressos econômicos incomparáveis a todos os anteriores. E no 

rastro do econômico desenvolve-se o social, e o urbano e regional.     

Na visão de Dias (1996), ao reduzir a informação a um mesmo meio de 

processamento e transporte (rede), a digitalização viabiliza o seu tratamento por 

uma mesma medida. Esta medida é o tempo; gerar (pesquisar, identificar/descobrir e 

formatar para transmitir) e comunicar informação consome tempo de trabalho; porém 

receber informação poupa tempo de trabalho. O valor da informação reside 

justamente nesta poupança de tempo, que não se realiza pela troca na circulação, 

como na mercadoria, mas pela interação, na comunicação. A aceleração dos ritmos 

econômicos pela busca dessa poupança de tempo deu livre curso a todo um jogo de 

novas interações espaciais (e desenvolvimento urbano regional). Ao contrário de 

algumas teses em voga, o espaço não se tornou uma noção em desuso ou 

desprovida de sentido, tampouco qualquer coisa de indiferenciado ou de 

homogêneo. Assistimos ao fortalecimento das vantagens locacionais e à 

diferenciação crescente dos lugares pelo seu conteúdo: recursos naturais, oferta de 

trabalho, redes de energia, de transportes e de telecomunicações. 
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O Vale do Paraíba é também um caminho natural para a exportação de bens 

produzidos no estado, mais Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, na medida em 

que se desenvolve o chamado corredor de exportação via Porto de São Sebastião, 

com investimentos de R$1.0 bilhão, até 2008. A iniciativa, em andamento, passa 

pela adequação de aeroportos, recuperação de ponte rodoferroviária ligando São 

Paulo ao Mato Grosso do Sul, e navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná (Fig. 4.1.3) 

            Fig. 4.1.3 
Corredor de exportação de São Sebastião  

Inclui ainda a duplicação da Rodovia dos 

Tamoios (conclusão: fev.2008), 

ampliação do Porto de São Sebastião 

(2010), adequação dos aeroportos de  

Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio 

Preto para transporte de cargas  

Fonte: Secretaria Transportes - São Paulo   

(maio2006), recuperação da ponte rodoferroviária (out.2006) e eliminação das 

restrições operacionais da Hidrovia Tietê-Paraná (jun.2009).  

 A integração com o Rio de Janeiro, como já citado anteriormente, enseja a 

concepção da megalópole Rio-São Paulo (Riosampa), a partir da conurbação entre 

suas duas regiões metropolitanas, tendo o Vale do Paraíba como parte integrante de 

seu eixo metropolitano. Estaria sendo confirmado desta forma o vaticínio feito em 

1972 pelo governador Paulo Egydio Martins, de que “o Vale do Paraíba ainda será 

uma só cidade”. 

As principais megalópoles do mundo encontram-se em países desenvolvidos 

como é o caso das Mega Urban Regions, MUR, nos EUA, incluindo Boswash 

(Boston, N. Iorque, Filadelfia, Baltimore e Washington – 44 milhões de habitantes) e 
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Chippits (Chicago, Detroit, Cleveland, Indianapolis, Pittsburgh – 27 milhões), no 

Japão, a Tokkaido (Tóquio, Nagoya, Kioto, Osaka – 45 milhões), e na Europa, a 

Renana,Reno-Rhur (Amsterdam, Dusseldorf,Frankfurt, Mainz-Manheim,  Stuttgart – 

33 milhões). A Riosampa, se de fato concebida, contaria de imediato com 

aproximadamente 28 milhões de habitantes, já tendo sido analisada como real 

perspectiva, em 1999, sob a denominação de “Região Urbana Global Rio-São 

Paulo”, pelo Instituto Nacional de Altos Estudos, INAE, para o IPEA, Projeto 

BRA/92/028, do Ministério do Planejamento (ALBUQUERQUE, 1999).            

 
 Fica claro ser o planejamento urbano e regional de capital importância para o 

equacionamento antecipado, a médio e longo prazos, do desenvolvimento territorial 

de toda a região (calha do Vale do Paraíba, serra da Mantiqueira, litoral norte), de 

marcantes características sócio-econômica-urbana-ambiental (Tab. 4.1.3). Faz-se 

considerar ainda sua geo-influência e abrangência das regiões limítrofes, incluindo o 

Vale fluminense, as regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas, além das 

interfaces com o Sul de Minas Gerais. O envolvimento de órgão como o Consórcio 

de Desenvolvimento dos Municípios do Vale do Paraíba, CODIVAP, bem como do 

governo estadual é fundamental para viabilizar a instauração de um processo eficaz 

de planejamento participativo. 

 
...[A] região do Vale do Paraíba se caracteriza por sua dimensão regional. A 
perspectiva de interação regional, necessariamente, passa pela esfera do 
fortalecimento das gestões democráticas nos diversos municípios. O processo de 
instaurar um processo participativo pode permitir subsidiar as perspectivas de uma 
ação regional mais consistente. Temas como o da cultura, da interação pendular 
diária entre a sua população, as importantes bacias e reservas hídricas, a  
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Tab. 4.1.3 
Caracterização socioeconômica-urbana-ambiental do Vale do Paraíba 

 

2002 1999 2000 2005 2005 2002 2006
Total Rank. (%) (%) (R$) (%) (Hab/Km2) (S/N) (S/N) Riqueza Longev Escola

Aparecida 36.318 13   5.54 0.26 2.822 98.56 27.42 S N 45 61 87
Arapeí 2.778 39 14,47 0.01 2.701 74.33 20.13 N N 28 88 75
Areias 3.821 37 15,03 0.01 10.355 70.19 12.57 N N 26 63 81
Bananal 10.117 24 10,96 0.04 14.653 75.23 16.45 N S 31 83 71
Caçapava 81.370 8   6.12 3.80 43.216 88.56 215.26 S N 59 65 88
Cachoeira Paulista 29.431 15   6.54 0.14 7.148 81.36 106.25 N S 40 57 79
Campos do Jordão 48.478 12   7.72 0.46 3.627 99.09 168.33 S S 57 47 75
Canas 4.074 36   9.87 0.01 2.289 86.06 58.20 N N 22 65 63
Caraguatatuba 93.226 6   8.02 0.54 11.133 96.11 194.22 N N 41 56 81
Cruzeiro 76.230 9   4.77 1.62 8.921 96.99 242.77 N S 46 55 90
Cunha 23.449 16 14,15 0.06 21.399 49.38 17.59 N N 20 49 65
Guaratinguetá 111.084 5   4.68 2.88 29.666 95.49 151.34 S N 50 59 91
Igaratá 9.520 27 14.18 0.04 10.245 74.87 31.63 N N 39 72 70
Ilhabela 25.317 17 - 0.11 643 99.04 75.35 N N 55 62 68
Jacareí 206.014 3   6.03 11.33 46.339 96.19 444.95 S N 57 58 90
Jambeiro 4.423 35 12,68 0.28 8.571 53.90 22.34 N S 53 68 75
Lagoinha 5.040 32 14,36 0.03 7.137 59.13 19.65 N N 23 61 74
Lavrinhas 6.756 30 10,16 0.06 2.901 89.73 40.46 N N 38 63 91
Lorena 81.843 7   5.87   1.02 16.618 96.49 204.61 N S 48 48 61
Monteiro Lobato 3.764 38 14,53 0.01 7.681 44.63 11.14 N N 34 73 72
Natividade da Serra 7.252 28 20,66 0.02 12.159 43.98 8.56 N N 22 63 53
Paraibuna 18.383 18 13,34   0.17 17.562 28.64 25.01 N S 44 61 72
Pindamonhangaba 139.600 4   5.57   5.37 43.552 95.08 187.40 S N 53 56 88
Piquete 15.415 19   6.96   0.05 14.672 93.62 90.68 N S 34 66 92
Potim 15.160 20 8.3   0.04 294 96.10 359.11 N N 36 50 79
Queluz 9.808 25   9.17   0.05 4.703 87.20 40.53 N N 35 52 71
Redenção da Serra 4.089 34 14,88   0.02 6.177 41.26 12.90 N N 25 67 68
Roseira 10.016 26   8.36   0.09 3.837 94.43 82.78 N N 42 61 86
Santa Branca 14.509 21   9.73   0.19 11.688 91.20 50.20 N N 41 72 78
Sto. Antonio do Pinhal 6.864 29 11,01   0.02 12.059 52.39 48.68 N N 36 57 70
S. Bento do Sapucaí 11.150 23 16,11   0.04 4.571 44.00 43.39 N S 30 68 72
S. José do Barreiro 4.295 33   4.58   0.01 14.516 61.37 71.16 N N 27 56 67
S. José dos Campos 592.932 1 4,58 52.65 58.022 98.90 519.2 S S 66 66 94
S. Luis do Paraitinga 10.727 22   8.84   0.05 6.222 60.37 14.55 N N 26 70 68
S. Sebastião 73.292 11 14,81   7.57 7.632 99.21 54.84 N S 76 58 71
Silveiras 5.642 31 12,22   0.02 4.515 48.55 13.69 N N 25 57 68
Taubaté 264.031 2   4.82 10.04 29.261 94.63 433.55 S N 54 66 92
Tremembé 39.731 14  5.57   0.31 10.425 87.64 214.76 N N 47 72 83
Ubatuba 77.942 10   8.77   0.45 16.601 97.88 114.28 N N 42 59 73

Taxa de 

Urbanização
IPRS

2000

Políticas 

Urbanas

C. Meio 

Ambiente

Densidade 

DemográficaMunicípio
PIB

1995-1996

Taxa de 

Analfab
População

2005

ITR

( MUS$)
220.7
   8.4

VAF

 27.9
 36.2
664.1
 95.6
250.3

-
281.1
553.2
 54.7
748.2
 10.1
 39.8

 2.187.2
25,5
18.9
19.1

    464.9
14.5
14.9

    200.1
  1.841.7

 61.1
25.9
38.9
11.8
35.6

10.7
11.1

 1.756.8
111.3

71.1
25.5

267.2

12.7
28.5

 6.424.8
    196.2

 
  Fonte: SEADE (Perfil Municipal), e Ministério do  Meio Ambiente 

 
 
preservação da Mata Atlântica ou a Mata de Altitude, bem como o enfrentamento de 
desafios imperiosos, como o modelo de desenvolvimento industrial ou agropecuário 
da monocultura, ou ainda os seus desdobramentos no processo de urbanização, 
acentuando as precariedades materiais da vida urbana e das condições de 
moradias. Todos estes temas impõem uma Agenda Regional para o século XXI. Os 
impactos da cultura cafeeira no século XIX, da industrialização em fins do XIX e ao 
longo deste século XX e desta monocultura do eucalipto neste XXI, colocam em 
cheque as perspectivas de construção do futuro para as próximas gerações 
(ZUQUIM et al., 2005, p. 35). 

 

Dentro deste quadro, faz-se necessário o redimensionamento do papel como 

do CODIVAP no plano de integração dos municípios, assim como do Comitê das 

Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul, CBH-PS. É esperado que também os 

movimentos e segmentos sociais se integrem e coloquem suas visões de realidades 

e perspectivas diante dos recursos ambientais existentes, do papel da urbanização e 
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seu patamar de urbanidade necessário e almejado a todos os segmentos sociais e, 

associado a estes aos padrões de moradias, assegurando um padrão de 

“urbanidade”.  
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4.2 A evolução do território de S. José dos Campos 
 
 

A cidade de São José dos Campos pode ser caracterizada como um centro 

produtor e pólo irradiador de alta tecnologia, e produtor de bens e serviços 

avançados que ocupam lugar expressivo no cenário de desenvolvimento do país, 

dando uma contribuição inequívoca na estruturação do espaço urbano regional do 

Vale do Paraíba.  

Localizada a cerca de 90 da cidade de São Paulo (Fig. 4.2.1), teve um 

importante surto de desenvolvimento econômico a partir da segunda metade do 

século passado, com a implementação de indústrias manufatureiras diversas, 

automobilísticas, de telecomunicações, aeronáutica, entre outras, ao longo do eixo 

da Rodovia Dutra, o que proporcionou sua inclusão no rol das cidades mais           

                                                  Fig. 4.2.1  

                              Localização de SãoJosé dos Campos 

                                  

                                   Fonte: PM SJC, 2006 

dinâmicas e desenvolvidas do país. Atualmente, com Campinas, São Paulo e 

Cachoeira Paulista consolida-se como macro-eixo do desenvolvimento técnico-

científico brasileiro, especializando-se na produção de tecnologia aeroespacial.  Se 
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por um lado a estrutura de seu espaço urbano e as condições de vida de sua 

população serem impactadas por este desenvolvimento, que corre subordinado ao 

processo evolutivo da formação sócio-econômico-espacial do país, a modernização, 

que se dá de forma concentrada, proporciona a  especialização de funções que por 

sua vez produz heterogeneidade dos espaços ocupados, acirrando desigualdades 

sociais e a exclusão social.  

 A cidade polariza toda a região do Vale do Paraíba, com seus mais de 2,1 

milhões de habitantes (SEADE, 2005), com um crescimento demográfico de 11,46% 

no período 1996-2000, bem acima dos 8.34% de todo o Estado de São Paulo, e dos 

7,9% do país.  Sua expansão como região metropolitana parece ser o caminho 

natural desta evolução. Conforme expõe Almeida, apud Reschilian (2004, p.102): 

A dinâmica social e econômica das principais regiões do país sempre impôs aos 
entes estatais a criação de mecanismos de integração regional e cooperação entre 
municípios e Estado para superação de problemas comuns. A grande maioria dos 
estudiosos de planejamento urbano e administradores de diferentes matizes 
ideológicas vem preconizando a necessidade de intensificar sse processo que não 
pode ser apenas uma resposta do Estado aos processos de conubarção e 
integração social e econômica próprios dos grande centros. É fundamental induzir e 
fomentar uma articulação regional que vá além da lógica do mercado ao buscar 
racionalidade, diminuição das desigualdades e ampliação da qualidade de vida.       

   

A trajetória da cidade, desde sua origem, por volta de 1590, até os dias atuais 

com pretensões à transformar-se em região metropolitana, experimenta diversos 

ciclos de desenvolvimento, conforme dados oficiais da Prefeitura Municipal123.    

O território joseense foi inicialmente ocupado por uma fazenda de pecuária 

criada oficialmente a partir da concessão de sesmarias, por volta de 1590, a pedido 

 
____________ 
123 Prefeitura Municipal de São José dos Campos/Secretaria do Planejamento – “São José em Dados” 
(CD-ROM, 2004)  
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de padres jesuítas. Essa fazenda localizava-se às margens do Rio Comprido, hoje 

divisa natural entre São José e Jacareí. A classificação como fazenda de gado foi 

um artifício usado pelos jesuítas para ocultar dos bandeirantes uma missão 

catequetética. A Lei de 10 de setembro de 1611 que regulamentava a instalação de 

aldeamentos de índios dispersos, administrados por religiosos, transformou 

oficialmente a fazenda em missão de catequese. Esse fato causou desagrado aos 

colonos que muito necessitavam da mão de obra indígena e que tiveram suas ações 

dificultadas. O resultado desse conflito entre religiosos e colonos culminou com a 

expulsão dos jesuítas em 1640 e a conseqüente extinção da missão pela própria 

dispersão dos aldeados. 

Alguns anos mais tarde, os jesuítas reapareceram no Vale do Paraíba em 

nova sesmaria, distante cerca de 15 km a nordeste da aldeia velha, onde hoje se 

encontra o centro comercial. Do novo local tinha-se uma visão privilegiada da área 

que circundava a aldeia nova, garantindo maior segurança contra invasões, 

enchentes e permitindo boa ventilação e insolação. Apesar de ser uma nova missão, 

era oficialmente tratada como fazenda de gado. 

Sabe-se ainda que a organização urbana no plano teórico e prático da aldeia, 

é obra atribuída ao padre jesuíta Manoel de Leão, cuja principal ocupação era a de 

ser administrador, estando em São Paulo desde o ano de 1663, encontrava-se à 

frente das fazendas mais remotas. Entre estas, figurava-se o aldeamento em solo 

joseense.  Em 1692 essa aldeia aparece com o nome de "Residência do Paraíba do 

Sul", e em 1696 como "Residência de São José". 

Por volta de 1716, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, o aldeamento 

passa por sérias dificuldades devido a saída de braços para o trabalho nas minas.  
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Após a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, todos os bens dessa ordem 

religiosa, tais como fazendas, colégio e aldeias passaram para a custódia da Coroa, 

que determinou ao governador, D. Luis Antonio de Souza Botelho Mourão, o 

Morgado de Mateus, que tornasse essas novas propriedades produtivas.  O 

governador pediu e obteve do Vice-Rei autorização para criar Freguesias e Vilas. A 

27 de julho de 1767, a aldeia passou à categoria de Vila, denominada São José do 

Paraíba. A partir daí, ainda por muitos anos manteve as mesmas características de 

uma pequena vila com predominância do setor rural, sendo apontada como a 

principal dificuldade de São José o fato de a Estrada Real passar fora de seus 

domínios. Em meados do século XIX, a Vila de São José do Paraíba já demonstrava 

alguns sinais de crescimento econômico com o desenvolvimento da agricultura, 

baseado principalmente no cultivo de café124.    

Nos anos 1860, houve o plantio de algodão motivado pela necessidade da 

Inglaterra não mais poder contar os Estados Unidos, seu principal fornecedor, 

envolvido na Guerra da Secessão. São José atinge seu apogeu nesta produção em 

1864, chegando a ser o maior produtor da província.  Nesse mesmo ano, a 22 de 

abril, a Vila é elevada à categoria de cidade. E, em 1871 recebe a atual 

denominação de São José dos Campos, devido à imensa extensão de campinas em 

seu território. Sua população era então de 12.998 habitantes, incluído 1.245 

escravos. 

Em 1872 é criada a Comarca, e, quase simultaneamente, há o 

desenvolvimento da cultura cafeeira no Vale do Paraíba que começa a ter alguma 

 ____________ 
124 Em 1836 a produção de café era de 9 mil arrobas, chegando a 250 mil em 1886 (RESCHILIAN, 
2004, p.96).   
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expressão a partir de 1870, já contando, inclusive com a participação de São José.  

No entanto, foi no ano de 1886, quando já contava com o apoio da Estrada de Ferro 

inaugurada em 1877, que a produção cafeeira joseense teve seu auge, mesmo num 

momento em que já acontecia a decadência dessa cultura na região, conseguindo 

ainda algum destaque até por volta de 1930.  

A cidade dá seus primeiros passos para a atração de indústrias, em 1920, 

com a promulgação, pelo então prefeito João Alves da Silva Cursino, da Lei 

Municipal no. 4, que concedia isenção de impostos à empresas que ali se 

instalassem, por um período de 25 anos, além de terreno gratuito.  

Inaugurada em 1924, a primeira indústria a se beneficiar deste incentivo 

fiscal-fundiário foi a Fábrica de Louças Santo Eugênio (fabricação de “louça branca 

de pó de pedra”), situada na atual Av. Nelson D’Ávila125. Muda seu nome para 

Bonádio Lorezone & Cia. após a morte de seu proprietário. Sua produção era toda 

vendida para o Rio de Janeiro e São Paulo. Mais tarde foi instalada a Cerâmica 

Bonádio, situada na Av. João Guilhermino, atual edifício do INSS. Em 1926 instala-

se a Tecelagem Parahyba, inicialmente especializada em brim e posteriormente 

dedicada à fabricação de cobertores.          

Data desta época o início do chamado Período Sanatorial de São José dos 

Campos, devido à sua procura para o tratamento de tuberculose pulmonar, devido 

às condições climáticas supostamente favoráveis. Em 1924, Com a presença do 

governador Washington Luiz, foi inaugurado o Sanatório Vicentina Aranha, o maior  

____________ 
125 Dois anos antes, em 1922, começa a operar a primeira cerâmica do município, a “Santa Lúcia”, 
fundada pelos senhores Max Becker e Paulo Becker. 
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do país.  No período 1925-1930 o controle da epidemia obrigou o governo a tomar 

medidas sanitárias, criando no Estado de São Paulo as Prefeituras Sanitárias, sendo 

São José dos Campos uma delas. Em março de 1935 é transformado, em “Estância 

Climatérica” (Decreto Estadual no. 7.007), e no mesmo ano, em dezembro, passa a 

“Estância Hidromineral” (Lei 2.484), passando, a partir daí, a receber recursos 

oficiais que puderam ser aplicados na área médica126. A cidade passou a contar com 

uma estrutura de tratamento da epidemia de tuberculose que incluía oito sanatórios, 

pensões, repúblicas, farmácias, dispensários, e médicos especializados, localizados 

em áreas urbanas específicas, definidas e planejadas para tal (Fig. 4.2.2). Conforme 

relata Reschilian (2004: 97),  

Como medida sanitária, foi instituída a primeira lei municipal com princípios de 
zoneamento que dividia a cidade em quatro zonas territoriais: Industrial, Comercial, 
Sanatorial e Residencial (Ato no. 110, de 1932, retificado em 1938). Tal ordenação do 
espaço urbano seguia o modelo francês de “segregação espacial”, [...] usado 
também nas cidades do Rio de Janeiro e Santos. 

Nos anos de 1940 instalam-se a Indústria Rhodia, e o Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica127, inspirado no modelo do MIT (Instituto de Tecnologia de 

Massachussets), com projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, e desenvolvimento a 

cargo do arquiteto responsável escolhido pela Aeronáutica, Saturnino de Britto.   

Com o advento dos antibióticos (estreptomicina, sulfa e penicilina) em 

meados dessa década, a tuberculose começa a receber tratamento ambulatorial,  

 
 
____________ 
126 O primeiro Prefeito Sanitário (interventor) da cidade foi o Dr. Leovigildo Trindade, que governou 
entre 1935 e 1937. Ele foi sucedido por outros 19 outros Prefeitos Sanitários/nomeados, até 1978, 
quando S. José dos Campos retoma sua autonomia administrativa, e volta eleger o Prefeito pelo voto 
direto. O primeiro Prefeito eleito nesta fase foi o Dr. Joaquim Vicente Ferreira Bevilacqua. 
127 Precedido pela inauguração, em 1928 do 1o. aeroporto (“campo de pouso”), situado no Campo 
dos Alemães, local escolhido pelo Cap. João Negrão, em área próxima onde se localiza a Embraer.  
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caracterizando o declínio da função sanatorial até então exercida por São José, 

apesar de sua condição de prefeitura sanitária permanecer até 1978. Os 

investimentos em infra-estrutura e equipamentos urbanos feitos enquanto na 

condição de estância, veio a favorecer o desenvolvimento industrial da cidade, a 

partir dos anos 50128, quando é inaugurada a Rodovia “Eurico Gaspar Dutra”.  

                                            Fig. 4.2.2 

                    Zoneamento territorial de São José dos Campos, 1938 

      

      Fonte: Reschilian (2004, p. 98) 

 

O concomitante desenvolvimento de pesquisas tecnológicas (o Instituto Nacional de 

Pesquisa Espaciais, Inpe é criado em 1961) foi coadjuvante do processo de  

____________ 
128 Neste mesmo ano e promulgada a Lei no. 155 concedendo isenções fiscais e fomentando o 
estabelecimento de novas indústrias no município. As isenções variavam de cinco a dez anos, 
segundo o número de pessoas ocupadas e o valor dos investimentos. 
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expansão da industrialização nas duas décadas seguintes. Neste período, 

especialmente a partir das diretrizes apontadas pelo II PND, instalaram-se na região 

indústrias de grande porte, como Embraer, refinaria Pedro lajes, da Petrobrás, 

Johnson & Johnson, Kodak, Alpargatas, Matarazzo, Ericsson, entre outras. Registre-

se o fato de São José dos Campos tornar-se ainda ponto de referência para a 

instalação do pólo tecnológico de base militar. Como já mencionado, firma-se daí a 

cidade e sua região de influência como pólo de pesquisa e produção científica e 

industrial de alta tecnologia, envolvendo os setores aeronáutico, espacial, de 

telecomunicações, automobilístico, farmacêutico.   

           Nos anos 1990, São José passa por um período de estagnação de 

crescimento, com consequente redução no número de empregos, devido a crise 

fiscal vivida pela economia do país, e, ao processo de inversão de investimentos 

estatais por (já a partir da década anterior)129. Verifica-se daí, crescente 

pracarização das relações de trabalho e das condições de vida da população. Há 

igualmente reflexos em toda a região, com o arrefecimento de seu ritmo de seu 

próprio crescimento130. A este respeito, o Gráfico 4.2.1 indica a variação da taxa 

geométrica de crescimento populacional (%a.a.) das cinco maiores cidades do Vale 

do Paraíba, que somam 60% de toda a populaçao da região.  

As taxas geométricas de crescimento anual da população joseense, ainda 

 
 
___________ 
129 Em 1992 o município de S. José dos Campos se posicionava no Grupo 2 (SEADE), como 
“economicamente dinâmico e de baixo desenvolvimento social”, passando, no ano de 1997, para o 
Grupo 1, como “município-pólo”.  
130 A população do Vale do Paraíba praticamente estagnada dos anos 1920 aos 1940 (em torno de 
320.000 habitantes), salta para 420.000 nos anos 50, chega a 1.000.000 nos anos 70, 1.600.000 nos 
80, 1.900.000 nos 90, 2.000.000 em 2000, chega a 2005 com 2.200.000 habitantes, 
aproximadamente.   
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Gráf. 4.2.1 

   Taxa geométrica de crescimento populacional (% a.a.) 
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                                    Fonte: SEADE, 2005; Tabulado e gerado pelo autor 

 

que declinantes a partir da década de 80, são maiores que as verificadas no Estado 

no mesmo período. O alto índice de urbanização de S. José, que de 96,21%, em 

1990, passa para 98.90%, em 2005 (SEADE), aliado ao crescimento populacional 

propicia o desenvolvimento de loteamentos clandestinos131, expansão periférica 

desordenada e ocupação de áreas não edificadas para moradias (ANEXO D).   

O progresso econômico, científico e tecnológico de São José dos Campos,  

não obstante eventuais descontinuidades de ritmo ao longo dos últimos 50 anos, 

 
 
____________ 
131 Como já mencionado, a redifinição do perímetroda Macrozonas Urbana e a criação das 
Marcozonas de Expansão Urbana I e II, em 1995, teve como objetivo a incorporação dos loteamentos 
clandestinos situados na Região Leste, Sudeste e Norte do Município, possibilitando a futura 
regularização urbanística e fundiária dos mesmos. Alguns loteamentos clandestinos não foram 
incorporados nesse novo perímetro, por estarem situados em áreas inadequadas à ocupação urbana 
intensiva, mas poderão ser incluídos no perímetro urbano através de legislação específica, visando 
sua regularização. De qualquer forma, de acordo com o PDDI-2006, ainda contavam-se no ano de 
2000, um total de 94 lotramentos clandestinos.   

Taubaté 
Pindamonhangaba 
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não produziu, desta mesma forma,  

melhor distribuição de renda e riqueza. Ao contrário, verifica-se uma alta taxa de 
urbanização, maior que a da região e do estado, com conseqüente elevação do 
número de assentamentos precários, em que pese a política de remoção de favelas 
e construções de habitações planejada pelo governo municipal. [...] alguns 
indicativos são comparativamente melhores que a média do Estado (índice de 
mortalidade infantil, índice de desenvolvimento humano municipal e valor adicionado 
per capita em reais), ao passo que a taxa de mortalidade por homicídio é maior que 
a média o Estado, o que indica os níveis de violência que podem ser associados ao 
crescimento da desigualdade social do município (RESCHILIAN, 2004, p.103).         

  

A relação biunívoca entre o processo de urbanização, e a produção espacial 

de fato, tanto a mercê do Plano Diretor da cidade, ou à sua revelia, pela dinâmica 

social, e o tautócrono crescimento populacional, se explicita a partir da investigação 

do indicador de inclusão/exclusão social, que relaciona renda, alfabetização, 

escolarização de nível superior, violência e vulnerabilidade infantil, do município (Fig. 

4.2.3).  

Fig. 4.2.3 

Mapa de inclusão / exclusão social de São José dos Campos (+1/-1) 

                       

                  Fonte: Inpe, 2003 (Projeto PUC/SP, Inst. Pólis, Fapesp) 
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4.3 Espaço ruro-urbano e rurbanização 
 
 

 A caracterização territorial do Vale do Paraíba, como já mencionado 

anteriormente, dá conta de seu significativo adensamento demográfico e ritmo de 

crescimento populacional, de sua dinâmica sócio-econômica regional privilegiada no 

contexto nacional, pólo de produção científico-tecnológica e industrial, parte do eixo 

metropolitano Rio-São Paulo, o mais desenvolvido e importante do país. Ademais 

está prestes a tornar-se um dos mais importantes corredores de exportação e 

escoamento de bens dos principais centros produtivos brasileiros. Por outro lado, 

sua vocação rural, no sentido do agrário, já de há muito, esgotou-se. Até pelos seus 

caminhos históricos desenvolvimentistas percorridos, mormente a partir dos anos 

1950.   

 A menção feita da possível magalópole Riosampa sugere a onírica 

conurbação total envolvendo as áreas metropolitanas das principais cidades do 

Brasil, abarcando de chofre todo o vale que se imiscui entre elas. E daí o rural torna-

se coadjuvante da paisagem, com papel transformado, do agrário para o não-

agrário, do rural para o urbano. Será?  

Partindo do pressuposto de que o rural, a ruralidade é um conceito de 

natureza territorial e não setorial, admite-se que ele não pode ser encarado como 

etapa do desenvolvimento social a ser vencida pelo avanço do progresso e da 

urbanização. De fato, o rural ocupa um espaço na cadeia de valores territoriais e 

econômicos, ao lado da indústria e o comércio, que o tornam precioso para as 

sociedades contemporâneas. Sua valoração se materializa num tripé sócio-

econômico-urbanístico, que vai desde o mero contato muito mais imediato de seus 

habitantes com seu espaço (uma certa relação com a natureza, em que a 



 248

biodiversidade e a paisagem natural aparecem como trunfos e não como obstáculos 

ao desenvolvimento), do que nos centros urbanos, passando por sua  relativa 

dispersão populacional (com uma certa relação dos habitantes entre si,  que pode 

ser definida pela economia da proximidade e por um conjunto de laços sociais), em 

contraste com as imensas aglomerações metropolitanas (“renascimento rural”), até 

sua relação com as cidades (as regiões urbanas, de onde vem uma parte crescente 

das rendas das populações rurais), os verdadeiros centros de desenvolvimento.  

Na visão de Abramovay (2001), as oportunidades de conurbação, pelo 

crescimento vegetativo das grandes cidades, ao invés de tender a engolfar de vez a 

região rural, ao contrário, descortinam novas perspectivas para esta: 

Mas o próprio crescimento e a interiorização das grandes e médias cidades abrem a 
oportunidade de novas atividades e da valorização de atributos do meio rural até 
então desprezados. É fundamentalmente da renda urbana que depende o 
dinamismo rural: não só daquela constituída por mercados consumidores anônimos, 
distantes e destinatários de commodities, mas sobretudo da que se volta ao 
aproveitamento das virtudes mais valorizadas no meio rural, como a produção 
territorializada de qualidade, a paisagem, a biodiversidade, a cultura e um certo 
modo de vida. O pressuposto aí é que o meio rural justamente não se “urbanize”, 
mas que ele tenha, ao mesmo tempo, um conjunto de organizações que planejem o 
aproveitamento econômico de atributos que os mercados convencionais dificilmente 
serão capazes de revelar. 

  

 Para o autor, o meio rural deve ser encarado como “o espaço de atividades 

variadas, reunindo uma multiplicidade de atore sociais e não apenas como terreno 

de onde vão sair produtos agropecuários” (2003, p.13).  Este novos atores encenam 

no palco do urbano-rural, agrícola-não-agrícola, em papéis que incluem os neo-rural, 

sem-terra, agricultor familiar, o explorador do agrobusiness, e até o “sem-sem” (ver 

Cap. III), em novas relações ruro-urbanas (Fig. 4.3.1). 
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                          Fig. 4.3.1 
       As novas relações ruro-urbanas 

Nos países desenvolvidos, as 

áreas rurais passam a serem vistas por 

suas múltiplas funcionalidades, onde se 

inclui seu papel na preservação e 

melhoria da paisagem, a própria 

conservação da natureza, ecoturismo, o 

campo como local de moradia, oferta de 

produtos regionais específicos e de alta 

qualidade, isto 

Fonte: Graziano Silva (2001,p.3) 

tudo em adição ao papel tradicional de produtor de alimentos e matérias-primas. 

Na visão de Kageyama,   

   

[…] o paradigma da modernização da agricultura, que dominou a teoria, as práticas e 
as políticas nesses países, como a principal ferramenta para elevar a renda e o 
desenvolvimento das comunidades rurais, vem sendo substituído, notadamente na 
Europa, por um novo paradigma, o do desenvolvimento rural, no qual se inclui a 
busca de um novo modelo para o setor agrícola, com novos objetivos, como a 
produção de bens públicos (paisagem), a busca de sinergias com os ecossistemas 
locais, a valorização das economias de escopo em detrimento das economias de 
escala, a pluriatividade das famílias rurais, entre outros. O desenvolvimento rural 
implica a criação de novos produtos e novos serviços, associados a novos 
mercados; procura formas de redução de custos a partir de novas trajetórias 
tecnológicas; tenta reconstruir a agricultura não apenas no nível dos 
estabelecimentos, mas em termos regionais e da economia rural como um todo; 
representa, enfim, uma saída para as limitações e falta de perspectiva intrínsecas ao 
paradigma da modernização e ao acelerado aumento de escala e industrialização 
que ele impõe. (2003, p. 3) 

                

O fato é que está cada vez mais difícil delimitar o que é rural  e o que é 

urbano. Até porque parece ser cada vez menos importante a diferenciação entre o 

rural e o urbano. O rural hoje em dia, do ponto de vista especial, pode ser entendido 
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como um continuum do urbano. Sob o prisma da produção, ou atividade econômica, 

o campo não mais pode ser identificado apenas pela agricultura e pecuária, assim 

como a cidade apenas pela atividade industrial (GRAZIANO SILVA, 1997). 

 O crescente processo de industrialização da agricultura, e o avanço espacial, 

econômico e cultural do urbano sobre o rural, trouxeram a este último uma feição 

cada vez mais urbana. Nos Estados Unidos, por exemplo, a definição de ruralidade, 

adotada pelo Departamento de Agricultura, inclui códigos do continuum urbano-rural 

- rural-urban continuum codes - e de influência urbana [rurbanização] - urban 

influence codes – para efeitos de classificação de cada município – county – pelo 

seu grau de urbanização e proximidade de uma área metropolitana (ABRAVOMAY, 

2003).        

 No período 1995-1999 (Plano Real) a fração da renda proveniente das 

atividades agrícolas (que representa 3/4 ou mais da renda total dessas famílias) caiu 

tanto para as famílias rurais independentes dedicadas à produção agrícola apenas (- 

4,2% a.a.), como para as de atividades múltiplas (pluriativas, ou agrícola e não-

agrícola) (- 5,3% a.a.). As rendas não-agrícolas só cresceram para as famílias rurais 

de conta-própria não-agrícola, permanecendo estagnadas para as pluriativas (Tab. 

4.3.1) (GRAZIANO SILVA, 2001).  

Em essência, as famílias agrícolas e pluriativas ficaram mais pobres na 

segunda metade dos anos 90. É por essa razão que as famílias rurais estão se 

tornando crescentemente não-agrícolas. O autor ainda afirma que as demandas de 

geração de emprego e renda originadas dos aglomerados urbanos, 

independentemente das atividades agrícolas locais, podem vir a ter uma importância 

decisiva para o crescimento das chamadas atividades rurais não-agrícolas (ORNA). 

Os aglomerados metropolitanos acabam por determinar o sentido dos fluxos dos 
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produtos e das pessoas seja no sentido metropolitano - não metropolitano, seja no 

sentido urbano - rural. Com base neste entendimento, pode-se concluir que as 

atividades agrícolas de uma dada região ruro-urbana podem ser redefinidas a partir 

da busca de áreas para lazer, turismo e preservação ambiental, pela população 

desses grandes centros urbanos que lhe são adjacentes.  

Esta dinâmica sócio-econômica propicia o aparecimento de outras 

oportunidades de obtenção de renda para o homem do campo, que se coloca, a 

partir daí, como candidato a um emprego rural não-agrícola (ERNA). Passa a 

explorar as chamadas "novas atividades agrícolas", como os pesque-pague,  

fazendas de caça, criação de plantas e animais para fins ornamentais, etc..  

 
Tab. 4.3.1 

Evolução da renda familiar do agricultor por conta própria (1995-1999)* 
 

 
(*) Tabulações especiais do Projeto Rurbano, IE/Unicamp, maio2001  
Fonte: Graziano Silva (2001,p. 7) 
 
 

As principais fontes geradoras de ERNA, principalmente em regiões onde a 

população rural é relativamente pequena (alto índice de urbanização), e as cidades 

são grandes (inclusive com parte da população ocupada na agricultura mora na 

cidade) passam ao largo das agroindústrias e se encontram no “novo rural 

brasileiro”.  O exemplo desta região é o Sudeste, com ênfase no estado de São 

Paulo, e particularmente aplicável ao Vale do Paraíba. 

 A dinâmica, portanto, que se estabelece entre o rural e o urbano, nesta inter-

relação de interesses, onde os espaços se amalgamam, e as atividades rurais são 
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cada vez menos agrícolas, consubstancia a fusão do rural com o urbano num 

processo de rurbanização crescente. Intensifica-se, conforme percebe Graziano 

Silva (2001,p. 8), na medida em que ocorre 

 

a demanda da população urbana de alta renda por áreas de lazer e/ou segunda 
residência (casas de campo e de veraneio, chácaras de recreio) bem como a 
prestação de serviços pessoais a elas relacionados (caseiros, jardineiros, 
empregados domésticos, etc.); a demanda da população urbana de baixa renda por 
terrenos para autoconstrução de suas moradias em áreas rurais; e ainda a demanda 
por terras nãoagrícolas por parte de indústrias e empresas prestadoras de serviços 
que buscam o meio rural como uma alternativa favorável de localização para fugir 
das externalidades negativas dos grandes centros urbanos (condições de tráfego, 
poluição, etc.). Essas três dinâmicas - que poderíamos chamar de imobiliárias - são 
muito importantes no caso brasileiro, especialmente nas regiões do Centro-Sul do 
país que concentra a grande maioria da população de rendas mais altas e também a 
agricultura mais moderna do país. [...] o motor do crescimento do ERNA não são as 
mudanças internas do setor agrícola mas sim as demandas urbanas por bens e 
serviços não-agrícolas: é isso, em essência, o que há de novo no rural brasileiro [...] 
e reflete, no fundo, uma tentativa de ampliar os mercados agrícolas, cada vez mais 
restritos pela incorporação de novos mercados, na verdade, novas mercadorias que 
não têm origem agropecuária no seu sentido estrito (grifo do autor). 

 

 Em termos formais, ou oficiais, no entanto, a definição de rural (área rural) 

adotada pelo IBGE é demasiada simplista: área de um município externa ao 

perímetro urbano. E a partir daí, advêm as concepções, também formais, de  

- Aglomerado Rural: localidade situada em área não definida legalmente como 

urbana e caracterizada por um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, 

formando área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis e 

disposta ao longo de uma via de comunicação; 

- Aglomerado Rural de extensão urbana: localidade que tem as características 

definidoras de Aglomerado Rural e está localizada a menos de 1 Km de distância da 

área urbana de uma Cidade ou Vila. Constitui simples extensão da área urbana 

legalmente definida; 
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- Aglomerado Rural isolado: localidade que tem as características definidoras de 

Aglomerado Rural e está localizada a uma distância igual ou superior a 1 Km da 

área urbana de uma Cidade, Vila ou de um Aglomerado Rural já definido como de 

extensão urbana; 

- Povoado: localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural 

isolado e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo 

freqüente e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) 

estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 (um) posto de 

saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. 

Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou que não está 

vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores exercem atividades 

econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade 

ou fora dela; 

- Núcleo: localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural isolado 

e possui caráter privado ou empresarial, estando vinculado a um único proprietário 

do solo (empresas agrícolas, indústrias, usinas, etc.). 

- Lugarejo: localidade sem caráter privado ou empresarial que possui característica 

definidora de Aglomerado Rural isolado e não dispõe, no todo ou em parte, dos 

serviços ou equipamentos enunciados para povoado; 

- Propriedade Rural: todo lugar em que se encontre a sede de propriedade rural, 

excluídas as já classificadas como Núcleo. 

 Aí estão, portanto as definições oficiais adotadas pelo IBGE para todo e 

qualquer fim de estatísticas demográficas. Já para efeitos do Projeto Rurbano, do 
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Núcleo de Economia Agrícola, do Instituto de Economia da Unicamp, provedor de 

importantes subsídios para este texto, as conceituações variam, ou seja,  

- Áreas rurais / extensão urbanas: áreas urbanizadas adjacentes ao perímetro 

urbano dos municípios (com distância inferior a 1 km), resultado do crescimento 

horizontal das cidades, e que ainda não foram incorporadas legalmente ao perímetro 

urbano do município;  

- Áreas rurais / povoados: aglomerações no espaço rural que se caracterizam por 

não estarem vinculadas a um único proprietário e possuírem um conjunto de 

edificações permanentes e adjacentes, formando área continuamente construída, 

com arruamentos reconhecíveis, ou disposta ao longo de uma via de comunicação, 

e com serviços para atender seus moradores, da seguinte forma: pelos menos um 

estabelecimento comercial vendendo bens de consumo e pelos menos dois dos três 

serviços seguintes - estabelecimento de ensino de primeiro grau, posto de saúde e 

templo religioso de qualquer credo; 

- Áreas rurais / núcleo: aglomerado rural isolado (com mais de 10 e menos de 51 

domicílios), cujo solo pertence a um único proprietário (empresa agrícola, indústria, 

usina, etc.) e que dispõe ou não de serviços ou equipamentos definidores dos 

povoados; 

- Áreas rurais / outros: aglomerados que não dispõem dos serviços definidores de 

povoado e não estão vinculados a um único proprietário; 

- Áreas rurais / "exclusive": áreas que não atendem a nenhum critério de 

aglomeração, existência de serviços ou densidade populacional, caracterizando-se 

como as áreas rurais propriamente ditas. 
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O fato é que, na medida em que ocorre um maior adensamento e alguma 

oferta de serviço em uma localidade rural, ela passa a ser classificada como 

“urbana” e o desenvolvimento rural é assimilado, automaticamente, como 

“urbanização do campo”. A definição setorial, ou administrativa de áreas rurais (de 

acordo com a parametrização adotada pelo IBGE/Pnad) lhes dá uma dimensão tal 

que as estatísticas levam a concluir que um a cada três brasileiros vive em regiões 

rurais (CENSO DEMOGRÁFICO, 2000). Um quadro desolador de esvaziamento 

generalizado do meio rural (o rural isolado), mais as cidades com menos de 20 mil 

habitantes fora das regiões metropolitanas. Uma situação diversa seria pintada, caso 

a definição do rural fosse feita na base das características sociais e territoriais. Não 

obstante se localizarem aí os piores indicadores sociais, é um equívoco concluir-se 

que os processos migratórios serão capazes de conduzir populações vivendo em 

situação de pobreza rural aos centros metropolitanos132.   

Não se pode deixar de reconhecer que as grandes cidades de uma forma 

geral deixaram de ser, desde meados dos anos 1980, um caminho socialmente 

valorizado de ascensão social. Até pelo contrário, o própria expansão econômica-

territorial das cidades acabam por abrir perspectivas de geração de renda aos 

habitantes rurais, que até então não existiam. Cabe a estes explorarem tais 

 
 
 
 
 
 
____________ 
132 O próprio MST, já, há muito, deu-se conta disto, ao desdobrar sua estratégica tipicamente campo-
campo, para uma outra, complementar, centro-periferia (urbano-periferia). A materialização da nova 
estratégia se dá através do “modelo” de assentamento Comuna da Terra, com a arregimentação da 
massa de militantes (os “sem-sem”) das próprias cidades.  
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oportunidades, afastando a alternativa da marginalidade urbana como alternativa à 

pobreza rural (ABRAMOVAY, 2001). 

Ainda sobre a discussão do rural como modus e loco vivendi, e de produção, 

Kageyama (2003) menciona que em quase todo o mundo as estatísticas nacionais 

definem o rural como oposição, complemento ou resíduo do urbano. Adotam-se 

critérios anacrônicos com vistas às divisões territoriais, sem dar atenção ao que se 

chama de desenvolvimento territorial.  A autora comenta que no Brasil se propõe 

que, para efeitos analíticos, não sejam considerados urbanos os habitantes de 

municípios muito pequenos (com menos de 20 mil habitantes), um critério bastante 

simples, mas que tem a desvantagem de abarcar os pequenos municípios com alta 

densidade demográfica, pertencentes a regiões metropolitanas, por exemplo. Por 

esse critério, 4.024 municípios brasileiros, do total de 5.507, seriam considerados 

rurais. Se, no entanto, forme combinados critérios de população e densidade 

demográfica, pode-se concluir que apenas 455 municípios (aglomerações urbanas 

metropolitanas, outras aglomerações e centros urbanos) são sem dúvida urbanos. 

Um segundo grupo seria formado pelos municípios de pequeno porte ( menos que 

50 mil habitantes ou densidade demog´rafia inferior a 80 hab/km2)  e os de médio 

porte (população entre 50 e 100 mil habitantes, com mais de 80 hab/km2, com um 

total de 567 municípios. Estes seriam de fato os 1022 municípios urbanos. Esta 

constatação deflacionaria o número de 81,2% (“disparate”, segundo Veiga, citado 

pela autora) como o grau de urbanização do país. 

 A este respeito, é uma referência internacional considerar-se como áreas 

urbanas aquelas com densidade populacional de 400 ou mais habitantes por km2 

(Tabela 4.3.2).    
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                                                         Tab. 4.3.2  
              Definição de áreas urbanas segundo o censo de outros países 

                          
                         Fonte: Kageyama  (2003,p. 7) 

 
 

Com base neste critério, acabam se configurando, na Ásia, áreas rurais de 

alta densidade demográfica, que Qadeer, citada pela autora, denomina de 

“ruralópoles, onde se encontra uma combinação de densidade populacional de nível 

urbano com uma economia essencialmente agrícola” (2003,p.8). Fica no entanto 

caracterizado que a ruralópole não é uma região rural homogênea separada das 

cidades, mas sim a parte rural de uma região que se estende por uma cadeia de 

distritos de alta densidade, centrados em torno de vilas e cidades.   

 Do ponto de vista meramente econômico-produtivo, a economia rural deve ser 

percebida como integrada à cidade, e à economia regional. A combinação de uma 

cidade e seu entorno rural tece o contexto adequado para se compreender o 

desenvolvimento rural. Frise-se que os mercados são regionais (e não rurais) e 

quanto maior o tamanho da cidade em relação a seu entorno rural, maior será o 

peso das transações efetuadas em mercados no total das transações da região133.   

____________ 
133 O estado de São Paulo apresenta a mais densa rede urbana e de estradas do país, incluindo 
muitos situações conurbação (como é o caso do Vale do Paraíba, ao longo da Rod. Dutra, onde  
ocorre que duas ou mais cidades praticamente se ligam, devido ao encontro de seus limites 
suburbanos, formando verdadeiras cadeias). Apenas 36,6% dos municípios paulistas possuem mais 
de 20 mil habitantes, 27,6% têm densidade maior que 80 hab/km2. Metade dos municípios paulistas 
tem menos de 11.550 habitantes e metade tem densidade demográfica abaixo de 35 pessoas por 
km2. Pelo critério de tratamento do urbano como o de mais de 400 pessoas por km2, somente 59 
municípios de São Paulo (menos de 10%) seriam considerados propriamente urbanos, mas esse 
pequeno conjunto de municípios concentra 66,9%da população urbana do estado (KAGEYAMA,  
2003,p. 8-9). 
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 A este respeito, Figueroa, apud Kageyama, menciona que 

 
Um país com áreas urbanas compostas de poucas megalópoles, ou de muitas 
cidades pequenas, não permitiria o desenvolvimento generalizado dos mercados 
regionais. Ao contrário, um país com áreas urbanas compostas de muitas cidades de 
tamanho médio geraria condições favoráveis para o desenvolvimento dos mercados 
e, portanto, para o desenvolvimento rural. Certamente a urbanização ajudaria o 
desenvolvimento rural, mas não qualquer urbanização e sim aquela geograficamente 
descentralizada (2003,p. 8). 

 

Há ao menos duas decorrentes percepções a partir daí. A primeira delas 

insinua que a ruralidade tornava-se uma categoria residual, isto é, se não há 

concentração populacional de uma dimensão de escala mínima, a área tornava-se 

automaticamente rural. A segunda comprova, de maneira inequívoca, a 

interdependência entre os dois espaços, função inclusive do tamanho da mancha 

urbana. Num primeiro momento, o já referido “continuum” ruro-urbano poderia ser 

visto como apropriando-se do papel de ligação entre vasos (ou, neste caso, 

espaços) comunicantes, permitindo que o fluxo demográfico por ele flua, de modo 

que, como na lei da hidrodinâmica, enquanto um só - o urbano - se "enche", o outro - 

o rural - só pode, conseqüentemente, esvaziar-se. 

 Sobre este mesmo aspecto, Santos comenta que 

Por outro lado, em sua descrição desse tipo de relação cultural campo/cidade, 
Gilberto Freyre também realçava, naquele texto de 1956, o movimento negativo – 
oposto, grave se não interditado e revertido – de esvaziamento dos melhores valores 
humanos de que padeciam os meios rurais, perdendo cada vez mais líderes, 
sugados por um “rapto social”, por uma espécie de panurbanismo, movimento que 
iria criar problema maior adiante, como ele dizia, referindo-se ao fenômeno do 
desenraizamento dos jovens recém-citadinos, para onde os levava o êxodo rural 
(2001,p. 80).  

  

 O processo de rurbanização, por outro lado, abre também oportunidades para 

o homem do campo, ao oferecer-lhe a possibilidade de desempenhar atividades ao 

par das citadinas, em seu próprio habitat.  Como se estivesse, como por assim dizer, 
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elevando seu nível sócio-cultural. O mesmo autor, ainda calcado no sociólogo de 

Apipucos, comenta: 

 

Há inclusive um registro posterior acerca dos atrativos “psicoculturais e não apenas 
econômicos” da rurbanização, feito em um daqueles textos “desordenados” do livro 
de 1982, em passagem na qual o sociólogo comentava a modernização da 
agroindústria canavieira e a crescente agropecuarização da economia agrária, 
deslocando o homem rural “polarizado por duas forças poderosas”: a que o 
expulsava do mundo agrário e a outra “que o joga(va) dentro das nossas próprias 
fronteiras, numa transamazônica trágica...”, movendo-o para o campo desnaturado 
das cidades. Então, Gilberto Freyre chamava a atenção para os “efeitos 
valiosamente sociais da rurbanização” na profilaxia da proletarização no meio rural, à 
medida que ela abria caminho para a valorização da figura tradicional do “morador”, 
perpassando-lhe “valores e incentivos transferivelmente urbanos ou urbanizantes 
que lhes reforçariam o status de gente potencialmente média” (2001,p. 80). 

  

Conceitualmente, a origem do rurbano assenta-se nos estudos dos espaços 

periurbanos e do crescimento periférico das cidades. Houve necessidade, inclusive, 

de se chegar a um acordo terminológico que traduzisse a interpenetração dos 

espaços (geográficos, sociais, culturais, econômicos) rural e urbano134. 

Além do que já se colocou neste texto sobre o conceito do periurbano, 

discutido pelo Prof. Jean Pierre Goubert, pode-se ainda comentar sobre as 

diferentes visões do que seja a franja urbana, termo utilizado já na primeira metade 

do século passado para se referir a uma área construída fora dos limites 

administrativos da cidade. Tipicamente, trata de áreas com crescimento periférico e 

onde se misturam usos do solo urbanos e agrícolas (uma zona de transição entre o  

 
 
 
____________ 
134 Há uma profusão de termos empregados: rurbano, rurubano, rurban, rural-urban fringe, banlieue, 
franja urbana ou rururbana, sombra urbana e espaço periurbano. A mais remota referência a um 
destes termos é o artigo ‘Diferenças fundamentais entre o mundo rural e o urbano’ publicado na 
década de 1930, nos EUA, de autoria de Sorokin, Zimermann e Galpin. Ali aparece o rurban, que 
Gilberto Freyre importou, aportuguesando para rurbano e usando-o pela primeira vez, segundo ele, 
na obra Sociologia: introdução ao estudo dos seus princípios (1945) (FROEHLICH, 2000,p. 290) 
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campo e a cidade). Alguns autores a consideram parte da cidade, onde operam 

forças em múltiplas direções por todo o conjunto da área urbana. Já Zárate (1984), 

apud Vale (2004,p.1), 

[...] prefere usar o termo franja rururbana e a define como um espaço físico 
diferenciado do resto da cidade onde, além do uso rural (áreas de cultivo, terrenos 
baldios e áreas de preservação ambiental), é ocupada também por: a) subúrbios 
com casas e população próximas à cidade que pertencem geralmente ao município 
da cidade principal; b) pequenos agrupamentos de casas em torno de uma fábrica 
antiga central transferida para a área periférica ou uma nova construída no local; c) 
proliferação das propriedades unifamiliares;  d) outros usos urbanos (vias de 
transporte e instalações de serviços urbanos que necessitam de amplas superfícies). 
A franja rururbana também é considerada como um espaço social diferenciado, 
tendo em vista: a) o aumento das formas e modos de vida urbanos; b) forte 
mobilidade de sua população; c) variedade social, com predominância de estratos 
sociais diferenciados, de acordo com as distintas áreas residenciais existentes; d) 
comportamento social permeado por relações sociais mais intensas; e) valorização 
contemplativa da natureza sem que, no entanto, haja uma integração com o campo. 
Este espaço é tido como oposição à cidade, tendo em vista a tranqüilidade, o ar 
puro, ausência de contaminação.  
 

 

Com base nestas conceituações, o crescimento periférico da cidades poderia 

definir de maneira objetiva, porém demasiada ampla, o que se chama de  

rurbanização, ou rururbanização.  Poderia ser, por exemplo, uma forma de 

crescimento urbano, de uma associação entre o rural e o urbano, onde predomina a 

população urbana que vive num espaço rural com tendência à valorização por conta 

do crescimento urbano. Neste caso, a rurbanização seria uma nova concepção de 

formas de reprodução da força de trabalho e de localização das atividades de 

produção e distribuição.  

Para Freyre (2006) trata-se de uma situação intermediária entre uma situação 

puramente rural e a exclusivamente urbana, com uma mistura entre os valores 

representados pelos modos de vida rural e urbano. É um processo de 

desenvolvimento sócio-econômico que combina, em termos de forma e conteúdo, 

uma única vivência regional e nacional (rurbanos). Ela representa uma rejeição à 
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absoluta urbanização e, ao mesmo tempo, à idealização de camponeses vivendo 

arcaica, e romanticamente em espaço rurais. Vale (2004,p.2) associa o conceito 

diretamente com o processo de expansão do espaço urbano, fazendo interessante 

analogia com  

três coroas que são vagamente concêntricas e com organizações diferentes: 1ª) 
unida à cidade fisicamente ou pela natureza das atividades econômicas bem como 
do deslocamento dos moradores; 2ª) área com delimitação menos visível, onde a 
urbanização pode ser total ou parcial, mas o espaço agrícola já possui um controle 
urbano; e 3ª) produção agrícola e sociedade rural estão em pleno vigor e 
funcionamento e o processo de urbanização se caracteriza somente pela presença 
de construções localizadas e delimitadas espacialmente, muitas delas já paralisadas. 
[...] a terceira coroa seria a periurbana, cujas características devem ser definidas por 
meio das seguintes variáveis: dados referentes à situação da agricultura (tradicional, 
marginal, moderna), tipo de habitat (disperso ou concentrado) e o equipamento 
básico; grau de urbanização, volume de construções novas; nível sócio-econômico 
dos proprietários e situações do mercado do solo urbanizável; dados sobre a gestão 
municipal (papel dos agricultores e outros grupos sociais na mesma, atitude dos 
poderes locais frente à urbanização, iniciativas de controle deste processo e de 
planificação territorial).  

 

O viés outro que pode ser tomado, e o é por muitos autores nesta esfera do 

ruro-urbano, é o do confronto, isto sim, entre a cidade e o campo. Desde a década 

de 1930, Gilberto Freyre preocupado com configurações espaciais cidade-campo e 

questões ambientais e ecológicas, a partir da compreensão proporcionada por sua 

perspectiva sociológica formulou um planejamento do espaço, através de subsídios 

e recomendações de políticas capazes de diminuir o crescente desequilíbrio 

ambiental constatado. Este planejamento deve propugnar pela complementação de 

atividades primárias e secundárias e pela integração de espaços, esforços e estilos 

de vivência, o que se torna possível, segundo seu ponto de vista, devido à grande 

escalada de conhecimentos científicos e tecnológicos que possibilitam anular as 

clássicas diferenças de áreas, especificamente identificadas como urbanas e rurais 

(FROEHLICH, 2000). 

O mesmo autor coloca ainda que 
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a idéia de viver uma "vida mista", de conciliar "contrários" (rural x urbano), nasce de 
aceitação da tipologia dualista proposta em termos. O seu significado é a tentativa de 
estabelecer uma mediatriz entre duas situações ou estados polarmente opostos, que 
seriam o rural e o urbano. Um estado intermediário que criaria um tipo 
psicossocioculturalmente misto, denominado de rurbanita [...],  já que a rurbanização 
seria uma concepção definidora de uma situação intermediária entre a puramente 
rural e a exclusivamente urbana — pois que a define como posição mista, dinâmica e 
conjugal entre os valores que aquelas vidas representam [...]. Um processo de 
desenvolvimento socioeconômico que combina, como formas e conteúdos de uma 
só vivência regional [...] valores e estilos de vidas rurais e valores e estilos de vida 
urbanos. Daí o neologismo: rurbanos [...]. Mesmo sem superar o viés dualista que 
está na origem de sua análise sócioespacial, Freyre pretende contrapor à tendência 
desenvolvimentista urbano-industrial uma concepção sociológica de 
desenvolvimento capaz de juntar o moderno ao ecológico, o técnico ao telúrico, que 
seria a rurbanização. Esta necessitaria de uma política social, de extensão nacional, 
que introduzisse "valores urbanos" entre os rurícolas, mas sem que isso viesse a 
acarretar "urbanização", mas sim conciliações daqueles valores com "permanências 
rurais". Seria a criação e o desenvolvimento de uma nova "mentalidade rurbana" 
(2000,p. 291) 

 

A perspectiva da anteposição entre campo e cidade, rural e urbano, se exaure 

na medida em que o fenômeno da urbanização, como uma realidade mundial e 

inevitável, se transforma na grande aventura da humanidade. A cidade, em 

contraposição ao atraso do meio rural, é considerada o espaço fundamental para o 

desenvolvimento econômico e a construção da cidadania. Modernização significa 

então um processo histórico de generalização de um padrão cultural urbano, 

sinônimo de emancipação, autonomia, desenvolvimento, progresso e cidadania 

(SAUER, 2003). 

Ainda segundo o autor, estas concepções levam a interpretações que afirmam 

a diluição das contradições e diferenças entre o rural e o urbano, pois o tecido urbano 

domina toda a sociedade porque a modernização capitalista está relativamente 

completa. Lefebvre (1999) apud Sauer, coloca que “não há mais espaços geográficos 

e sociais para a existência de valores e modos de vida ‘tradicionais’, distintos, porque 

este tecido urbano consumiu todos os resíduos da vida agrária” (2003,p. 8).     

Corroborando esta visão, Ianni (1996), apud Sauer: 
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[...]...faz tempo que a cidade não só venceu como absorveu o campo, o agrário, a 
sociedade rural. Acabou a contradição cidade e campo, na medida em que o modo 
urbano de vida, a sociabilidade burguesa, a cultura do capitalismo, o capitalismo 
como processo civilizatório invadem, recobrem, absorvem ou recriam o campo com 
outros significados (2003,p. 8). 

 

Trata-se do avanço deste processo civilizatório capitalista que abarca todas as 

esferas da vida e da sociedade, integrando, modernizando e mesmo diluindo o mundo 

agrário. Desta forma, ele tende a perder suas características, inclusive a sua base 

econômica que passa a ser de atividades não agrícolas, ORNA, e ao mesmo tempo, 

deixando de ser o lugar de manutenção e reprodução de valores tidos como 

“tradicionais”, “românticos” a exemplo do comunitarismo do cooperativismo, e do 

familismo. O processo de urbanização do campo produz secularização, 

individualização e racionalização, destruindo os últimos resquícios que poderiam 

diferenciar o espaço rural do urbano (SAUER, 2003).  

  Ao mencionar Lefebvre, o autor coloca que a oposição ou conflito (dialético) 

entre cidade e campo abarca uma certa unidade, criando dificuldades para 

apreender, teoricamente, a relação entre unidade e contradição. Esta dificuldade 

estaria na base da ambigüidade com que Marx e Engels “trataram do fim da cidade”, 

pois o surgimento da grande indústria fez com que a cidade deixasse de ser o 

“sujeito do processo histórico”. Lefebvre, apud Sauer, reafirma a noção da 

superação do rural pela urbanidade capitalista ocidental:   

 

A concentração da população acompanha a dos meios de produção. O tecido urbano 
prolifera, estende-se, corrói os resíduos de vida agrária. Estas palavras, “o tecido 
urbano” não designam, de maneira restrita, o domínio edificado nas cidades, mas o 
conjunto das manifestações do predomínio da cidade sobre o campo (2003, p. 6) 
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 Seguramente, Lefebvre busca em Nietzsche (“A Origem da Tragédia”) a 

referência da conflitualidade entre campo e cidade, rural e urbano, e que, ao mesmo 

tempo, abarca uma certa unidade. Em sua obra “A Revolução Urbana”, Lefebvre 

(1999,p.101) coloca: 

Como compreender a tragédia grega?  A cidade política, pequena aglomeração ou 
cité organizada apreende sua relação conflituosa com o campo, com seu próprio 
campo. Ela retorna os temas camponeses vividos e por eles interpretados e lhes dá 
um outro sentido. Da cidade nasce o espírito apolíneo. Ao campo pertence Dionísio.           

 

 Ora, Nietzsche em sua obra, que tem por tema a dimensão ontológica da arte, 

define exatamente o mundo como um jogo trágico, um jogo de forças em conflito - o 

trágico como princípio cósmico. O espírito apolíneo e o espírito dionisíaco são forças 

em conflito, princípios metafísicos do mundo. Ao mesmo tempo, a oposição dos dois 

princípios gera harmonia, unidade. 

Para Nietzsche, a arte revela essa unidade. Desta forma, a arte é o resultado 

da conflitualidade entre dois espíritos, simbolizados por dois deuses: Apolo e 

Dionísio. O primeiro individualiza e dá forma à energia vital que o segundo emana. 

Nas formas criadas por um, descobre-se a energia transbordante do outro. 

Nos dois tipos de arte, a poesia (apolínea) se contrapondo, e ao mesmo tempo 

complementando, a música (dionisíaca). Apolo domesticou na arte grega a 

bestialidade da força irracional de Dioniso. A harmonia da arte grega resultava desta 

tensão (e reconciliação) de forças opostas.  

Por sua vez, Neitzsche, em sua obra, coloca que 

a evolução progressiva da arte resulta do duplo caráter do espírito apolíneo e do 
espírito dionisíaco, tal como a dualidade dos sexos gera a vida no meio de lutas que 
são perpétuas e por aproximações que são periódicas (1996,p. 35). 
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4.4 Premências do planejamento urbano-regional 
 

 

Planejar é antecipar-se. É traçar plano, tencionar. Prever o que fazer, o que 

deverá acontecer. Fundamenta-se obrigatoriamente no binômio saber-ação.  

É da natureza humana utilizar-se do seu conhecimento para dominar e 

controlar a natureza, de forma a garantir sua sobrevivência e reprodução, 

adequando-se, e ao mesmo tempo moldando o meio físico à seu modo de vida. De 

nômade, tornou-se sedentário, capaz de dominar seu território e ali garantir sua 

subsistência. Este domínio passa pela capacidade de planejar, assegurando, ao 

menos a curto e médio prazos, as condições propícias à sua existência. 

A ocupação do espaço (e, certamente, o papel da cidade), a partir da 

Revolução Industrial, além de seu papel de natureza social, passa a ser instrumento 

da produção, e portanto alavanca para a própria acumulação da riqueza. A 

localização das plantas industriais revela-se de suma importância para a otimização 

da produção: estar ou não perto da matéria-prima, do mercado consumidor, da mão 

de obra disponível, de vias de transporte para o escoamento da produção tornam-se 

fatores essenciais na busca pelo lucro. O terreno sobre o qual se implementa a 

planta fabril, valoriza-se na medida que  alavanca maior potencial produtivo e de 

mais-valia. Pronto, aí está o nascituro da hierarquia do espaço. 

Exteriormente ao plano da produção, a população, por sua vez, busca locais 

para viver onde possa reinar o mais alto grau de bem-estar possível. Assim, áreas 

beneficiadas por atributos físicos privilegiados, distantes do caos dos centros 

urbanos, bem servidas pela infraestrutura e equipamentos urbana, com maior 

segurança, tornam-se áreas de alto potencial de bem-estar, e, logo, são mais 

procuradas, e mais valorizadas. Uma vez mais se pronuncia a hierarquia do valor da 
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terra. Classes sociais diversas ocupam diferentes espaços urbanos, função de seu 

poder aquisitivo. Surge o mais-valia fundiário, produto da especulação imobiliária 

(WHITAKER, 1999). 

O modelo “fordista-taylorista” de industrialização levou as cidades a 

organizarem-se de maneira racional e funcionalizada, dando espaço, por exemplo, à 

formas de organização e ocupação do espaço como as defendidas pelos 

modernistas. Nos EUA, a capitalização da classe trabalhadora acabou por criar um 

modelo de cidade organizado em torno de extensas periferias onde se priorizava a 

aquisição de um carro e de incontáveis utilitários domésticos elétro-eletrônicos, com 

base em um núcleo familiar patriarcal. No Brasil, a expansão do modelo fordista-

taylorista foi chamada de “fordismo periférico”, e caracterizou-se pela instalação no 

país de empresas multinacionais interessadas no baixo custo da mão-de-obra local.  

Como coloca o mesmo autor, 

assim, a partir de meados dos anos 40, determinados espaços tornavam-se mais ou 
menos valorizados em função da presença ou não de grandes empresas. Essas 
usinas atraiam uma grande legião de trabalhadores interessados nas ofertas de 
emprego, e que se instalavam nos arredores das fábricas em questão. Isso 
provocou, a partir dos anos 50, um intenso processo de urbanização, através do qual 
grandes centros urbanos, de características extremamente desiguais foram se 
formando (aos trabalhadores atraídos pelas perspectivas de emprego não era 
oferecido, nem pelo Estado nem pelas empresas, justas condições essenciais de 
infraestrutura urbana). Mais uma vez, a forma de ocupação do espaço, a forma de 
gestão do capital por parte de alguns agentes foi essencial para determinar a 
hierarquização do espaço (1999, p. 5). 

 
Em torno da questão do espaço estarão sempre envolvidos inúmeros agentes 

sociais, que se inter-relacionam, buscando cada qual defender seus próprios 

interesses: o trabalhador buscando o emprego, se instalando em moradias precárias 

próximas às empresas; o Governo interessado em promover o crescimento de 

determinada região; as empresas interessadas em instalar suas fábricas em locais 

privilegiados quanto à disponibilidade de mão-de-obra, e assim por diante. Desde há 
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muito, na região do Vale do Paraíba, há uma intensa disputa entre diversas cidades 

visando atrair indústrias, envolvendo municipalidades, empresas, sindicatos, 

associações de moradores, enfim, inúmeros agentes sociais, promotores da 

dinâmica urbana.  Esta se transforma em regional na medida que os centros urbanos 

se desenvolvem ocupando áreas mais extensas (com sua mancha urbana 

eventualmente se aproximando, ou mesmo tocando e se confundindo com a de 

outra cidade), e expandindo suas intermediações comerciais e sociais com cidades 

vizinhas. ie acelerando  à medida em que vão crescendo, mostram a necessidade de 

se relacionar com outros centros.  

 
A região do médio Vale do Paraíba, onde atuam os mais diversos agentes 

socioeconômicos, por exemplo, tem características históricas próprias às suas 

cidades, relacionadas ao ciclo econômico do café e ao surto industrializante da 

década de 50. Tem também características econômicas comuns a todas suas 

cidades, em torno do importante eixo de produção SP-RJ. Por fim, tem uma 

caracterização físico-ambiental bastante definida, ao longo do rio Paraíba e entre a 

Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira.  

Seu processo de urbanização está, desta forma, intrinsecamente associado 

às transformações do sistema produtivo (com superação do tradicional agro-

pecuário) e também às resultantes das intervenções de ordem política e de 

investimentos, no plano federal e estadual. Neste aspecto, é de fato a partir da 

década de 1930 (governo Vargas) que se dispara o processo de reestruturação e 

organização do Estado brasileiro, apoiado no binômio trabalho-urbanização. As 

motivações para tal são comentadas por Oliveira apud Reschilian (2004,p.70), que, 

entre outras razões, aponta a geradora do processo, acelerado na medida em que  
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o Estado brasileiro, não por inspiração doutrinária nem ideológica, é forçado pelas 
próprias necessidades de reprodução ampliada do capital a penetrar em espaços 
produtivos que antes não estavam sob seu controle, nem sob seu comando.        

 

É também das alçadas federal e estadual a implantação dos grandes eixos 

interestaduais e intermunicipais de transporte, como as ferrovias desde o século XIX 

e, as rodovias, Presidente Dutra, D. Pedro I, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, a partir 

da segunda metade do século XX. A localização geográfica da região também se 

constituiu em elemento estruturante dessa paisagem historicamente construída, 

tendo no rio Paraíba, seu primeiro eixo para demarcação da ocupação territorial e de 

transporte entre São Paulo e Rio de Janeiro135. Sofre ainda direta influência da 

hegemonia econômica protagonizada pelo estado de São Paulo (até atua como 

parte integrante da mesma), decorrente da articulação entre o processo de formação 

da sociedade urbano-industrial, da metropolização da capital e da unificação do 

mercado nacional, tornando-se elemento fundamental para a consolidação do 

processo de acumulação interno capitalista. Finalmente, é impactada pelo continuo 

processo de desconcentração da estrutura produtiva em torno da metrópole paulista, 

já a partir dos anos de 1970, para regiões próximas ou pertencentes a um raio de 

abrangência cuja infra-estrutura permitisse consolidar novos pólos de   

 

 

 

 
____________ 
135 Ao longo de quatro séculos a região foi constituindo seus núcleos urbanos principalmente nas  
proximidades do rio Paraíba, e daí crescendo junto às suas margens e, a partir do século passado, 
expandindo-se a leste e a oeste do eixo do rio, das ferrovias e rodovias. Assistiu a ciclos de ascensão 
e declínio econômicos, atestados pela posição ocupada no século XIX pela cidade de Taubaté e, 
posteriormente, já no século XX, por São José dos Campos, posição que se confirma nas décadas 
recentes devido à inserção da economia brasileira no contexto da globalização.  
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desenvolvimento dentro do modelo preconizado (RESCHILIAN, 2005). Aqui, Chuster 

apud Reschilian, comenta que  

  

Nesse cenário, a região Sudeste, firmou-se como principal pólo de atratividade 
populacional, a cidade de São Paulo e sua respectiva região metropolitana. 
Entretanto, a partir de 1970, constata-se um decréscimo no ritmo de crescimento 
dessa região, motivado pela desconcentração das atividades industriais em direção 
ao interior do estado de São Paulo, processo esse que, segundo Cano (1988), ficou 
conhecido como “interiorização da indústria” (2005, p. 30). 

 

 Fato este comprovado pelo forte declínio da taxa de participação da Região 

Metropolitana de São Paulo na produção industrial do estado de São Paulo, que 

passou de 70,69% na década de 1970 para 58,65% na década de 1980. 

O autor ainda se refere ao crescimento populacional, econômico e urbano do 

Vale do Paraíba, com ênfase no período 1940-2000136 (Tabela 4.4.1), quando 

definitivamente passa a inserir-se na lógica do processo de reprodução do capital e 

na organização do sistema produtivo. Trata-se de seu vínculo às diretrizes de 

ocupação territorial e também das formas de agenciamento espacial, possibilitando 

novas dinâmicas de expansão urbana, regional e desenvolvimento socioeconômico. 

O deslocamento da concentração urbana na região, em alguns municípios, 

relaciona-se aos ciclos econômicos do país e do próprio estado de São Paulo (e 

também regional, impulsionados pela instalação da Cia. Siderúrgica Nacional, em 

1946, a construção do Rodovia Presidente Dutra, em 1950, a instalação do Centro 

Técnico da Aeronáutica/ ITA no mesmo ano, e outros)  bem como a diretrizes de 

desenvolvimento e planejamento regional no âmbito federal e estadual. 

____________ 
136 Dados demográficos (IBGE, 2000), indicam que a população brasileira era de aproximadamente 
170 milhões de habitantes, dos quais 82% moravam em áreas urbanas. A população do País já era 
considerada “adulta”, pois 55% tinham entre 19 e 59 anos de idade, e o contingente de pessoas 
maiores de 60 anos poderá chegar a quase 15% da população, em 2020. 
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Tab. 4.4.1 
Evolução populacional das cidades do Vale do Paraíba 

  
Fonte: Reschilian (2005, p. 30) 
(*) Todo o Vale do Paraíba 
  

 A população mantém seu ritmo de crescimento, elevando o número de 

habitantes de todo o Vale do Paraíba, em 2005, de acordo com o SEADE (Perfil 

Municipal) para 2.183.891 habitantes. De qualquer forma, além da variável 

populacional, deve-se considerar, para melhor análise da dinâmica social (inclusive 

dos processos migratórios concernentes), o aspecto de densidade demográfica e o 

grau de urbanização das cidades do Vale do Paraíba, conforme mostrado pela 

Tabela 4.4.2. 

Notavelmente importante nos cenários socioeconômico, industrial e 

tecnológico nacional, e experimentando um acelerado, e desordenado crescimento a 

região do Vale do Paraíba tinha diante de si, já nos anos 1960, a premente 

necessidade de organizar seu desenvolvimento territorial. Diante deste quadro, 

passa a contar pela primeira vez com um esforço de planejamento integrado a partir 

da criação do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, CODIVAP, em 10 de outubro de 1970, integrado pelas prefeituras municipais 

da região. “Previa-se também que o Vale do Paraíba, por estar no maior corredor 

industrial do país, cortado pela via Dutra e o rio Paraíba, 
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Tab. 4.4.2 
População, taxa de urbanização e densidade demográfica - Vale do Paraíba 

 

            

2005 2005
Total Rank. (%) (Hab/Km2)

Caçapava 81.370 8 88.56 215.26
Cruzeiro 76.230 9 96.99 242.77
Guaratinguetá 111.084 5 95.49 151.34
Jacareí 206.014 3 96.19 444.95
Lorena 81.843 7 96.49 204.61
Pindamonhangaba 139.600 4 95.08 187.40
S. José dos Campos 592.932 1 98.90 519.2
Taubaté 264.031 2 94.63 433.55
Total Geral da População* 2.183.891

Taxa de 

Urbanização

Densidade 

DemográficaMunicípio
População

2005

 
                Fonte: SEADE, Perfil Municipal, 2005; Organização e tabulação do autor 
  (*) Todo o Vale do Paraíba 

 
 
tornar-se-ia uma megalópole, que exigiria soluções comuns para problemas comuns, 

devido à conurbação”137. Seu primeiro presidente foi o ex-ministro da Indústria e 

Comércio no governo Médici, Paulo Egydio Martins, cargo que deixou mais tarde 

para ocupar o governo de São Paulo.  

Sua missão, de partida, era produzir diagnósticos e diretrizes de planejamento 

regional e intra-urbano para o Vale do Paraíba, e suas cidades dentro da perspectiva 

dos próprios setores do planejamento estatal. Seu quadro técnico foi formado com 

pessoal de instituições de ensino e pesquisa do estado, principalmente do INPE e da 

Universidade de S. Paulo. Seu primeiro trabalho é publicado já em 1971: 

 

 
 
 
 
 
____________ 
137 Postado no site da entidade: http://www.codivap.org.br (acesso em 09 abr. 2006).  
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“Caracterização e Avaliação dos Conhecimentos Existentes sobre a Região do Vale 

do Paraíba e Diagnósticos Resultantes”. O documento já emitia algumas conclusões 

sobre um elenco de novas pesquisas que uma vez realizadas criariam uma estrutura 

de informações para a programação sistemática de planejamento integrado do Vale. 

Propunha com isto iniciar sua atuação no desenvolvimento da região. Identificou 

ainda cinco setores de atuação: ecológico, urbanísticos, socioeconômico, sócio-

cultural e institucional. Na ocasião foram apontadas as tendências de ocupação 

urbana nos principais municípios, à margem dos três eixos demarcadores do 

processo de ocupação do território: Rio Paraíba do Sul, Estrada de Ferro Central do 

Brasil, e Rodovia Pres. Dutra, resultando na ocorrência de zonas de conurbação 

entre alguns municípios138. 

O próximo trabalho que seria produzido pelo CODIVAP, que de fato pouco 

realizou de prático com relação aos seus propósitos iniciais, só aconteceria 21 anos 

depois, quando, em parceria com o INPE: Macrozoneamento da Região do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo, MAVALE. 

Bem antes, disso, em 1978, a Secretaria Estadual de Economia e 

Planejamento do Estado de São Paulo desenvolve o que seria o segundo grande 

esforço de organização do crescimento da região: o Plano do Macro-Eixo Paulista. 

Com base nos problemas levantados pelo CODIVAP, mais de sete anos antes, o 

Plano apresentava uma política regional para o desenvolvimento futuro da área do 

Vale do Paraíba. Uma vez mais, reconhecia a premência do planejamento urbano-

regional do Vale do Paraíba, com denotada preocupação relativa ao processo  

 
____________ 
138 A Sub-Região 1, identificada no trabalho produzido pelo CODIVAP englobava os municípios de 
Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Taubaté, avaliando o processo de urbanização dos 
mesmos 
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acelerado e desordenado de urbanização da região, propondo desta forma uma 

política de desenvolvimento, vinculado ao primeiro e ao segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento, PND. A preocupação demonstrada pelo Plano do Macro-Eixo 

Paulista englobava o desequilíbrio regional, com necessidade de intervenção 

governamental, em decorrência do aumento da concentração populacional em 

regiões metropolitanas. Esta orientação, sob o título de “Proteção aos Mananciais do 

macro-Eixo Paulista” apontava especificamente o crescimento desordenado, em 

ritmo acelerado das duas metrópoles (Grande Rio e Grande São Paulo) com graves 

problemas sociais, econômicos e de poluição, tendo sido inclusive motivo de 

preocupação dos órgãos federais, e recomendando, já através do I PND (1972-74) 

entre outras ações a instituição de Regiões Metropolitanas daquelas cidades139. 

Tecia ainda comentários sobre o II PND (1974-79), que também registrava a 

preocupação com o desequilíbrio econômico-político entre as diversas regiões, a 

serem focadas pela Política de Desenvolvimento Urbano, no intuito de, entre outros, 

reduzir a taxa de crescimento das regiões metropolitanas e a descentralização das 

atividades produtivas, em particular as indústrias, deslocando-as para centros 

periféricos de médio porte. A área então definida como “problemática” por ambos 

PNDs era formada pela região da Grande São Paulo, Macro-Eixo Paulista, Grande 

Rio e o Macro-Eixo Fluminense. 

O Vale do Paraíba identificava-se como um dos macro-eixos de 

desenvolvimento do estado de São Paulo, e, em particular a sub-região de São José 

dos Campos, que passa a firmar-se como área de atração de investimentos,  

____________ 
139 A criação da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP, com 39 municípios) ocorreu em 1973, a 
da Baixada Santista, em 1996 (9 municípios, 1,4 milhão de habitantes permanentes) e a de 
Campinas, em 2000 (19 municípios e 2,2 milhões de habitantes). Elas somam 20,8 milhões de 
habitantes (58,3% da população do Estado e 13% da brasileira) e constituem quase 25% do PIB 
nacional (Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo). 
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de movimentos migratórios, e que, ao contrário do que previa o planejamento, 

passou a ostentar, ano a ano, taxas de urbanização crescentes. Vale observar que                 

o processo de ocupação e organização territorial sustentava-se no conceito de 

vantagens locacionais, cuja premissa relacionava a instalação das indústrias em 

localidades que poderiam permitir o adequado retorno sobre os investimentos de 

capital, a partir da base territorial. 

 O Plano Regional do Macro-Eixo Paulista, já em 1978, projetava os efeitos do 

processo de urbanização, apontando impactos de  desequilíbrios econômicos e 

sociais nos municípios próximos a São Paulo, padrão de urbanização acelerado e 

desordenado ao longo da Via Dutra e no Litoral Norte, com previsão de acumulação 

de déficit infra-estrutural, níveis maiores de poluição do Rio Paraíba, especialmente 

nos trechos entre Jacareí e Pindamonhangaba, assim como ocupação crescente de 

sua várzea por atividades industriais e urbanas, degradação dos solos e da 

vegetação, especialmente nas sub-regiões da Mantiqueira e do Alto Paraíba 

(RESCHILIAN, 2004).        

 Como mencionado, em 1992 foi desenvolvido mais um esforço para o 

ordenamento do uso do solo regional com vistas à condução ao desenvolvimento 

harmônico do Vale do Paraíba. Tratou-se do Macrozoneamento da Região do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, MAVALE, uma iniciativa do CODIVAP e do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Pretendia-se ainda com este instrumento 

garantir a proteção do meio ambiente, e disponibilizar para a comunidade científica 

do Brasil uma metodologia de planejamento urbano-regional baseada no uso de 

técnicas de sensoriamento remoto orbital. 

 Abarcava desta forma a análise de problemas econômicos, sócias,  

demográficos, ambientais e físico-territoriais, apontando soluções de âmbito 
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regional, a serem implementadas em associação com as prefeituras municipais. 

Com base nestas premissas, Kurkdjian et al. apud Reschilian (2004,p.92) informa 

que o MAVALE  

foi concebido com a finalidade de aumentar o conhecimento disponível a cerca da 
região, identificando ed localizando problemas presentes e sua origem, analisando 
tendências e levantando informações que permitissem delinear algumas alternativas 
de ação par a construção de um cenário futuro desejado. Ele bsicamente envolveu 
uma série de estudos temáticos e sua interpretação par a compreensão holística dos 
fatos regionais.       

 

 A utilização do ferramental de sensoriamento remoto orbital, cujo domínio 

tecnológico concentrava-se então no INPE tornaria possível a realização de um 

conjunto de diagnósticos sobre a ocupação territorial com cartografia de alta 

precisão. A produção técnico-científica do MAVALE compreendeu 70 títulos relativos 

a estudos de geomorfologia, geologia, mapeamento georreferenciado e 

sensoriamento remoto orbital (baseada no uso de imagens TM/Landsat-5 e 

HRV/Spot, nas escalas de 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000, complementadas com 

fotografias aéreas do Projeto RADAMBRASIL, com produtos finais, incluindo mapa 

de macrozoneamento da região, apresentados na escala 1:250.000)  pedologia, 

cobertura vegetal, uso da terra, áreas urbanas e sua expansão na última década, 

áreas favoráveis à recarga e concentração de água subterrânea, compartimentação 

da região em sub-bacias e estudo das relações uso da terra x qualidade de água; 

elaboração da aptidão agrícola das terras e diagnóstico socioeconômico-

demográfico, sem maior destaque para as bases sociológicas e de geografia 

humana.  

Em termos práticos pouco se avançou. A metodologia adotada, com 

caracterização, diagnóstico, avaliação e previsão, ou dignóstico, para o esforço de 

planejamento institucional não alcançou os resultados esperados.   
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Responsável pelo pouco efetivo Plano do Macro-Eixo Paulista, a Secretaria 

de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, delegou à Empresa Paulista 

de Planejamento Metropolitano S.A., EMPLASA, vinculada à mesma, a 

repsonsabilidade pelo planejamento urbano-regional da Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP), estabelecida em 1973, a partir das recomendações do I PND 

(que ainda propiciou a criação de oito outras RMs, inclusive a do Rio de Janeiro, em 

1974). Em 1988, a Constituição Federal autorizou os Estados a instituírem, mediante 

lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por aglomerados de municípios limítrofes para integrar a organização, o 

planejamento urbano regional, e a execução de funções públicas de interesse 

comum. Assim, a partir desta data, diversas regiões metropolitanas foram criadas no 

Brasil, perfazendo atualmente um total de 26, concentrando 413 municípios 

distribuídos numa área de quase 167 mil km², onde vivem um pouco mais de 68 

milhões de habitantes140.  

A EMPLASA é responsável pelo planejamento urbano-regional de um total de 

três Regiões Metropolitanas, três AUs (Aglomerados Urbanos) e cinco MRs  

(Microrregiões). São Paulo possui uma rede urbana constituída de importantes 

cidades de porte médio, e que vêm ganhando destaque nos últimos 30 anos. Dentre 

estas cidades se destaca, pelo desempenho econômico e pela dinâmica 

demográfica acelerada, um sub-conjunto situado num raio aproximado de 150 km, 

____________ 
 
140 Comentando sobre a lei complementar estadual de criação da RM de Campinas, em São Paulo, 
que institui um colegiado composto pelos prefeitos das cidades integrantes da RM e representantes 
do governo estadual, que têm 50% dos votos, o economista Wilson Cano comentou que “Basta, 
portanto, que o governo estadual sopre um apito para um pequeno município do partido dele e ele já 
terá, portanto, 50% mais 1/19 avos, o que é demonstração cabal de uma falsa democracia”. Ainda a 
respeito, o urbanista Flávio Villaça comenta: “Um dos grandes desserviços do estado brasileiro à 
geografia e a toda a análise da economia brasileira foi a criação de regiões metropolitanas por 
decreto-lei. Criar processo econômico-social por lei é o mesmo que achar que a Lei de Gravidade 
pode ser revogada” (Jornal da UNICAMP,  v.15, n.162, maio2001). 
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a partir de São Paulo, ao longo dos principais eixos econômicos que fazem a ligação 

com o interior e que inclui as RMs, os  três Aglomerados Urbanos e cidades 

vizinhas. Esse complexo urbano compõe um Complexo Metropolitano Expandido 

(CME), formalizado em 1996 (Tab. 4.4.3), com funções intimamente interligadas e 

com alto potencial de crescimento, cujo desempenho e 

 
Tab. 4.4.3 

CME - Caracterização socioeconômica e geográfica 
 

                      
                         Fonte: EMPLASA – CIE/CMC - 2002 (2006) 
 

 

premências de planejamento urbano-regional adequado devem ser analisados 

individualmente, assim como em seu  conjunto. As diversas subáreas que o 

compõem mantêm imensas trocas entre si, em razão de perfis socioeconômicos 

complementares, gerando fluxos cotidianos, tanto em termos migratórios, de 

passageiros, de bens, de conhecimento científico, financeiros, como de intenso 

intercâmbio eletrônico. A importância estratégica dessa região para si e todo o pais 
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deve ser considerada na formulação de políticas de desenvolvimento e 

planejamento urbano-regional, a médio e longo prazos.   

O CME é estruturado com base nas assim denominadas unidades regionais 

(Fig. 4.4.1), conforme descrição a seguir: 

- Formações Metropolitanas Nucleares: Regiões Metropolitanas da Grande São  

Paulo, Baixada Santista, Campinas  

 - Formações Protometropolitanas Associadas: Sorocaba, e Vale do Paraíba (Macro-

Eixo), esta considerada como “Aglomeração Urbana pré-metropolitana, com eixo 

urbano-industrial diversificado com forte presença de segmentos dinâmicos da 

indústria e destacada produção científico/tecnológica no campo aeroespacial”. 

- Unidades Regionais Intersticiais ou Perimetropolitanas: Jundiaí, São Roque, 

Bragantina, esta considerada como “microrregião perimetropolitana, com economia 

diversificada e forte presença de atividade de lazer e veraneio de campo, organizada 

a partir do pólo metropolitano”, Alto Paraíba, sendo considerada como “áreas 

intersticiais e perimetropolitanas com aproveitamento incipiente, ligadas ao 

aglomerado metropolitano por sua posição geográfica, com possível vocação 

turístico-ecológica”, e Bocaina, esta considerada como “áreas intersticiais e 

perimetropolitanas com aproveitamento incipiente, ligadas ao aglomerado 

metropolitano por sua posição geográfica, com possível vocação turístico-ecológica”. 

- Unidades Regionais Homogêneas Perimetropolitanas Organizadas pelo Pólo 

Metropolitano: Circuito das Águas, Mantiqueira, esta considerada como “área de 

especialização turística associada ao clima e altitude, funcionando como espaço 

diretamente associado ao pólo metropolitano”, e Litoral Norte, esta considerada 



 279

como “área de especialização em veraneio e turismo, com organização estabelecida 

a partir do aglomerado metropolitano”. 

 
Fig. 4.4.1 

Complexo Metropolitano Expandido (CME) 
 

              
                 Fonte: EMPLASA – CIE/CMC - 2002 (2006) 
 
 
 

Finalmente, no ano de 2000, sob o discurso da necessidade de se promover o 

desenvolvimento econômico e social e a redução das disparidades regionais, é 

anunciado o último dos grande projetos de planejamento regional, agora a nível 

nacional.  

No bojo do Plano Plurianual de Investimentos (PPA 2000-2003), o programa 

“Avança Brasil”, do governo Fernando Henrique Cardoso, aninhava o projeto de uma 

intervenção planejada, para o atendimento daquelas premissas, através da 

implantação dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (Fig. 4.4.2).  

Baseava-se na identificação das oportunidades de investimentos públicos e/ou 

privados que viabilizassem o desenvolvimento econômico e social, a integração 



 280

nacional e internacional, o aumento da competitividade sistêmica da economia e a 

redução das disparidades regionais e sociais do Brasil.  

A idéia básica era tratar esses desequilíbrios regionais sob uma “nova” ótica, 

levando em conta a geografia econômica do País e os fluxos de bens e serviços, 

sem considerar, para efeito do planejamento regional, os limites dos Estados e 

regiões estabelecidas. 

 Fig. 4.4.2 
Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENID) 

 

              
               Fonte: Ministério da Integração Nacional – MIN (2006) 
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Enquanto isso, no Vale do Paraíba141..... 
 

a crescente política de incentivo à instalação de indústrias [a partir da] década de 
1990, na perspectiva de geração de empregos e atração de investimentos de capital, 
criando-se inclusive, distritos industriais em cidades como Taubaté e 
Pindamonhangaba, além do já consagrado pólo industrial e tecnológico de São José 
dos Campos. [no encalço] da estrutura produtiva motivada pela inserção definitiva do 
país na lógica da mundialização e a consagração da “guerra fiscal” como mecanismo 
de atração de investimentos para os municípios, consagram a tendência de 
concentração de investimentos em centros urbanos já desenvolvidos e asseveram a 
tendência de urbanização periférica em municípios como São José dos Campos e 
Jacareí (RESCHELIAN, 2005,p. 31). 

 

A disputa entre municípios (através da guerra fiscal) é na realidade pelo 

investimento, o capital, e daí os impostos recolhidos às burras públicas. Escondem-

se os governantes na justificativa da geração de empregos, e rivalizam com os 

demais municípios do Vale, promovendo competição e gerando com isso um 

monopólio de informações sobre o planejamento (o CODIVAP será capaz de 

harmonizar isto?).  

 A respeito da guerra fiscal instalada, e seus impactos na capacidade de 

planejamento urbano regional pelo poder constituído, cabe a citação de Santos, 

apud Reschilian (2005, p.32):  

O certo é que, como agentes privilegiados nesse contexto de guerra fiscal, as 
empresas detêm informações e capital, manipulando a lógica das relações 
geopolíticas. Os governos, por outro lado, tornam-se reféns de suas próprias 
políticas de atração de investimentos, restritas e ultrapassadas. [...] Nesse processo, 
a perspectiva histórica de desenvolvimento local vai sendo subsumida pela transição 
para a lógica do mercado globalizado. A busca da inclusão no modelo de 
desenvolvimento hegemônico deixa os municípios à deriva e o governo perde o 
controle sobre o território. 

 
  

 No próximo capítulo (V) atinge-se o limite pontual do estudo, última etapa do 

afunilamento perspectivo, tratando meticulosa e especificamente do    

 
____________ 
141 Vide ANEXO E  
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assentamento Nova Esperança I. É dada ênfase à caracterização territorial da 

fazenda expropriada, incluindo condições climáticas, perfil da bacia hidrográfica, 

condições de conservação ambiental, solos, relevo, recurso hídricos, uso do solo e 

cobertura vegetal, Reserva Legal, RL, e Área de Preservação Permanente, APP, 

estratificação ambiental dos agroecossistemas, e capacidade de uso da terra. 

Discute-se ainda, no âmbito do planejamento urbano e regional, o papel do poder 

constituído, tanto em âmbito federal, como nos estadual e municipal, quanto ao 

financiamento, apoio técnico e infra-estrutura do assentamento. Pretende-se 

explorar os desdobramentos socioeconômicos, políticos e espaciais do 

assentamento, assim como toda a região abarcada pela macrozona de expansão 

urbana II onde se localiza, vis-à-vis o planejamento urbano realizado pela Secretaria 

de Planejamento de São José dos Campos (com base no PDDI-1995 e PDDI-2006). 

O capítulo é complementado com informações intrínsecas ao assentamento, como 

de perfil típico do assentado, lideranças e conflitos internos, além da relação família-

terra e da produção agropecuária do Nova Esperança I.   
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CAPÍTULO V 
 
 
O ASSENTAMENTO NOVA ESPERANÇA I 
 
 
 Ali, bem ali na banlieue de São José que vieram dar os militantes do MST, 

naquela manhã cinzenta, típica de inverno. Chegaram em ônibus fretados. Eram 180 

famílias, 400 pessoas. 

 O jornal local noticiou no dia seguinte, 17set.1998:  

Um grupo de 180 famílias de sem-terra invadiu ontem pela manhã a Fazenda Santa 
Rita, na estrada de Vargem Grande, na zona rural de São José dos Campos. [...] O 
proprietário da Fazenda Santa Rita, Valdir Almeida Pena, deverá encaminhar uma 
ação de reintegração de posse da área invadida ontem pelos sem-terra (Vale 
Paraibano, 17 set.1998, cad. 1, p. 3) (Fig. 5.1) 

 

 As repórteres Janaína Coelho e Mara Nascimento, no calor da corrida pela 

manchete “Sem-terra fazem primeira invasão em S. José”, cometeram dois lapsos.  

O primeiro diz respeito à localização da área invadida, que não é rural, mas 

urbana. Está dentro do perímetro urbano de São José. Desde 1995. No seu extremo 

(“na franja da franja urbana”), é verdade, junto à divisa com o município de 

Caçapava, marcada pelo Córrego Butá, que desemboca logo adiante no Paraíba142. 

É macrozona de expansão urbana, mais precisamente Zona de Chácaras de 

Recreio, ZCHR.  

O segundo deles diz respeito à propriedade da fazenda. Ao contrário do 

noticiado, a propriedade era de fato do Banco da Amazônia, e não do “posseiro”, 

Valdir Pena, mais conhecido na região como “Valdir do Gás”.  Na realidade, este 

____________ 
142 Na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, na sub-bacia denominada Ribeirão Buquíra, que 
abrange diversas microbacias hidrográficas, MBH, localizadas à margem esquerda do Paraíba em 
seu trecho médio (sopé da Serra da Mantiqueira), entre as quais, a MBH do Córrego Butá (ANEXO F) 
(PDA SANTA RITA, 2002: 10)    



 284

havia adquirido o imóvel, em ago.1995 do Banco da Amazônia, e por não ter 

cumprido com as obrigações contratuais, sofreu ação judicial do banco, que obteve 

a reintegração de posse da fazenda. De qualquer forma, Valdir Pena registrou, no 

mesmo dia da invasão, Boletim de Ocorrência na delegacia do 4º. Distrito Policial, 

como vítima da invasão, por “grupo de aprox. 150 pessoas” (ANEXO G)(INCRA, 

2005, p. 377).  

Era o desfecho de um processo de invasões, retiradas, acampamentos, 

andanças, que ocorria há já um ano. Desta vez, finalmente vieram para ficar. “Essa 

terra agora é nossa e tudo que está aqui dentro também é nosso”, declarou Antonio 

Garcia, um dos integrantes do movimento.   

 
Fig. 5.1 

Manchete do jornal local 

 
                            Fonte: Jornal Vale Paraibano, 17set.1998  
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 A fazenda, de 446,92 ha, está a apenas 13 Km do centro pela estrada 

municipal Pedro Moacir de Almeida (Vargem Grande) que tem início no Alto da 

Ponte, 5 km atrás, passando pelo bairro de Santana (vide Fig. 4.1, Cap. I V). Tem 

todas as características de área rural, e ainda, por estar tão próxima da mancha 

urbana, é também da área urbana, da franja urbana. É faceado ao sul pela estrada 

de Vargem Grande, limitando-se ao longo do restante de seu perímetro com outras 

propriedades143 (Fig. 5.2). Imagem satelital de 24set.1998 mostra área de 

localização, com seu perímetro demarcado (Fig. 5.3)   

 As famílias chegaram ali à procura de um lugar. Do chão para viver. 

Motivações pragmáticas, longe de românticas, com amarrações existenciais e 

perspectivas de vivência melhor. Tudo isso passa ao largo do que vê Gilberto 

Freyre, apud FROEHLICH (2000, p.291), ao introduzir a discussão sobre 

rurbanização:  

Trata-se de uma rejeição à mística absoluta de urbanização, por um lado, e, por 
outro lado, ao sonho lírico de alguns de se conservarem populações inteiras dentro 
de formas arcaicamente rurais de vida. Numerosas populações poderiam viver com 
vida mista: juntando a urbanismos, ruralismos como que desidratados sem deixarem 
de corresponder ao apego que parece haver na maioria dos seres humanos a 
contatos com a natureza. Com a terra. Com águas de rios, com árvores, plantas e 
até matas. 
 

A ruralidade que se percebe e caracteriza, até como paisagem, o novo locus vivendi 

onde se estabeleceram estas famílias é, antes de um simples conjunto de atributos 

objetivos do território, como distância e localização, uma concepção de relações com 

a natureza, e também de relações entre os seres humanos,  

em que os indivíduos e famílias conhecem-se intimamente, assistem-se em tempo 
de necessidade, e confiam uns nos outros para cooperar na busca de objetivos que 
não podem ser atingidos por meio de um esforço solitário. A antítese é a imagem da 
vida urbana como anônima, violentamente competitiva e desprovida do impulso 
sentido da ajuda mútua (Galston e Baehler, apud ABRAMOVAY,2003,p.30).                     

____________ 
143 Ver descrição territorial mais detalhada no Cap. 5.4  
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Fig. 5.2 
Localização e croqui da Fazenda Santa Rita  - Perímetro e confrontantes 

 

 
 

                          
                                  Fonte: Prefeitura Municipal de S.José dos Campos; 
                                             PDA SANTA RITA (2002, p. 8) 

 

Transcende o conceito primário do crescimento das áreas periurbanas que se 

dá pelo deslocamento para elas tanto dos moradores rurais quando dos urbanos das 

áreas centrais (KAGEYAMA, apud VALE, 2004, p.3). Há aqui o elemento 

intervencionista, exógeno, trazido pelo movimento social, que trará impactos de 

caráter sócio- político-urbanístico sobre as regiões palco da mesma.   

Rio Paraíba 

Via Dutra 

Fazenda Santa Rita         
(Ass. Nova Esperança I) 
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Fig. 5.3 
Imagem satelital - Fazenda Santa Rita 

 
                      Landsat-TM/Órbita/Ponto: 219_76B, Passagem em 24set.1998 
                      Fonte: INCRA (2005, p. 237) 

 

A migração do urbano para o rural, ou áreas periurbanas mencionada é 

fenômeno natural urbanístico impelido por fatores como saturação dos espaços 

urbanos, degradação ambiental nas cidades, generalização do transporte individual, 

e ainda novas preferências residenciais do morador da cidade144.  Esta situação é a 

ocorrida ao longo da estrada municipal que leva à fazenda Santa Rita, a última ainda 

dentro do município de São José dos Campos, onde passam a se desenvolver 

condomínios de luxo, dentro da caracterização da macrozona de expansão urbana, 

zona de chácaras (ver Cap. 5.4).      

 
____________ 
144 No caso do Brasil, se acrescente ainda a construção de conjuntos habitacionais populares 
(décadas de 70 e 80) e dos condomínios fechados destinados às classes média e alta (pós-década 
de 90) que, ao se afastarem do centro da cidade, deixam para trás vazios urbanos, que serão 
valorizados à medida que a infra-estrutura urbana (asfaltamento, eletrificação, saneamento básico,  
etc.) for implantada nestes novos bairros. Em outras palavras, a expansão urbana favorece a 
especulação imobiliária. Como conseqüência, a terra rural deixará de ser negociada em hectares, 
passando a ser feita em metros quadrados (VALE, 2004,p. 5).  

Rio  
Paraíba do Sul 
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Resultam em espaços plurifuncionais145 onde passam a coexistir  

características, e usos do solo, tanto urbanos como rurais, submetidos a profundas 

transformações econômicas, sociais e físicas, com uma dinâmica estreitamente 

vinculada à presença próxima de um núcleo urbano de grande importância 

(ESPAÑA, apud VALE, 2004, p.4). Como se conforma o caso em estudo, próximo ao 

núcleo urbano de São José dos Campos. 

A vinculação espacial dos novos moradores da Santa Rita não lhes impinge 

comportamentos desta ou daquela natureza, rural ou urbana. Ou exclusivamente 

rural, ou exclusivamente urbana. O continuum rural-urbano que se configura neste 

caso não significa que tal vinculação determine diferenças fundamentais nos modos 

de vida, na organização social e na cultura, de seus habitantes. Até porque há uma 

variável adicional nesta equação que a torna ainda mais complexa, senão a remete 

à categoria das inequações. O fato é que, além dos aspectos físico-territoriais, entra 

nesta análise a estrutura, na sentido da origem do grupo de famílias que se apeou 

nestas paragens. Trata-se do mais variado da etnia sócio-regional, e também rural e 

urbano (aqui vai o “e”, e não o hífen, já que se refere a diferentes origens, e não há o 

sentido da interação entre os dois espaços). Há famílias da cidade, e há famílias do 

campo. Há famílias exímias no trato rural, do cultivo agrícola, do manejo pecuário. E 

há famílias que nunca pegou uma enxada. E há universitários. E há também 

moradores de rua da metrópole próxima. E líderes, e liderados.  

____________ 
145 A tipologia utilizada por Graziano Silva e Del Grossi (2001) para referência a tal 
multifuncionalidade, no aspecto de ocupação da família, engloba as atividades como agrícolas, 
quando todos os seus membros exercem atividades agropecuárias como ocupação principal e no 
caso oposto, são consideradas não-agrícolas. Consideram, por outro lado, pluriativas aquelas famílias 
onde pelo menos um dos membros exerce uma ocupação agrícola e outro, uma não-agrícola; ou 
ainda quando pelo menos um dos membros exerce dupla atividade (ocupação principal e secundária) 
agrícola. 
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 O quadro, enfim, pinta a confluência de uma panóplia de origens, culturas, 

formações, competências e necessidades numa miríade de expectativas, anseios e 

visões que certamente podem entravar o sucesso do empreendimento146. Há 

portanto, uma endógena conformação rurbana, de origem sociológica, que é desta 

foram reforçada pela territorialização do grupo. Tem-se aí os elementos todos (de 

dentro para fora, e de fora para dentro) para a consumação da rurbanização a partir 

das franjas da cidade. 

Portanto, a rurbanização que se consuma a partir da instalação das famílias 

na região é mais que uma situação intermediária entre os modos de vida puramente 

rural e a exclusivamente urbana. Um processo de desenvolvimento sócio-econômico 

que combina, em termos de forma e conteúdo, uma única vivência regional e 

nacional (rurbanos). Representa a rejeição, ainda que compelida, à absoluta 

urbanização e, ao mesmo tempo, à idealização de camponeses vivendo 

arcaicamente em espaço rurais, em troca de seu próprio chão para subsistir. Neste 

caso, a rurbanização é também uma nova forma de habitat dos citadinos, e dos 

campesinos que passam a residir nos chamados terrenos periurbanos e, 

eventualmente, se deslocam para a cidade a procura das facilidade oferecidas pelos 

equipamentos urbanos; para escoar sua produção,  por  motivo de trabalho (se fixo, 

com migração pendular diário ou semanal) e renda; e por lazer.               

As atividades e ocupações em geral das famílias assentadas seguem também 

esta orientação no sentido de sua diversificação, quer seja no plano agrícola ou no  

 
 
 
____________ 
 146 Como canta em verso o poeta Tallon,M. D., “aerodinamicamente falando,o besouro não pode 
voar, mas voa”. E o assentamento vai adiante. Vagarosamente, dando certo.   
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não-agricola (ORNA). Há casos ainda, fugindo de todo e qualquer enquadramento 

no êmulo advogado pelo movimento, de assentados (não ex-moradores da cidade 

que vivem no periurbano) com emprego na cidade, repetindo a dinâmica pendular de 

deslocamento campo-cidade-campo (típico de ex-moradores da cidade que vivem no 

periurbano)147.     

 

5.1 Acampamento, posse e regularização fundiária 

 

 Antes de chegarem ao momento da invasão, acampando em seguida (e 

depois tomada de posse, e assentamento), as famílias, sob a liderança do MST, 

peregrinaram pelo Vale do Paraíba por quase um ano. Cada um tem uma história de 

sua origem, e de engajamento nesta luta épica:  

A casa do Etelvino é bastante arrumada, tem telefone celular, parece uma casa de 
campo, ainda na alvenaria, com alpendre, objetos de decoração pendurados na 
parede (pelo que pude ver pela porta da cozinha). Não fui convidado a entrar na 
casa, tinham visita (duas mulheres e um homem, para o qual fui apresentado - outro 
assentado), preparavam o almoço (cheiro bom). Botaram 3 cadeiras na varanda, o 
Alcides sentou em um saco de sementes, e nas cadeiras, Etelvino, a mulher e eu. A 
prosa foi boa, falei de mim um pouco, e o Etelvino pôs-se a falar de si com 
entusiasmo, mesmo orgulho. É oriundo de índio, negro e português. Do sul do Piauí. 
Foi militante desde moço. Serviu o exército e logo saiu. Conhecia o Lamarca. Em 01 
de Abril de 64 iam cercar o palácio do governo de S. Paulo, com 40 tanques, e n 
fuzis, ponto alguma coisa, vindos de um quartel de Campinas. Mas não tinham um 
comandante. O Lamarca achou que já era tarde, e não aceitou comandar. Disse que 
no Rio, o quartel general do II Exército foi cercado por tanques com canhões 
apontando para o edifício (ao lado da Central). No Sul o pessoal esperava a 
liderança do Brizola, que ficou tomando chimarrão. Ele foi preso 7 vezes. Foi 
torturado. Ele quis sair do PC, contatou o Pousada, da Argentina (?). Foi contador, 
borracheiro (aprendeu o ofício no exército), vendedor de Barsa. É separado da 1ª. 
mulher. Ficou preso no navio Raul Soares. Finalmente, trabalhou para um professor 
da FEI, em Suzano, que tinha uma pesquisa em andamento, sobre vender o pó da 
cana para a Europa, que obteria o açúcar, etc. (ou era liofilizado?). E acabou se 
fixando em Suzano. Em 1997, socorreu um rapaz em Guaianazes, que era do MST e     

 
____________ 
147 O que poderia se designar, em contraposição ao ERNA (emprego rural não-agrícola) de EUNA 
(emprego urbano não-agrícola). 
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acabou que resolveu aderir, ajudando o movimento em sua cidade. Era o chamado 
“centro de massa”, isto é, o responsável por conseguir gente para engrossar o 
movimento. Não podia ficar com pouca gente, sob o risco de esvaziar o movimento e 
uma ação de invasão não dar certo. Contou das dificuldades desta ação, tendo que 
acampar à beira da Dutra, debaixo de chuva, com barro cobrindo as canelas. O 
Alcides era chefe do depósito/almoxarifado de comida. Contou a história do 
caminhão frigorífico abarrotado de peixes que veio do sul, e chegou atrasado no 
CEASA em S. Paulo. Sendo obrigado a retornar, com carga e tudo, doou os peixes 
para o pessoal do movimento. Os estudantes da USP também ajudaram muito, com 
comida.    
Atualmente o Etelvino está anistiado. 
Está feliz aqui (mostra com orgulho seu lote). Planta bananeiras (total 500). Disse 
conhecer lavoura. Menciona um parente que veio visitá-lo, e, admirado, se 
arrependeu de não ter entrado no movimento, querendo saber se agora tinha algum 
lote disponível. E o Etelvino disse: “É compadre, agora é tarde!”148 (RIECHELMANN, 
2005, p. 7).  

 

Um outro assentado, o Alcides, registrou de próprio punho, em seu diário a 

andança das famílias pelo Vale. Abaixo são transcritos alguns trechos, de um 

documento derivado do diário, “Histórico do Assentamento Nova Esperança”:  

No decorrer do ano de 1977 inicia-se o trabalho de base em várias regionais e varias 
famílias se juntaram para a primeira ocupação no Vale do Paraíba, na Fazenda 
Conquista, em Tremembé-SP. 
Como não havia famílias suficientes para ocupar um latifúndio, pedimos uma aárea 
emprestada para juntar mais famílias dentro do assentamento Nova Conquista, 
Tremembé, onde ficamos por três meses até que mais famílias aderiram ao 
movimento, e, em 23 de fevereiro de 1998, às 18 horas, ocupamos a Fazenda 
Sapucaí, em Pindamonhangaba. Permanecemos nesta fazenda por sete dias e 
passamos por muitas dificuldades, inclusive falta de comida e remédio, até que 
conseguimos queo o Dep. João Paulo Cunha entrasse para visitar as famílias. 
Mesmo tendo conhecimento de que a terra era improdutiva, a Juíza concedeu a 
reintegração de posse. Antes da decisão, alguns jagunços policiais já haviam tentado 
nos tirar de lá.  
Caminhamos durante quatro horas sob chuva – mulheres, idosos, crianças, 
gestantes, deficientes físicos... e áàs 23:30h chegamos até a Rod. Pres. Dutra onde 
nossos pertences forma jogados e la permanecemos por cinco meses.  
Depois de muito tempo alimentando de sopa de fubá com serralha, recebemos 
doação vinda de Osasco, trazida pelo Pe. Tião e outra trazida pelo Pe. Zezinho, 

 
 
 
 
____________ 
148 Depoimento colhido pelo autor, in loco, em 08mar.2005. Todos os nomes são fictícios.   
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aliviando um pouco nosso sofrimento.  A CPT também nos ajudou com remédios, 
roupas e, principalmente, apoio moral. Além dos gêneros de primeira necessidade 
que nos faltavam, ainda sofremos perdas humanas, como o jovem João que morreu 
atropelado na Dutra quando foi buscar água, a pequena Janaína que faleceu no 
posto de saúde de Moreira César, e D. Evangelina, que era hipertensa. 
No dia 10 de julho de 1998, domingo, ocupamos a Fazenda Boa Vista. Os homens e 
parte das mulheres do assentamento faziam a segurança durante a noite, enquanto 
a polícia fazia terorismo do lado de fora. Na terça-feira seguinte, às 7 horas da 
manhã chegou a liminar de despejo. Os advogados conseguiram prorogar o prazo 
por mais dois dias. 
Era o mês de agosto/1998. Ocupamos a Fazenda Cataguá, pertencente à Nossa 
Caixa Nosso Banco. La foi um pouco mais tranqüilo, mas a fazenda era pequena 
para acomodar tanta gente. 
Uma outra ocupação estava prevista e aconteceu no dia 16 de setembro. Ocupamos 
a Fazenda Santa Rita. 

 

O relato prossegue narrando o início da ocupação e o acampamento em 

barracas de plástico preto, ao longo do acesso à sede da fazenda (chamada pelos 

assentados de “Avenida das Braquiárias”). A reação das polícias civil e militar, além 

do posseiro, Valdir do gás. Menciona o apoio da Igreja católica, do sindicato (dos 

metalúrgicos) e CPT.  “Até o Prefeito [Emmanuel Fernandes] nos chamou 

publicamente de bandidos na Rádio Piratininga” (sic). O primeiro plantio comunal, de 

milho e feijão, ocorreu ainda em 98. Em maio1999 receberam intimação de 

reintegração de posse. Até helicóptero pousou na fazenda. No dia 23jul.1999 o 

INCRA fez a vistoria da área, quando as famílias tiveram que sair da fazenda, 

invadindo a vizinha, fazenda Santa Clara (Fig. 5.1.1). Até então, das 98 famílias, 

restavam apenas 64. No ínício de 2000, continuavam morando em barracas, já 

bastante deterioradas. Menciona a ajuda do Bispo D. Nelson Westrupp e da Cáritas 

Diocesana, que financiou a compra de uma moto-bomba para irrigação, uma Tobata 

e um trator Ford 4600, ano 74 em boas condições, para o projeto Varjão de plantio. 

Em pouco tempo, com a mudança na coordenação dos trabalhos, pelos líderes do 

MST, o Varjão se acabou, o trator quebrou, e a tobata também. Em 17fev.2000 foi 

assinado o decreto de desapropriação da fazenda, para fins de reforma agrária149. 
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Apenas em agosto o Incra fez a perimetragem da fazenda, porém sem a 

demarcação dos lotes. Os assentados, ainda nas barracas de lona preta, decidiram, 

eles próprios, fazê-lo usando cordas, sobre um desenho (mapa) do plano de lotes150. 

Os quatro grupos de famílias (Zumbi dos Palmares, Consciência e Liberdade, 

Manoel Neto, e Excluídos), tiveram seus lotes individuais sorteados, após o sorteio 

das quatro glebas, e, em seguida, se acomodaram em seus respectivos lotes (com 

área média de 4,5 ha por lote) levando suas barracas. A imissão de posse deu-se 

em 14set.2001 (“nesse dia tivemos que nos abrigar nos matos, pois ninguém poderia 

ser visto na fazenda pelo INCRA, eles não davam a emissão de posse”). Enquanto o 

ITESP preparava o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Assentamento, PDA, 

as famílias foram formalmente selecionadas pelo INCRA151. Foram discutidos os 

créditos, só liberados em dezembro: R$1.500,00 por família, sendo R$500,00 para 

alimentação e o restante para adubos, ferramentas e animais. O crédito habitacional 

foi oferecido em duas versões, a do PSH (Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social, do Ministério das Cidades – que no caso de financiamento de 

habitações rurais, se denomina PSHR) de R$7.500,00, e “o do INCRA” (sic), de 

R$3.000,00. O entendimento por parte das famílias foi de que a adesão ao primeiro 

não permitiria, no futuro, a emissão da escritura definitiva do lote. Neste momento 

houve um “racha“ entre as famílias que não aderiram e o MST, que propunha a    

 
____________ 
149 Já em dez.1999, a propriedade (terra nua + benfeitorias) havia sido avaliada pelo INCRA, em 
R$1.549.375,00 (ou R$8.375,00 por alqueire paulista), para fins de indenização do proprietário 
(Banco da Amazônia) 

150 “Os lotes foram divididos ‘a partir do centro’, como raios da roda de uma bicicleta, para provocar o 
convívio e contato social entre as famílias assentadas e organização” (Depoimento de um assentado, 
colhido pelo autor, in loco, em 04abr.2005).   
151 Com base no documento INCRA /99, Norma de Execução No.  ---/... (sic) “Roteiro para seleção 
dos candidatos à projetos de reforma agrária”. 
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Fig. 5.1.1 
Flagrantes da situação da Fazenda Santa Rita, em 23jul.1999 – Dia da vistoria 

       

       

       

      

   Fonte: INCRA (2005, p. 202-227) 
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adesão exclusiva ao PSH. 

 A designação dos lotes para as famílias foi a conclusão da fase de lutas pela 

terra. A fase de união entre todos, pelo objetivo comum. “Um companheiro chorou 

quando soube que estava assentado” (sic). O diário do Alcides registra em seu final:  

 
Certa madrugada, um companheiro pensativo acabou escrevendo uma poesia em 
homenagem à nossa linda e querida Santa Rita, que nos acolheu de braços abertos, 
sem preconceitos e sem discriminação. 
 

Terra querida, Pátria amada 

Santa Rita minha terra 
Terra santa e bendita 
Aqui funda nossa história 
Com suor e luta escrita. 

 
Ocupamos ao amanhecer 
Resistimos ao entardecer 
E a angústia vinha ao escurecer. 
 
Angústia de nós extrair 
Da terra que aqui está 
E que almejamos por ficar. 
 
O sangue se derramou 
Com ódio, fúria e fulgor, 
Pelo inimigo que nos impôs 
A saída desonrada! 
 
Mas sem-terra é bicho valente 
Resistir com unhas e dentes 
E a luta foi travada. 
 
Perturbamos os inimigos 
Nos juntamos aos amigos 
E a terra foi conquistada. 
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Parabéns aos companheiros, 
Aos mortos bravos guerreiros: 
Antonio, João e José. 
Que juntos vamos ao certo 
À vitória tão desejada!   
 
 

 A situação fundiária das terras onde existe hoje o assentamento Nova 

Esperança I, foi regularizada a partir de sua desapropriação em 17fev.2000, com a 

devida indenização Banco da Amazônia, seu legítimo proprietário, com a imissão de 

posse em 14set.2001, e concluído em termos de trâmites legais quanto à destinação 

do imóvel para fins de “assentamento de agricultores”, em 05nov.2001 

(Portaria/INCRA/SR-08/No. 021).  

 Em out.1993, o Banco da Amazônia havia recebido a propriedade em dação 

de pagamento, e por se tratar de bem não destinado a uso (bancário) foi levada a 

licitação pública, sendo vendida, em ago.1995, através de Promessa de Compra e 

Venda, que, como já mencionado, por falta de cumprimento das obrigações 

contratuais, retornou ao proprietário original por decisão judicial, de reintegração de 

posse (o que acabou  nunca ocorrendo de fato, devido à invasão das terras, antes 

disso, pelos militantes do MST). 

 Em 1999 foi emitida pelo INCRA (2005, p.391-393), do Ministério 

Extraordinário de Política Fundiária, o documento Relato de Cadeia Dominial, que 

indica a seqüência de proprietários do imóvel, retrocedendo a 1980 (ANEXO H). Em 

busca no Registro de Imóveis e Anexos de São Jose dos Campos, o autor obteve 

documentação de suporte ao instrumento acima, e também a extensão da cadeia 

até o ano de 1924, data do primeiro registro público da então  

propriedade agrícola, composta de terras, casa de morada, cafeeiros e demais 
benfeitorias, com a denominação “Bella Vista”, no Bairro Butá, deste município, 
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divisando assim: principia na ponte do Butá, seguindo estrada acima até o canto de 
uma cerca, seguindo pela cerca a rumo direito e sai num córrego, seguindo córrego 
acima até sair em outra cerca e por esta segue a rumo direito até o ribeirão do Butá, 
atravessa o ribeirão, passando pelo toco de uma perobeira e sempre a rumo direito 
até sair no espigão, seguindo pelo espigão até sair no cafezal do vendedor e pelas 
cabeceiras do cafezal segue a rumo direito, subindo a rumo até o mesmo ribeirão do 
Butá, seguindo o ribeirão abaixo até cruzar na mesma ponte do Butá, onde começou 
a divisa (ANEXO I).      
 

O novo nome da fazenda, Santa Rita, aparece pela primeira vez em 1946 

quando nova transação fundiária é realizada. Em 1951, Severo Fagundes Gomes 

(“solteiro” [sic]), e família adquirem a fazenda, por Cr$1.000.000,00.   

Pesquisa adicional levada a cabo pelo autor foi frustrada pela impossibilidade 

de extração das “certidões dos atos” contidos no livro de no. 180, “o qual está 

danificado por traças”, do 10. Cartório de Notas de São José dos Campos (ANEXO 

J), citado como “tab. Nascimento”, no documento anterior, de 1924, que menciona: 

João Raymundo da Silva e sua mulher D. Anna Rosa Marcondes da Silva, 
domiciliados nesse município, por VENDA, conforme Escritura de 19 de abril de 
1924, das notas do tab. Nascimento, desta cidade, pelo valor de 200:000$000....    
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5.2 Plano de desenvolvimento sustentável 
 
 
 A partir da proposta de desapropriação, por interesse social, para fins de 

reforma agrária, da Fazenda Santa Rita, formalizada pelo INCRA ao Ministro de 

Política Fundiária, em jan.2000, se desencadeou todo o processo que resultou na 

implantação do Assentamento Nova Esperança I, em macrozona de expansão 

urbana a de São José dos Campos.  

 O documento, baseado em pareceres técnicos do próprio instituto (INCRA 

SR(08)54190.001707/99-86), classificava a propriedade como improdutiva, dentro 

do seguinte quadro de análise: 

- Área de pastagem plantada:............................ 387,64 ha 

- Pastoreio temporário:............................................0,53 ha 

- Exploração granjeira ou aquícola: ........................0,63 ha      

- Área de reserva legal:.........................................29,83 ha 

- Área de preservação permanente...................... 15,90 ha 

- Área imprestável:..................................................4,77 ha 

- Área ocupada por benfeitorias............................10,01 ha 

- Efetivo pecuário: 

               - Bovinos: 26 

               - Eqüinos: 36 

               - Ovinos: 3  

Com base nestes números, e considerando o efetivo pecuário, o imóvel foi 

classificado como: 

- Grau de Utilização da Terra, GUT:.................... 46,43% 

- Grau de Eficiência na Exploração da Terra....... 71,83% 

- Número de Módulos Fiscais............................... 37,44% 

- Classificação do Imóvel: GRANDE PROPRIEDADE IMPRODUTIVA (sic)  
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 Como já indicado, no mês seguinte foi decretada a desapropriação do imóvel, 

e em set.2001, ocorreu a imissão de posse. Entrementes, as famílias já se 

encontravam instaladas, precariamente, na gleba, desde 1998.  

 Parte integrante, e obrigatória, dos procedimentos formais para a ocupação 

organizada e planejada do território em questão, o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Assentamento – PDA é desenvolvido sob a coordenação do Instituto 

de Terras do Estado de São Paulo – ITESP. Além disso, o plano traz subsídios de 

auxílio à discussões visando o desenvolvimento sócio econômico das famílias 

beneficiárias.     

É elaborado com a participação de diversas entidades152, inclusive os próprios 

assentados, com base em normas do INCRA (Norma de Execução No. 2, com 

metodologia da FAO/INCRA, e sistemática do ITESP (Caderno 8). Adota enfoque 

sistêmico com vistas à inter-relação entre os sistemas produtivos, dinâmica do 

mercado local, inserção nas cadeias agroindustriais, e, ao mesmo tempo, redução 

dos impactos nos agroecossistemas.  Inclui análise do cenário sócio-econômico-

ambiental (clima, bacia hidrográfica,  condições de conservação ambiental, situação 

social, demográfica e fundiária do município e micro-região e zoneamento 

econômico-ecológico),    diagnóstico da área (solos, relevo, recurso hídricos, fauna, 

uso do solo, cobertura vegetal, reserva legal, área de preservação permanente, 

estratificação ambiental dos agroecossistemas e capacidade de uso da terra), 

diagnóstico do meio sócio-econômico e cultural e programação do desenvolvimento 

sustentável.   

 
____________ 
152 Além do próprio ITESP e do INCRA, participaram: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 
CATI, da Secretária de Agricultura do Estado de S. Paulo, Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos (Secretaria de Abastecimento), MST, UNIP e Unitau.  
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 Alguns destes aspectos serão apresentados, com base no PDA SANTA RITA 

(2002), de forma sucinta, para entendimento geral das condições territoriais 

características da área do assentamento. 

 A caracterização de toda a região do Vale do Paraíba, na qual localiza-se  o 

assentamento, tem a seguinte feição:  

- Condições climáticas. De acordo com a classificação de Köeppen, o clima da 

região é do tipo Cwa, isto é, verões quentes e úmidos, e invernos secos., com 

temperatura máxima absoluta chegando a atingir 37oC, média máxima de 30oC,  

média mínima de 14oC, e média anual de 27oC. A precipitação média atinge o valor 

anual de 1300mm, sendo janeiro o mês mais chuvoso com precipitação de 199.7mm 

e os de julho e agosto os mais secos (em torno de 34mm). A umidade relativa oscila 

entre 76 e 78%, entre os meses de janeiro-abril. O balanço hídrico para o município 

baixos índices de deficiência hídrica, concentrados nos meses de inverno, 

caracterizando necessidade de irrigação suplementar para culturas de inverno e 

excedente hídrico concentrado no primeiro trimestre do ano (denotando a ocorrência 

tropicais), época na qual os solos deverão estar convenientemente recobertos com 

vegetação ou cobertura morta visando controle dos processo erosivos.  

- Caracterização da bacia hidrográfica. Como já informado, o assentamento está 

localizado na grande bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, na sub-bacia do 

ribeirão Buquira, à margem esquerda do Paraíba. A bacia é limitada ao norte pela 

Serra da Mantiqueira, à leste por relevos montanhosos que a separam da bacia do 

rio Itabapoana, já no estado do Espírito Santo, ao sul pela Serra do Mar e a oeste, 

por diversas ramificações das serras do Mar e Mantiqueira, confrontando-se com a 

bacia do rio Tietê. Apresenta cobertura vegetal variada, predominando formação 

intermediária entre as formações florestais perenes de encosta e formações não 
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florestais do interior, sendo que quase toda sua totalidade foi devastada para dar 

lugar a agricultura, substituída em muitas áreas por terrenos de pastagens, com a 

diminuição de sua fertilidade. Na região baixa do Vale do Paraíba (até altitude de 

1100 metros) encontra-se massa latifoliada subtropical caracterizada pela folhagem 

persistente, com xaxins, palmeiras e taguaruçus, lianas e plantas epífitas superiores. 

A flora e fauna sofreram modificações em função da intensa exploração 

agropecuária. Muitas espécies nativas foram extintas, sendo que algumas 

conseguiram se adaptar ao novo ambiente, como o gavião, pardal, anu-preto, tico-

tico, anu-branco, morcegos, pequenos roedores, preá e lebre. Os mamíferos de 

grande porte desapareceram, restando o cachorro-mão-pelada, cachorro-do-mato e 

irara. Entre as aves, observa-se ainda a presença de papagaios, carcará, coruja-

buraqueira, mergulhão e martim-pescador. Em relação a geologia, a litologia é 

basicamente constituída de magmatitos. A drenagem apresenta um padrão 

dentrítico, adaptado às direções das estruturas geológicas da área. Apresenta 

formas de dissecação média, com vales entalhados e densidade de drenagem 

me´dia e alta, o que implica, portanto, em um nível de fragilidade potencial médio o 

que torna a área susceptível a fortes atividades erosivas. Em relação à 

disponibilidades das águas, o índice de utilização é de 28% das águas superficiais e 

de 18% das águas subterrâneas. Em relação aos solos, na maior parte do médio 

paulista, entre Guararema e Cachoeira Paulista, em régios serranas da Mantiqueira 

predominam solos da classe dos latossolos e dos argissolos vermelho marelos. Nas 

várzeas e regiões aplainadas predominam solos parcial ou totalmente 

hidromorfizados, como os glei húmicos e hidromórficos. Em relação ao uso agrícola, 

as regiões planas de várzea são intensivamente ocupadas com lavouras anuais 

comerciais, ficando a predominância dos pastos formados nas área declivosas da 
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bacia (sopés das serras).  Finalmente, em relação à pecuária153, os principais 

animais criados são os bovinso, bubalinos, eqüinos, asininos, caprinos, ovinos, 

suínos, aves e coelhos. 

- Condições de conservação ambiental. A região apresenta um alto grau de 

desenvolvimento de áreas industriais, tendo experimentado um processo histórico de 

ocupação caracterizado pela descontinuidade dos ciclos econômicos, desníveis 

sócio-econômicos e a degradação ambiental induzida ou acelerada pela ação 

antrópica. São elas: aceleração de processos erosivos por desmatamento, cortes, 

ateros, exposição de solos; incremento aos processos de assoreamento pela erosão 

não controlada; poluição dos corpos d’água por lançamento de afluentes não 

tratados de origem doméstica e industrial, além de carga difusa; intensa degradação 

do leito e margens fluviais pela extração de areia (cavas de areia). 

 Em análise focada nos limites da área do assentamento, observam-se as 

seguintes características:  

- Solos. O mapa de solos de todo o estado, aponta na região onde se localiza na 

fazenda Santa Rita (assentamento Nova Esperança I), a ocorrência de latossolos 

vermelho amarelos situados em relevo fortemente ondulado e em relevos suave 

ondulados e planos, ambos distróficos, e textura argilosa. Encontram-se ainda solos 

com formação aluvial, predominando os mais arenosos nos terrenos baixos da 

fazenda. As análises do solo do imóvel indicam teores baixos de fósforo, potássio e 

enxofre. Por outro lado, apresentam boas condições físicas (porosidade e 

 
 
 
____________          
153 Em 1996, a Bacia do Paraíba, em seu conjunto criou apenas 0,83% do estado. A produção leiteira 
significou 17,39% da produção estadual.   
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permeabilidade), com fertilidade natural média a baixa. São susceptíveis a erosão, 

com alguma áreas problemáticas à motomecanização (Fig. 5.2.1) 

Fig. 5.2.1 
Mapa de solos 

 

 
  Fonte: PDA SANTA RITA (2002, Anexo 3) 

  

- Relevo. A área focada situa-se no Planalto Atlântico, com perfis morfológicos 

distintos. A zona da serra da Mantiqueira, local do assentamento, compreende a 

escarpa que limita o Vale do Paraíba, ao norte, com o planalto sul mineiro. A 

passagem do planalto para o vale acontece de forma gradativa, de amplitudes 

maiores a menores, das formas de escarpas até domínios de morros e colinas ou 

espigões isolados. Os mapas de altitude (hipsiométricos), declividade (Fig. 5.2.2)  e 

Modelo de Declividade do Terreno – MDT (Fig. 5.2.3), levam à conclusão que 46,7% 

da área da fazenda apresenta terrenos nas classes plano (0-5) e suavemente 

ondulado (5-10). Por outro lado não se observa áreas de uso restrito (47-100) ou 

preservação permanente (>100), impeditivas ao uso agrícola. Por outro lado, 
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observa-se que 52,3% situam-se nas classes ondulado e muito ondulado, sendo 

esta última restritiva à utilização mais intensiva de motomecanização e do plantio de 

culturas anuais. 

Fig. 5.2.2 
Mapa de declividade 

          
        Fonte: PDA SANTA RITA (2002, Anexo 4) 
 
 

- Recursos hídricos. O relatório do sistema integrado de gerenciamento de recursos 

hídricos do governo de São Paulo – SGRH de 2001 indica que na bacia do Paraíba 

do Sul não ocorrem problemas maiores de disponibilidade hídrica superficial, 

atendendo as necessidades da totalidade dos municípios componentes da mesma. 

Adicionalmente, o documento aponta riscos de rebaixamento acentuado da 

superfície do lenço freático subterrâneo na área urbana de São José dos Campos e 

uma área crítica de risco de poluição das águas subterrâneas na nesta região. 

Especificamente, na área do assentamento, a drenagem superficial é 

 



 305

Fig. 5.2.3 
Mapa planialtimétrico e Modelo Digital do Terreno - MDT 

 

                           Fonte: PDA SANTA RITA (2002, p.25) 

 
 

comandada pelo rio Paraíba, ou seja, os ribeirões de sua margem esquerda 

possuem nascentes nos baixios da serra da Mantiqueira, fluindo da serra para a 

bacia sedimentar do Paraíba, apresentando sazonalidade em suas vazões, sem 

maiores problemas de abastecimento e poluição, com qualidade considerada ótima. 

É o caso explícito do ribeirão Butá, que corta o terreno do assentamento, e que 

antes de atingir seu destino, soma suas águas com o ribeirão Cascudo antes de 

atingir a planície sedimentar (ANEXO F, já indicado). Os aqüíferos subterrâneas da 

região são superficiais, com boa qualidade, podendo ser explorados através de 
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poços154. A fazenda conta dom duas represas de dimensões consideráveis, que 

podem ser exploradas com atividades de piscicultura e aqüicultura (Fig. 5.2.4).   

- Uso do solo e cobertura vegetal. A fazenda apresentava, quando de sua vistoria, 

em jul.1999 um núcleo de vegetação nativa (24 ha), resquício de Mata Atlântica em 

avançado estado de regeneração. A mesma tem sido suplementada para o 

atingimento da exigência legal de 20% do total da propriedade, ou seja 89 ha 

(reserva legal). A mata ciliar existente necessita de replantio planejado, pois dois 

terços da exigência legal de preservação de 30 metros ao longo dos rios (Área de 

Preservação Permanente, APP) não está sendo cumprida na fazenda (Fig. 5.2.5). 

 
Fig. 5.2.4 

Represa e tanque de criação de avelinos, rompido 

                   Fonte: INCRA (2005, p. 230) 

 
 
 
 
 
___________ 
154 Existem dois poços artesianos, com respectivas reservatório de água, no assentamento. Eles 
abastecem, via rede canalizada, financiada pelo INCRA, com hidrômetros instalados em cada casa 
atendida, praticamente todo o assentamento.               
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Fig. 5.2.5 
Mapa de uso do solo, 1999 

             
              Fonte: PDA SANTA RITA (2005, Anexo 5)           

 

- Reserva Legal, RL, e Área de Preservação Permanente, APP. Antes da 

organização territorial do assentamento (parcelamento dos 64 lotes agrícolas, para 

as famílias, realizado em 2001), foram definidas as unidades de conservação 

ambiental (RL e APP). As RLs são definidas como áreas localizadas no interior das 

propriedades ou posses rurais, excetuadas as APPs, necessárias ao uso sustentável 

dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade, a ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas. Para 

a destinação da RL no imóvel, observou-se, em 1999, estar de acordo com a lei, isto 

é, pelo menos 20% da área, perfazendo 93 ha. Na projeção da RL um dos critérios 

utilizados foi aumentar a faixa de proteção das áreas contíguas à APP do ribeirão 

Butá, visando proteger o rio de infiltrações de produtos advindos da lavoura e 

aumentando a região de reprodução e nidificação de espécies. Por outro lado, 

APPs, como já comentado, previstas no Código Florestal, são áreas cobertas ou não 
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por vegetação nativa com a função de preservar os recursos hídricos , a paisagem, a 

biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas. 

Em 1999, foi observado na fazenda o disposto em lei, isto é somava-se uma área de 

46 ha (10,28% da área total) onde eram mantidas faixas de proteção de 50 m a 

partir da margem dos reservatórios (duas represas), 50 m no entorno das nascentes 

e faixas de 30 m (parcial) em ambas as margens ao longo dos rios e córregos.         

- Estratificação ambiental dos agroecossistemas155. Observa-se no terreno do 

assentamento uma certa homogeneidade com relação ao conjunto solo/relevo/ 

água/vegetação. Assim, nas áreas inundáveis das baixadas (várzeas e brejos) os 

estão os principais cursos d’água, foram projetadas unidades de conservação 

ambiental , descartando-as dos sistemas produtivos. Na áreas planas, não 

inundáveis, correspondentes aos latossolos, existem solos de boa porosidade e 

permeabilidade ao longo do perfil que propiciam a condução de culturas anuais 

(desde que observada a correção de sua fertilidade). Já nas situações de meia 

encosta, com maior presença de argila (logo, menos poroso e permeável) há 

oportunidade do cultivo de culturas permanentes (fruticultura). Em áreas de topo, 

com declives mais acentuados, pastagens e projetos de pecuária. 

- Capacidade de uso da terra. O levantamento de capacidade de uso agrupou as 

terras do assentamento conforme o grau de suas limitações, visando facilitar o seu 

planejamento agrícola. O sistema é composto das seguintes categorias de 

capacidade de uso do solo: Grupos A, B e C (intensidade de uso das terras);  

 

 
____________  
155 Estratificação diz respeito à separação de uma área maior em porções mais ou menos 
homogêneas; identificação numa área heterogênea de partes componentes, apresentando cada qual 
considerável homogeneidade (RESENDE, in PDA SANTA RITA, 2002, p. 29)    
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Classes I a VIII (grau de limitação ao uso); Subclasses II-e, II-f e V-a (natureza da 

limitação ao uso. Considerando a predominância na fazenda dos latossolos  

vermelhos amarelos, como já indicado, além da ausência de alagamentos, 

impedimentos rochosos e a homogeneidade climática, foram consideradas 

principalmente as limitações impostas pela declividade na determinação da 

capacidade de seu uso (Fig. 5.2.6). A Tabela 5.2.1 indicada sumariamente as 

classes de capacidade de uso da fazenda. 

Fig. 5.2.6 
Mapa de capacidade de uso 

                 
               Fonte: PDA SANTA RITA (2002, Anexo 6) 
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Tab. 5.2.1 
Classes de capacidade de uso - Fazenda Santa Rita 

CLASSE

Se utilizadas para reflorestamento: interdição ao 
gado/proteção contra fogo; plantio em nível; 
proteção contra insetos; abertura cautelosa de 
carreadores e acessos; correção e adubação

Terras bem sitematizadas, servem 
para  plantios tradicionais do Vale do 
Paraíba: batata, cebola, arroz, 
horticultura (várzea) 
Vocação para pastagens, com 
forrageiras agressivas, e vegetação 
densa. Pode ser sub-utilizada para 
reflorestamento.    

VI

Esta unidade apresenta solos 
profundos, com textura arenosa, com 
boa permeabilidade, ocorrendo 
declives entre 10 e 20%

V

Apresenta os solos originados 
através de processos aluviais ou que 
apresentam hidromorfia (solos de 
várzea)

Solos que, por se apresentarem em terrenos 
planos, não evidenciam processos erosivos, e desta 
forma, não há recomendação conservacionista 
específica

IV

Solos profundos, ocorre em 
declividade de 10 a 15%, textura 
argilosa, boa permeabilidade, 
limitação relativa à distrofia e 

Riscos ou limitações permanentes 
muito severas p/ culturas anuais.  Se 
manejadas adequadamente pode-se 
ter culturas permanentes 

Cultura anual em rotação. (1 de cultivo, para 4 ou 
mais de pastagem). Plantio nivelado em covas (só 
com roçadeira); terraceamento base média;ceifa do 
mato;uso de cobertura morta  

III

Solos profundos, terrenos pouco 
ondulados (5-10%), textura argilosa, 
boa permeabilidade, limitação relativa 
ao caráter distrófico

Devido aos sérios riscos de degradação das terras, 
deve-se observar: preparo, plantio e cultivo em 
nível; terrraceamento de base larga; adubação com 
matéria orgânica 

Apresenta-se apta para a codução de 

culturas anuais, desde que adotadas 

medidas conservacionistas intensivas

CARACTERÍSTICAS USO DA TERRA RECOMENDAÇÕES CONSERVACIONISTAS

II

Predominância de terras planas com 
declividade de 0 a 5%. Pode 
necessitar de drenagem em terrenos 
próximos aos rios  

Prestação à condução de culturas 
anuais, uma vez resolvidos seus 
problemas de drenagem, correção de 
acidez e fertilidade

Preparação, plantio e cultivo em nível. Adubação 
verde ou manejo de restos culturais. Correção do 
solo. Sistemas de manejo que não envolvam 
mobilização intensiva do solo

 
Fonte: PDA SANTA RITA (2002,p. 30- 31). Organização e tabulação pelo autor. 
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5.3 Papel do governo: financiamento, apoio técnico, infra-estrutura 

 

 Estudos técnico-econômicos realizados pelo Instituto de Terras, ITESP, 

indicam o custo estimado para a implantação do assentamento para fins de reforma 

agrária, típico para 100 famílias (o que não é o caso do assentamento Nova 

Esperança I, onde foram assentadas, como já informado, 64 famílias), no valor de 

R$1.596.222,00. (valores de 2002). A Tabela 5.3.1 indica os diversos 

programas/atividades referentes ao investimento no assentamento típico. 

 
Tab. 5.3.1 

Custo de implantação de assentamento para 100 famílias - 2002 

                   

QTDE. R$

160 3.282
160 3.282
360 2.955

5.600 264.936
864 40.876

1 20.000
0,6 5.500
10 12.000
260 24.960
100 29.500
70 22.750

1 20.000
0,6 5.500
100 300.000

200 14.400
100 20.000
1.000 34.000
22.000 66.000
100.000 7.300

42.496 653.061
400.000 45.920

1.596.222
6.2 Transporte Veículo/Km
TOTAL

3.1 Abastecimento de Água                                                   

4.1 Abastecimento de Água                                                    325.500

6.1 Equipe Técnica Horas/técnicas
6 Assitência Técnica                                                              698.981

5.4 Fruticultura Muda
5.5 Reflorestamento Muda

5.2 Segurança Alimentara Kit
5.3 Calcário Tonelada

5.1 Sementes Saco
5 Fomento                                                                            141.700

4.1.2 Rede de Distribuição Km
4.2 Moradias Casa

4.1.1 Poço Tubular Profundo Poço

3.5 Posto de Saúde m2

4 Obras de Infraestrutura nos Lotes

3.3 Galpão m2

3.4 Escola m2

3.1.2 Rede de Distribuição Km
3.2 Energia Elétrica Km

3.1.1 Poço Tubular Profundo Poço

2.2 Abertura de Estradas Hora/máquina
3 Obras de Infraestrutura                                                        114.710

2.1 Conservação do Solo Hora/máquina
2 Serviço de Motomecanização                                               305.812

1.2 Parcelamento Horas/técnicas
Horas/técnicas1.3 Demarcação Topográfica

UNIDADEPROGRAMA / ATIVIDADE
1 Planejamento Territorial                                                       9.519
1.1 Viabilidade Econômica Horas/técnicas

 
                    Fonte: PDA SANTA RITA (2002, p. 81). Organização e tabulação pelo autor 
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 Os diversos programas e atividades contemplados pela tabela de avaliação 

de custo do assentamento, traduzem parte dos serviços oferecidos pelo ITESP, 

exclusivamente no estado de São Paulo, como vistorias técnicas (território, 

infraestrutura, aspectos sociais), parcelamento territorial (divisão do assentamento 

em lotes, como o realizado no Nova Esperança I), seleção e definição de áreas para 

reserva legal e para preservação permanente, planejamento de arruamento e 

acessos do assentamento, confecção de PDA (vide Cap. 5.2). 

 Sua atuação junto aos assentamentos do estado se dá, na maioria das vezes, 

em conjunto com o INCRA156, cabendo a cada órgão responsabilidades definidas, 

com harmonização das ações. Esta situação reflete-se no convênio assinado em 

2000 entre o governo paulista (Gov. Mario Covas) e o INCRA, com interveniência do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (Min. Raul Jungmann) de “ação conjunta que 

possibilite a reversão de terras devolutas do Estado, localizados em municípios da 

região Pontal do Paranapanema [...] para o assentamento de trabalhadores rurais” 

(sic). As responsabilidades então afetas ao ITESP incluíam a identificação e 

avaliação das benfeitorias existentes nos imóveis para fins de indenização, 

elaboração de laudos de vistoria e de avaliação, criação dos projetos de 

assentamento (P.A., que enseja o PDA) e sua implantação. 

 De uma forma geral, as ações e programas oferecidos são grupados em 

Desenvolvimento de Comunidades, Regularização Fundiária, Mediação de Conflitos 

Fundiários e Assistência Especial a Quilombos e outras Comunidades tradicionais. 

Alguns dos chamados subprogramas de desenvolvimento de comunidades foram, e 

 
____________ 
156 A nível federal, o INCRA também tem linhas de financiamento para apoio à consolidação dos 
assentamentos rurais, incluindo a construção de moradias, suporte à produção, e  desenvolvimento 
na forma de infra-estrutura básica (estradas, água, saneamento), e educação (Fig. 5.3.1)  
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ainda o são, implantados junto ao assentamento Nova Esperança I, com resultados 

palpáveis, apesar das eventuais críticas dos assentados e do próprio MST157.    

Fig. 5.3.1 
Reservatório de água e poço artesiano - Assentamento Nova Esperança I 

                               
                                   Fonte: Foto tirada pelo autor (18abr.2005) 

 

O chamado subprograma de segurança alimentar estimula e orienta o assentado a 

produzir alimentos para o consumo familiar, com diversificação do plantio e criação 

 

 
 
____________ 
157 A notícia veiculada no “MST Informa” de 06dez.2002, traz como manchete: “Sem-terra denunciam 
descaso com Reforma Agrária em São Paulo”, informando que “o Itesp, além de não prestar 
assistência técnica adequada, de motivar a venda de lotes e de incentivar a monocultura de cana de 
açúcar, permite retornar aos cofres públicos 29 milhões de reais destinados a compra de terras 
devolutas na região com o objetivo de implementar a Reforma Agrária” (sic). 
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(pode fornecer kits para horta, pomar caseiro, criação de aves caipiras e suínos). O 

Fundo de Sementes disponibiliza sementes de boa qualidade sob forma de 

empréstimo para viabilizar as primeiras safras dos assentados em início de 

assentamento. O de correção de acidez dos solos fornece calcário para correção da 

acidez do solo (até 30% dos lotes do assentamento), para o aumento da 

produtividade, e renda familiar. Há também assistência técnica nas áreas de 

produção olerícula (legumes) e pequenos animais, com fornecimento de adubo 

verde, e difusão de práticas tecnológicas adequadas à agricultura familiar. Estimula 

ainda o cultivo e utilização de plantas medicinais pelos assentados (atividade 

financiada pelo Pronaf). O ITESP também orienta as assentados quanto à 

comercialização de sua produção (junto ao CEASA, por exemplo), eventualmente 

beneficiadas por processos industriais (agroindústria) desenvolvidos no próprio 

assentamento. Inclui-se aqui a comercialização de produção não agrícola (como 

artesanato, turismo, serviços). Faz gestões junto à Secretaria da Saúde do município 

visando a oferta de serviços de saúde para os assentados (eventualmente, com a 

cnstrução de posto de saúde dentro do próprio assentamento. O mesmo se aplica  

às áreas de educação, lazer, esporte e cultura. 

 Os assentamentos são atendidos na área de infraestrutura de água e 

saneamento (Tab. 5.3.2). É promovido o acesso à energia elétrica (rede trifásica e 

bifásica), através do Programa de Eletrificação Rural (“Luz da Terra”), para atender 

as necessidades básicas de energia elétrica das moradias e instalações produtivas 

dos assentados (freezer, televisão, furadeira, máquina para ração, tobata,  etc.) e 

viabilizar o abastecimento de água e o funcionamento do núcleo de serviço para 

atender às necessidades da infra-estrutura social (escola, centro de saúde e centro 
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Tab. 5.3.2 

Investimentos em programas de água e saneamento nos assentamentos 

   
ÁGUA E SANEAMENTO–PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 
Ano Investimentos Ações 
2002 R$   365.267,32 Perfuração de 12 poços tubulares 
2003 R$   164.155,56 Perfuração de 04 poços tubulares 
2004 R$   424.921,00 Perfuração de 11 poços tubulares  

Totais  R$  954.343,88  
 
ÁGUA E SANEAMENTO – Manutenção DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 
Ano Investimentos Ações 
2002 R$   108.039,00 Intervenção para manutenção corretiva em 19 unidades 
2003 R$     96.462,99 Intervenção para manutenção corretiva em 13 unidades 
2004 R$     50.000,00 Intervenção para manutenção corretiva em 10 unidades  

Totais R$   254.501,99  
 
ÁGUA E SANEAMENTO – Reservatórios de Água 
Ano Investimentos Ações 
2004 R$   170.000,00 Aquisição de 17 reservatórios 

Totais R$   170.000,00  

Fonte: ITESP (2006) 

 

comunitário, se houver) nas áreas de assentamentos. Age como  

intermediária e facilitadora entre as Concessionárias de Energia Elétrica e o Agente 

Financeiro (Banco Nossa Caixa). A Tabela 5.3.3 indica os dispêndios do ITESP na 

área de energia elétrica para os assentamentos do estado de São Paulo.  

O subprograma de adequação de áreas, por motomecanização, ajuda os 

assentados a criar condições de exploração agro-silvo-pastoril em seu lote, com a 
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     Tab. 5.3.3 
Dispêndios na área de energia elétrica para os assentamentos 

 

Fonte: ITESP (2006) 

 

remoção de vegetação arbórea e tocos oriundos da exploração florestal e de 

drenagem de áreas alagadiças.  A Tabela 5.3.4 indica os investimentos feitos dentro 

deste subprograma. 

  Tab. 5.3.4 
         Investimentos na área de motomecanização junto aos assentamentos 

   
 
 
 
 
 
               
         
 
 
 

              Fonte: ITESP (2006)  

  
  O papel desempenhado pelo governo na questão dos assentamentos para 

fins de reforma agrária inclui também o financiamento para a construção da moradia 

 
Energia 

Ano Investimentos Ações 
2002 R$    615.498,70 Impl. de 49.270 metros de rede elétrica e relógios 
2003 R$    151.480,00 Impl. de 10.150 metros de rede elétrica e relógios 
2004 R$    250.000,00 Impl. de 19.000 metros de rede elétrica e relógios 

Totais  R$ 1.016.978,70  

Motomecanização 
Ano Investimentos Ações 
2002 R$   1.700.003,85 Aplicação de 25.282 horas/máquina 

R$   1.883.315,00 Aplicação de 19.905 horas/máquina 
2003 

R$      627.995,73 Convênios com municípios para atender 18 PAs
R$   2.010.000,00 Aplicação de 20.117 horas/máquina  

2004 
R$      239.955,00 Construção de barragens  

Totais  R$  6.461.269,58  
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da família assentada. Os financiamentos em nível federal, provêm do INCRA e do 

Ministério das Cidades.  

O primeiro se baseia na concessão de créditos destinados à construção de 

moradias com o repasse pelo INCRA do valor de R$ 5 mil por família158 às 

associações de assentados de cada projeto, que ficam responsáveis pela 

contratação da construtora para execução das obras, sob monitoramento 

permanente de técnicos do órgão fundiário.  

O programa do Ministério das Cidades, chamado Programa de Subsídio à 

Habitação de Interesse Social - PSH, como já visto, opera desde 2002, e tem seus 

recursos (repassados via instituições financeiras ou agentes financeiros do SFH  que 

participam do PSH)  distribuídos pelos estados de acordo com respectiva 

participação no déficit habitacional, e no próprio orçamento do programa. Já 

beneficiou cerca de 100 mil famílias (com alocação de R$550 milhões), sendo que 

deste total, 96% das famílias  recebem até R$ 300,00, onde se concentra mais de 

65% do déficit habitacional brasileiro, segundo a Fundação João Pinheiro. 

 No estado de São Paulo, a Companhia, a Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano – CDHU - vinculada à Secretaria da Habitação financia a 

construção de casas, exclusivamente para a população com renda na faixa de 1 a 

10 salários mínimos. No caso dos trabalhadores rurais, aplica-se o programa de 

financiamento Pró-Lar Rural.   

O financiamento de construção da casa própria para o trabalhador rural, 

nasceu da percepção que o mesmo sempre esteve excluído de programas 

 
 
____________ 
158 Por ocasião da implantação do Nova Esperança I, este valor era de R$3.000,00 
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habitacionais, tradicionalmente voltados para áreas urbanas. Nas últimas décadas, 

tem ocorrido palpável mudança na economia das áreas rurais paulistas. O 

decréscimo, a partir da década de 80, do contingente de trabalhadores volantes (-

2,1% ao ano), e o incremento do número dos que não exercem atividades agrícolas, 

mas que residem na área rural (ORNA) dos municípios do interior paulista (+2,5% ao 

ano), no mesmo período, são indicadores daquelas transformações. Como já visto, 

trata-se da introdução no campo de novas atividades não agrícolas (recreação e 

turismo), da diversificação das atividades produtivas nas pequenas propriedades 

(produção de flores ornamentais, expansão da apicultura, da piscicultura, produção 

de frutas e hortaliças), do surgimento de propriedades rurais tornadas sítios de lazer 

para residentes urbanos, da intensificação de uso de novas tecnologias nas 

atividades agropecuárias (pastagens cultivadas, p. ex.) e agro-industriais 

tradicionais. Esta nova realidade observada no meio rural paulista, indica que a 

histórica divisão entre o meio urbano e rural foi tende a desaparecer, produzindo um 

novo elenco de funções e ocupações que não só atraiu trabalhadores e pequenos 

empreendedores de procedência urbana, como também, especializou muitos 

trabalhadores ligados a atividades rurais tradicionais, além de absorvê-los em novas 

atividades não ligadas à agroindústria ou à agropecuária, notadamente as de 

serviços, dando ensejo ao fenômeno da rurbanização, já visto anteriormente. 

Portanto, o Pró-Lar Rural atende esse “novo” trabalhador rural, além dos assentados 

da reforma agrária, os trabalhadores volantes e pequenos proprietários. 

Um de seus três sub-programas, o Pró-Lar Rural ITESP, atende 

assentamentos para fins de reforma agrária, assistidos pelo ITESP. Dispõe de verba 

de R$9.402,97 (valor data-base dez.2002) por moradia, com prazo para pagamento 

de até 25 anos, e juros de 2,3 a.a.  
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A eletrificação do assentamento Nova Esperança foi executada pela 

Bandeirante Energia S.A., concessionária que atende o município de São José dos 

Campos159, dentro do programa Luz para Todos, do governo federal(Fig. 5.3.2) . O 

programa iniciado em 2004, pela Eletrobrás, tem o objetivo de levar energia elétrica 

para 10 milhões de pessoas do meio rural até 2008, antecipando em sete anos a 

universalização da energia elétrica no país, já pela legislação atual, as 

concessionárias de energia teriam prazo até dezembro de 2015 para eletrificar todos 

os domicílios sem acesso à energia no Brasil160. A ligação da energia elétrica até os 

domicílios será gratuita e inclui a instalação de três pontos de luz e duas tomadas. 

Conta com um orçamento de R$ 9,5 bilhões e está sendo realizado em parceria com 

as distribuidoras de energia e os governos estaduais. O governo federal destinará 

6,8 bilhões ao programa.  

Outro programa de apoio, já mencionado, é o Pronaf, Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar. Seus beneficiários são agricultores familiares, 

sejam eles proprietários, assentados, posseiros, arrendatários, parceiros ou meeiros, 

que utilizem mão-de-obra familiar, e tenham até 2 empregados permanentes. Além 

disso, não devem deter, a qualquer título, áreas superiores a 4 módulos fiscais, e no 

mínimo 80% (oitenta por cento) da renda bruta familiar anual deve ser  proveniente  

 

 

 
 
____________ 
159 Teriam recebido pelo serviço o valor de R$250.000,00 do governo federal, atravé do INCRA 
(segundo depoimento de um assentado ao autor, em 21fev.2005). 
160 A maior parte da moradias sem energia elétrica no Brasil se encontra nas regiões de menor Índice 
de Desenvolvimento Humano, e com famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas famílias têm 
renda inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural (ELETROBRÁS, 2006). 
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Fig. 5.3.2 
Placa do Programa Luz para Todos – Assentamento Nova Esperança I 

 
                       Fonte: Foto tirada pelo autor (18abr.2005) 

 
da atividade agropecuária e não-agropecuária exercida no estabelecimento. O 

agricultor familiar deve residir na propriedade ou em povoado próximo. 

 Faz parte do programa o município no qual será aplicado, através de seu 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, tendo aí 

assento agricultores familiares, organizações de agricultores familiares, e outros 

órgãos e entidades municipais, públicas ou privadas. O Estado, através do Governo 

Estadual, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - CEDRS, a 

Secretaria Executiva Estadual do Pronaf, as Superintendências Regionais do Incra, 

e outros órgãos e entidades estaduais públicas ou privadas. E ainda a União, com o 

Governo Federal, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

CNDRS, a Secretaria da Agricultura Familiar, e outros órgãos e entidades públicas 

ou privadas. 

 De maior interesse para este texto, devido sua influência direta nos desígnios 

do assentamento em estudo, o CMDRS, de São José dos Campos, onde se localiza 
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o assentamento Nova Esperança I, é formado por representações/instituições de 

agricultores familiares, e por instituições que atuam no município. Pelo menos 50% 

de seus membros devem ser agricultores familiares. O Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural tem por finalidade analisar e aprovar o Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural - PMDR, sugerir mudanças nas políticas municipais, 

estaduais e federais, promover articulações para implementação do Plano, e auxiliar 

no acompanhamento e fiscalização da boa aplicação dos recursos públicos. Como já 

comentado, este conselho municipal 

ao aprovar o plano municipal de desenvolvimento rural, qualifica o município de São 

José dos Campos  para o recebimento de verbas do governo federal destinado a 

obras de infra-estrutura pública e serviços de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura familiar. 

  São duas as linhas de financiamento oferecidas pelo programa. A primeira é a 

chamada de infra-estrutura e serviços, linha de apoio financeiro do Governo Federal, 

com recursos não reembolsáveis, que atua em parceria com os governos municipais 

implementando as prioridades do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, 

aprovadas pelo Conselho Municipal, nas áreas de infra-estrutura pública e serviços 

de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar. A segunda, de custeio e 

investimento, promove o acesso do agricultor familiar ao crédito rural destinado ao 

desenvolvimento das atividades produtivas.  

Vale observar o que é colocado por Abramovay (2003, p. 58) a respeito dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e sua relação com as verbas do 

Pronaf:  

A esmagadora maioria dos Conselhos de Desenvolvimento Rural formou-se no Brasil, 
a partir de 1997, como condição para que os municípios recebessem recursos do 
Pronaf, em sua linha de infraestrutura e serviços. É unânime, na literatura a respeito, a 
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constatação de que o Pronaf correspondeu a uma virada significativa nas políticas 
públicas voltadas ao meio rural no Brasil. O Pronaf é uma resposta a um conjunto de 
reivindicações dos movimento sociais e obrigou, em muitas localidades (na maior 
parte das vezes de maneira conflituosa e ambígua), que os bancos abrissem suas 
portas a segmentos sociais que deles estavam, até então, muito distantes. Apesar dos 
graves problemas que a intermediação bancária representa até hoje, o fato é que a 
reivindicações da agricultura familiar incorporaram-se à pauta de algumas das mais 
importantes agências governamentais. O resultado foi não só uma ampliação 
significativa da massa de tomadores de empréstimos, mas a extensão dos 
financiamentos - por força da pressão organizada – a segmentos sociais inicialmente 
excluídos do sistema.   
 

A Tabela 5.3.5 resume os diversos grupos de financiamento do Pronaf, dentro 

de ambas as linhas, de  infraestrutura e serviços, e custeio e investimento.  

Além do ITESP que provê assistência técnica aos assentados do estado de 

São Paulo, o INCRA  também está estruturado para tal, através do programa de 

Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (Ates), criada em 

mar.2004. De forma mais ampla, a iniciativa tem o objetivo de universalizar os 

serviços de assistência técnica aos projetos de assentamentos em todo o país do 

País. Sob o comando de uma coordenação a nível nacional (com participação de 

integrantes do governo, movimentos sociais, comunidade em geral e “jovens e 

mulheres dos assentamentos”), a Ates tem seus recursos alocados, além de receber 

orientação quanto ao cumprimento de normas, metodologias e procedimentos 

vigentes.  

Seu objetivo é assessorar técnica, social e ambientalmente as famílias 

assentadas nos projetos de reforma agrária e outros  projetos de assentamentos 

reconhecidos pelo Incra. De acordo com o INCRA (2004),  

A idéia é transformá-los em unidades de produção estruturadas, inseridas de forma 
competitiva no processo de produção e voltadas para o mercado, além de integrá-las 
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Tab. 5.3.5 
Pronaf – Modalidades de financiamento 

GRUPO BENEFICIÁRIOS MODALIDADE FINALIDADE TETO (R$) JUROS REBATE 
(Bônus de 
Adimplência) 

PRAZOS CARÊNCIA

A 

Assentados da Reforma Agrária 
ou Beneficiários do Programa de 
Crédito Fundiário do Governo 
Federal 

Investimento Estruturação das 
unidades produtivas Até 18.000 1,15 % 

ao ano

Até 45% para 
pagamento 
em dia 

Até 10 
anos Até 5 anos 

A 

Agricultores adimplentes, 
participantes do Programa de 
Recuperação de Crédito Fudiário 
da Secretaria de Reordenamento 
Agrário do MDA ou do programa 
de Recuperação de Assentados 
do INCRA, que não tomaram 
financiamento de Investimento 
nos Grupos “C”, “D” ou “E” 

Investimento Estruturação das 
unidades produtivas Até 6.000 1 % ao 

ano Não tem Até 10 
anos Até 3 anos 

A/C 
Assentados da Reforma Agrária 
que já contrataram 
financiamentos do Grupo "A" 

Custeio Agricultura e Pecuária De 500,00 
até 3.000,00 

2 % ao 
ano 

De R$ 200,00 
por mutuário 

Até 2 
anos Não tem 

B 

Agricultores com renda bruta 
anual até R$2.000,00 (excluídos 
os benefícios sociais e 
aposentadoria decorrentes da 
atividade rural) 

Investimento Agricultura e Pecuária Até 1.000,00 1% ao 
ano 

25% sobre 
cada parcela 
paga até o 
vencimento. 

Até 2 
anos Não tem 

Investimento Agricultura e Pecuária De 1.500,00 
até 6.000,00 

3% ao 
ano 

Desconto de 
R$ 700,00 
por 
beneficiário / 
operação  

Até 8 
anos Até 5 anos 

C 

Agricultores com renda bruta 
anual acima de R$ 2.000,00 e 
até R$ 14.000,00 (excluídos os 
benefícios sociais e 
aposentadoria decorrentes da 
atividade rural) Custeio Agricultura e Pecuária De 500,00 

até 3.000,00 
4% ao 
ano 

De R$ 
200,00, por 
ano 

Até 2 
anos Não tem 

Investimento Agricultura e Pecuária Até 
18.000,00 

3% ao 
ano Não tem Até 8 

anos Até 5 anos 

D 

Agricultores com renda bruta 
anual acima de R$ 14.000,00 e 
até R$ 40.000,00 (excluídos os 
benefícios sociais e 
aposentadoria decorrentes da 
atividade rural) 

Custeio Agricultura e Pecuária Até 6.000,00 4% ao 
ano Não tem Até 2 

anos Não tem 

Investimento Agricultura e Pecuária Até 
36.000,00 

7,25% 
ao ano Não tem Até 8 

anos Até 5 anos 

E 

Agricultores com renda bruta 
anual acima de R$ 40.000,00 e 
até R$ 60.000,00 (excluídos os 
benefícios sociais e 
aposentadoria decorrentes da 
atividade rural) 

Custeio Agricultura e Pecuária Até 
28.000,00 

7,25% 
ao ano Não tem Até 2 

anos Não tem 

 

Fonte: Pronaf (http://www.agronegocios-e.com.br/agr/down/tblpronaf2.html , 2006)  

 

à dinâmica do desenvolvimento municipal e regional, de forma ambientalmente 
sustentável. Atualmente, os assentamentos de reforma agrária comercializam 
atualmente cerca de R$ 5 bilhões em produtos. Com a universalização da 
assistência técnica, a produção deverá aumentar substancialmente. 

Seus quadros contam com uma equipe de técnicos em ciências agrárias, 

sociais, ambientais e econômicas, normalmente terceirizados (de empresas 

privadas, ou outros órgãos públicos), que a atua nos assentamentos de três formas: 

na criação de planos de recuperação (para os projetos antigos e com problemas de 
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produção), em projetos de exploração anuais e planos de desenvolvimento. Os 

investimentos estimados pelo INCRA para os dois primeiros anos de atuação da 

Ates é de R$200 milhões, com o atendimento de 500.00 famílias.  

Ainda quanto à assistência técnica e social dada aos assentados, um outro 

órgão que tem atuado de forma concreta junto ao Nova Esperança I é o SENAR, 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Criado em 1991, nos moldes do Senai e 

Senac, é uma Instituição de direito privado, paraestatal, mantida pela classe patronal 

rural, vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (com um 

conselho deliberativo composto por representantes do governo, da classe patronal 

rural e da classe trabalhadora). 

 Seu objetivo (baseado nos princípios e diretrizes da Organização 

Internacional do Trabalho, e nas políticas do Centro Interamericano de Investigação 

e Documentação sobre Formação Profissional) é prover a formação profissional rural 

e a promoção social de pessoas que exerçam atividades no meio rural, em todo o 

país. 

A percepção que os assentados do Nova Esperança I têm do SENAR é 

bastante positiva. Os cursos geralmente são conduzidos em um dos lotes, utilizando 

a casa do assentado como sala de aula, e seu terreno, com sua plantação e sua 

criação, como “laboratório”.  As solicitações de cursos ao Senar são encaminhadas 

através do INCRA, ITESP, FAESP (Federação da Agricultura do Estado de São 

Paulo) e do próprio MST, via Sindicato dos Metalúrgicos/ CUT, de São José dos 

Campos. Podem ser de caráter técnico, ou social (como os de “ações em 

comunidades”).  
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Um dos cursos sociais dados para as famílias foi relatado por um dos 

assentados, como de grande impacto. Mencionou especificamente duas dinâmicas de 

grupo realizadas, tendo como objetivo apregoar a importância do trabalho em 

equipe, união de esforços e solidariedade entre os pares da comunidade. Em uma 

delas, são distribuídas bexigas que devem ser cheias e permanecer nas mãos dos 

alunos. Em seguida, o monitor distribui um palito de dente para cada um, e anuncia 

um prêmio para quem ficasse com a última cheia. Após concluído o exercício, 

discutia-se a respeito do comportamento do grupo, como comunidade, em busca do 

prêmio individualizado. 

Uma segunda dinâmica, com título “Abrigo Subterrâneo”, solicita que cada um 

dos participantes escolha seis dentre vinte pessoas, descritas sucitamente em uma 

folha entregue para cada um (vide original no ANEXO K), que entrariam no único 

abrigo subterrâneo da cidade, sob ameaça de um bombardeio. Em seguida, são 

solicitados a repetir o trabalho, agora em grupo. Ao final, um relator designado pelo 

grupo deverá expor a respeito do porquê da escolha, dos problemas e dificuldades 

encontradas para obter consenso sobre os seis escolhidos, e os motivo da exclusão 

dos demais. 

  
 Os cursos na área técnica ministrados junto ao assentamento incluem temas 

da área do trato pecuário (com participação de veterinário), com apoio da Prefeitura 

de São José, preparação e uso de adubos orgânicos “bocache” (de acordo com um 

assentado), dado por engenheiro agrônomo terceirizado, etc. 

 Em uma outra área de atuação governamental, jun.2005 o Ministério das 

Cidades anunciou iniciativa de promoção da regularização fundiária, com base nos 

conceitos e instrumentos do Estatuto da Cidade. Ermínia Maricato, secretária 
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executiva, entende que, pelo fato desta lei ser recente, de 2001, “O resultado disso é 

que, na prática,  o direito individual da propriedade prevalece sobre o direito à 

moradia e, mais uma vez, a população pobre fica alheia às leis". 

Atende esta direção, o programa Papel Passado, primeiro do governo federal 

voltado para a regularização fundiária, e que já atua em 361 assentamentos, 

localizados em 134 municípios de 26 estados, beneficiando 356 mil famílias, das 

quais apenas 2.272 tiveram seus títulos registrados em cartório161. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

____________ 
161 Este programa do governo federal contraria frontalmente a orientação do MST, contrário à 
escrituração definitiva de posse do lote do assentado, como há comentado. Por outro lado, e ao 
mesmo tempo, atende o anseio de uma infinidade de assentados (mesmo militantes do MST). 
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5.4 Planejamento urbano: impactos sócio-econômicos, políticos e espaciais do 

       assentamento 

 

Até onde se pode observar, com base em pesquisa empírica conduzida pelo 

autor, e documentos publicados pelo ITESP e pela Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, é flagrante a invisibilidade dada, pela Secretaria de Planejamento 

Urbano162 do município, ao fato de 63 famílias habitarem uma área de 447 ha (o 

equivalente a 414 campos de futebol, ou 37.760 meio-lotes, de 125m2, terreno 

mínimo para construção de residências unifamiliares, de acordo o Código de Obras 

do município), há quase sete anos, em pleno perímetro urbano. Mais precisamente, 

em macrozona de expansão urbana da cidade. Cada uma destas famílias mora em 

um lote de 45.000 m2 , em média. 

 À época da tomada de posse da área, por famílias lideradas pelo MST, em 

1998, e legalizada com a imissão de posse ocorrida em 2001, o ITESP coordenou a 

confecção do Plano de Desenvolvimento Sustentável do que viria a ser denominado 

assentamento Nova Esperança I. Participaram deste esforço  diversas outras 

entidades, entre elas o próprio INCRA, mesmo o MST, a Secretaria de Agricultura do 

Estado de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos, e outras, conforme já 

informado. Pois bem, de acordo com o PDA SANTA RITA (2002), o representante da 

Prefeitura foi a “Divisão de Abastecimento – Sr. Rodolfo César” (sic).   

   

 
____________ 
162 Responsável pela elaboração do PDDI-1995, a então Secretaria de Planejamento e Meio 
Ambiente, comandada por Edmundo Carlos de Andrade Carvalho, foi, posteriormente, desmembrada 
em duas distintas secretarias. Hoje em dia, a do Meio Ambiente é comandada pelo mesmo titular de 
outrora. 
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Vigia, na ocasião, o PDDI-1995, complementado pelas Leis Complementares 

no. 121/95, e no. 165/97, de parcelamento, uso e ocupação do solo, definindo a 

região como Macrozona de Expansão Urbana II. De acordo com estes diplomas 

legais, como já informado, as potencialidades e limitações para o uso e ocupação 

daquele território se submetem à Carta de Unidades Territoriais de Características 

Físicas e Antrópicas Homogêneas - Unidade 5, (PDDI-1995, 1994: 35), conforme 

segue:  

Características do Meio Físico - situada ao norte do atual perímetro urbano e 

compreendendo os terrenos das Bacias do Buquira e do Jaguari e do Butá 

localizados no município, a Unidade 5 apresenta caraterísticas geomorfológicas e  

propriedades físico-químicas similares as da Unidade 4, exceto no tocante a 

configuração hidrográfica. Neste caso o fenômeno da impermeabilização não é 

determinante, em razão de os principais rios e córregos da margem esquerda do Rio 

Paraíba do Sul que atravessam a Unidade 5 possuírem muito mais extensão e 

volume de água e ainda por não interferirem significativamente com a malha urbana 

existente.  

Características Antrópicas - predominam os campos antrópicos com manchas 

isoladas de matas nativas, em especial a Reserva Florestal Augusto Ruschi. As 

atividades agrícolas são insignificantes e incipientes do ponto de vista econômico, 

predominando uma pecuária extensiva com considerável produção leiteira, 

principalmente no bairro de Bonsucesso. Observa-se também áreas de 

reflorestamento com predomínio do cultivo de eucalipto. A Unidade 5 apresenta 

ainda setores com ocupação caracteristicamente urbana, provenientes de 

loteamentos clandestinos e de núcleos rurais espontâneos, principalmente nas 

proximidades da Rodovia SP-50 e no entorno do atual perímetro urbano, sendo 
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notáveis os Bairros do Costinha, dos Freitas, do Bengalar e do Bonsucesso. 

Potencialidades e Limitações - Em função das características geomorfológicas, os 

terrenos da Unidade 5 possuem severas restrições ao desenvolvimento urbano 

intensivo, devendo ser adotadas soluções próprias e adequadas ao meio físico para 

as ocupações urbanas existentes. Esses terrenos são apropriados para atividades 

de lazer e turismo, sendo admitidos, para estes fins, ocupações de baixa densidade 

tais como chácaras de recreio, clubes esportivos e usos similares cuja instalação 

deve ser precedida de estudos mais detalhados, afim de adequar os seus projetos e 

minimizar as interferências no solo e no ambiente da região. A Unidade 5, mediante 

a utilização de práticas conservacionistas de solo, é indicada para fruticultura, 

silvicultura, agropecuária entre outros, podendo ser admitida como conseqüência 

destas atividades á agroindústria.  

 Em 2006, portanto oito anos depois, por ocasião da publicação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado, PDDI 2006 – Diagnóstico pela Prefeitura 

Municipal, o que se lê no documento é o seguinte: 

 

[7.3.1] Uso e Ocupação do Solo] A partir da institucionalização do PDDI-1995, e da 
Lei Complementar n° 165/97, de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, podemos 
observar, no período de 1995 a 2005, que a urbanização do Município, vem 
ocorrendo em linhas gerais, mediante um processo de consolidação da urbanização 
horizontal da Região Sul; consolidação do processo de verticalização do Parque 
Residencial Aquárius e do Residencial Floradas de São José, e ocorrência do 
parcelamento do solo nas áreas de expansão urbana das Regiões Leste e Sudeste, 
voltados para uma população de menor poder aquisitivo, e nas Regiões Oeste e 
Norte, mais precisamente Urbanova e nas colinas da Vargem Grande a ocorrência 
de loteamentos “fechados” para a população de médio e alto poder aquisitivo. Os 
terrenos das áreas de expansão urbana apresentam relevo de colinas, condição 
topográfica que por ocasião da implantação dos loteamentos, demandam tamanhos 
de lotes, maiores que a metragem admitida na legislação em vigor. 
Quanto à área compreendida pela Macrozona de Expansão Urbana II, decorridos 
dez anos da vigência do PDDI-95, observa-se que pelas características topográficas, 
dificuldades de acessibilidade, uso predominantemente rural e restrições ambientais, 
não houve iniciativa para a implantação de loteamentos de chácaras de recreio. 
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[Região Norte] Compreendida pela Ferrovia, Divisor de Águas Rio Buquira/Rio 
Jaguari, Divisor de Águas Freitas/Bengalar, Divisor de Águas Cascudo/Butá, Divisa 
Intermunicipal com Caçapava, Rio Paraíba do Sul e Córrego do Cambuí, a Região 
Norte apresenta três setores distintos, no que se refere à configuração da ocupação 
do solo, sendo eles, Santana, Alto da Ponte - Vila Paiva e da Zona de Chácaras de 
Recreio. 
O setor Santana, apresenta predomínio do residencial unifamiliar, com um forte sub-
centro de comércio e serviços. Observa-se um início do processo de verticalização, 
em especial na Avenida Olivo Gomes. Corredor de passagem para acesso à 
Rodovia SP-50 e porta de entrada da Zona Norte foi na localidade de Santana que 
houve o início do processo de industrialização da Cidade, com destaque para a 
planta industrial da Rhodia, atualmente transformada em condomínio industrial, e 
ocupada por várias empresas. Santana abriga ainda o Parque da Cidade com uma 
área de 550.000m2 e parte da área do Banhado, que sofreu em alguns trechos um 
processo de parcelamento clandestino. 
O setor Alto da Ponte – Vila Paiva se encontra em sua maior parte, estruturado sobre 
a Rodovia SP-50 e as Estradas Municipais de Bonsucesso, dos Freitas, e início da 
Estrada do Jaguari. A ocupação urbana legal se encontra estrangulada pelo Rio 
Buquira e pelo relevo de morros, ocorrendo um predomínio do uso residencial 
unifamiliar popular, tendo ainda como características a ocorrência de parcelamentos 
sob o regime de cooperativas e de parcelamentos clandestinos, principalmente no 
bairro dos Freitas. Constata-se uma concentração de comércio de âmbito local, no 
início da Rodovia SP-50, ao longo do bairro Alto da Ponte. 
A maior parte da Região Norte, compreendida pela atual Zona de Chácaras de 
Recreio, caracteriza-se pela topografia acidentada de morros, ocorrência de 
loteamentos clandestinos e grandes vazios predominantemente rurais. Com a 
Resolução CONAMA n0 303 de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e 
limites de Áreas de Preservação Permanente estabelecidas pelo Código Florestal, as 
áreas de topo de morro foram consideradas espaços especialmente protegidos, 
como instrumentos de relevante interesse ambiental, condição que impede o uso e 
ocupação de grande parte dos terrenos da Zona de Chácaras de recreio. Desde o 
advento da legislação para chácaras de recreio, foram aprovados até o momento 
dois loteamentos voltados para a população de médio e alto poder aquisitivo, e 
atualmente, encontram-se em aprovação três loteamentos de chácaras de recreio, 
todos junto à Estrada da Vargem Grande. 

 

Portanto, parece não haver mesmo a visibilidade formal da existência daquela 

aglomeração humana, não apenas demandante dos recursos municipais, de 

infraestrutura, e de equipamentos urbanos em geral, como atores da dinâmica 

urbana (ou ruro-urbana, no caso), com todos suas conotações sócio-econômicas, e 

sem dúvida, políticas e culturais. Trata-se, no fundo, de um grande condomínio. Um 

conjunto de chácaras com dimensões exacerbadas quando comparadas às dos 

loteamentos de chácaras de recreio (condomínios de luxo, para as classes média 
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alta e alta da cidade) aprovados pela Prefeitura, com lotes de 1.000 a 1.500 m2, 

vendidas na base de R$100,00/m2 (Fig. 5.4.1) 

Fig. 5.4.1 

Loteamentos de chácaras de recreio - Condomínios aprovados 

Macrozona de Expansão Urbana II 

    

  Fonte: Fotos tiradas pelo autor (10maio2005) 

  

Todos os três imóveis em apreço localizam-se na Estrada de Vargem Grande, 

sendo que um dos condomínios aprovados (Colinas do Parahyba, com área de 35 

ha, e 119 lotes, desmembrado a partir da Fazenda Santa Clara) é contíguo ao 

assentamento. A imagem aerofotogramétrica da área de situação do assentamento 

Nova Esperança I e algumas das propriedades vizinhas (2001) é mostrada no 

ANEXO L. 

 Configura-se desta forma um entorno sócio-espacial, periurbano, com 

nuances de convívios, interesses, atividades, necessidades (de equipamentos 

urbanos e facilidades rurais, ao mesmo tempo), potencialidades e capacidades 

absolutamente conflitantes, por um lado, e mesmo complementares, por outro. A 

conversa travada entre o autor (RIECHELMANN, 2005, p.35) e um corretor, 
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vendedor de lotes do Condomínio Colinas do Parahyba, dá uma amostra desta 

dinâmica: 

Pouco antes de chegar ao assentamento, acabei dando carona para um homem, 
jovem, que caminha pela estrada, debaixo de chuva. Se dirigia ao Colinas do 
Parahyba para pedir emprego. Estando lá, parei no stand de vendas e conversei com 
um corretor, Sr. Hudson. São 35 ha (fichinha, perto do 447 ha do Nova Esperança), 
com 119 lotes de ~1.100m2  [a R$100,00 o m2, em média] e áreas preservadas. Todo 
o calçamento é feito de bloquetes, para não impermeabilizar o solo, por imposição da 
Prefeitura. Já venderam uns 70. Pagamento em até 60 meses. Muitos funcionários 
da Embraer compraram [para esperar e revender – especulação imobiliária]. É o 
terceiro condomínio da região. Depois dele, e do Águas Vivas [de Ruy Ohtake e 
Burle Marx] , tem outro que vai sair, de um pessoal do CTA/Embraer que comprou 
uma grande gleba, logo depois do Luso. Diz o Sr. Hudson conhecer bem o 
[proprietário das fazendas de gado branco, em frente, do outro lado da Estrada de 
Vargem Grande, indo até o rio Paraíba, – Fig. 5.4.2], que “está lá o tempo todo”. Diz 
que esta região vai valorizar muito e sabe que não pode construir nas terras de suas 
fazendas, mas que vai sair uma avenida que vem desde o fundo do vale e vai cortar 
a fazenda. “Eles me indenizando bem pelas terras, tudo bem”. Diz ainda que a 
estrada será duplicada e asfaltada até Caçapava. Segundo o corretor [perguntado 
sobre o impacto nas vendas causado pelo vizinho Nova Esperança I] “o 
assentamento ao lado é até bom, pois eles são obrigados a plantar. Conheço todo 
mundo lá. A Unicamp [?] dá assessoria a eles. E depois, com o condomínio formado, 
vai ter feirinha aqui na porta, com galinha caipira, ovos caipira, mandioca, verduras 
sem agrotóxico, tudo fresco”.   

 

 Aí está mais um elemento factitivo do que já se expôs a respeito da 

periurbanização, ou rurbanização, e que caracteriza a produção do espaço em 

estudo. Abarca variáveis referentes à sua situação quanto a agropecuária 

(tradicional, marginal, moderna), tipo de habitat (disperso ou concentrado) e o 

equipamento básico, grau de urbanização, volume de construções novas, mix de 

níveis sócio-econômicos dos proprietários/assentados e situações do mercado e 

relações sociais do solo urbanizável, e postura da gestão municipal, como o papel 

dos agricultores, assentados, e outros grupos sociais na mesma – por ex. junto ao  
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Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS163 - atitude dos 

poderes locais frente à urbanização, iniciativas de controle deste processo, e 

 

Fig. 5.4.2 
Fazendas de gado branco a caminho do Nova Esperança I  - ZEPA3164 

  Fonte: Fotos tiradas pelo autor (2005) 

 

de planificação territorial. Como coloca Vale (2004, p. 4),    

 
Esta nova realidade promove também uma transformação social nas comunidades 
periurbanas, onde os moradores dos condomínios, pertencentes principalmente à 
classe média (profissionais liberais e trabalhadores qualificados), diferente da 
maioria dos antigos [os assentados, e outros agricultores da região], possuem 
condições financeiras para o deslocamento diário para o centro da cidade. Além 
disso, estes novos moradores demandam serviços urbanos, enquanto que os 
agricultores [e assentados] preocupam-se mais com os novos usos urbanos do solo. 
Assim, não há como negar que a mobilidade residencial da população e o 
conseqüente crescimento do habitat periurbano se ajustam perfeitamente à 
mobilidade das atividades econômicas. As modificações nas formas de 
aproveitamento do solo acabam promovendo uma competição pela sua ocupação 
entre indústrias, comércio, residências e infra-estrutura de vários tipos, que vai ao 

 
 
____________ 
163  Qualifica o município de São Jose dos Campos a receber verbas federais, do Pronaf, com a 
aprovação do plano municipal de desenvolvimento rural, destinadas especificamente para obras de 
infra-estrutura pública e serviços de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar.  
164 “Constitui-se de áreas, formadas por terrenos correspondentes a planície aluvial dos rios ou por 
grande concentração de nascentes, devendo ser preservada como patrimônio ambiental e 
paisagístico, destinando-se a atividades agrícola, pecuária e de lazer, com baixa taxa de ocupação e 
alta restrição quanto a impermeabilização do solo” (LC 167/97 Cap. III, Sec.I, Art. 75, par. XI). 
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mesmo tempo reduzindo o espaço agrícola e ocupando as melhores terras que, por 
sua vez, são valorizadas.  
 

É natural se conceber que a valorização das terras percebida pelo assentado 

possa predispô-los a considerar um cenário da venda (ou arrendamento) de seu lote. 

Como já comentado, na visão de Martins (2004) poderão vender suas terras 

ilegalmente, obtendo da renda fundiária o meio de sobrevivência, e daí negando o 

valor do trabalho e da produção. Fazendo da conquista a sua fonte rentista, como 

meio de vida. De alguma forma, acabarão por recriar a lógica do latifúndio, agora no 

espaço periurbano. 

A especulação imobiliária das terras165, portanto, é uma perspectiva real que 

se vislumbra. Segundo Vale (2004, p. 5),  

 

Estas transformações trarão conseqüências, [...] tais como: a) transferência da 
propriedade a grupos urbanos para sua transformação em solo urbano ou para 
especular b) desestruturação da malha de explorações periurbanas e; c) criação de 
um clima de incerteza pouco favorável para as inversões em longo prazo na 
agricultura. Neste sentido, a atividade agrícola dos espaços periurbanos, 
pressionada pela urbanização modifica-se também, sobretudo no que diz respeito ao 
custo e disponibilidade de recursos; às estruturas físicas dessa área; à qualidade dos 
solos e; às condições de comercialização dos produtos. 
 

  A própria situação de localização do assentamento, em macrozona de 

expansão urbana, em espaço ruro-urbano, é conivente com esta perspectiva. A 

mesma autora (2004, p. 5) menciona que a “[...] expansão urbana favorece a  

 
____________ 
165  O próprio INCRA “recupera” parte do investimento nas terras da expropriada Fazenda Santa Rita, 
ao cobrar da Petrobrás, em mar.2005, pela mera servidão de passagem de oleoduto pelo 
assentamento, o valor de R$ 8.142,21 por hectare abrangido (dando um total de R$ 54.169,31 
referentes aos 6,6520 hectares abrangidos). Recorde-se que o INCRA adquiriu estas terras, em 2000, 
pagando ao Banco da Amazônia, equivalente a R$ 3.364,55 por hectare de terra (com base em 
parecer sobre o valor do imóvel, elaborado por técnicos do próprio instituto, datado de 23dez.1999) 
(INCRA, 2005, p. 422, 543). 
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especulação imobiliária [e] como conseqüência, a terra rural deixará de ser 

negociada em hectares, passando a ser feita em metros quadrados”.   

Alem do aspecto da localização geográfica, a área caracteriza-se ainda por 

sua ocupação e modo de exploração. Desenvolvem-se atividade das mais diversas 

natureza, desde as tipicamente rurais, como a lavoura da mandioca, cana-de-

açúcar, milho, feijão, abóbora, horta (alface, coentro, salsinha, escarola, beterraba, 

etc.), frutas (banana, laranja, limão, etc.), e atividade pecuária (gado, aves, suínos), 

até apicultura (incipiente), serviços (tratorista, mecânico, meeiro diarista, oficina de 

costura, serviços gerais, manicura, etc.), e outras atividades diretamente 

relacionadas com a área urbana. Neste último caso incluem-se atividades de venda 

de cosméticos, trabalho fixo em fábrica, bico de pedreiro, etc. 

 

O Luiz Antonio veio há 2 anos e 3 meses. No lote, planta mandioca. “O milho tá 
seco. O feijão miudinho acabou. E tem lá algumas abobrinhas. Tem que correr atrás 
fora”. Em seguida, mencionou que vende Avon e Natura (ajuda a mulher) e me 
mostrou uma sacola com diversos produtos Avon, e embalagens encardidas do 
manuseio. Gasta 3 dias da semana vendendo mandioca e Avon e Natura, e 2 dias, 
quando dá, na roça. Vende a mandioca de porta em porta, ou mesmo na feira. A 
R$1,50/kg, “ou até menos se vejo que a família é pobre e não pode pagar.” Carrega 
nas costas, ou vai de carrinho de mão. Tem 2 filhos (dela) na escola da Fundhas 
(RIECHELMANN, 2005,p. 39). 

 

A pluralidade de atividades, tanto de exploração da terra, quanto das 

oportunidades de renda junto à cidade, por indivíduos que guardam em comum a 

luta de anos pelo chão para plantar e, em última instância, de sobrevivência, 

caracterizam-se a dinâmica rurbana vivenciada. Sua feição é observada por 

Abramovay (2003,p.13), afirmando então ser importante   
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[...] que se encare o meio rural como o espaço de atividades variadas, reunindo uma 

multiplicidade de atores sociais, e não apenas como o terreno de onde vão sair 

produtos agropecuários. Esta definição de ruralidade [e a rurbanização] tem 

conseqüências cruciais para o processo de planejamento.         

 

 A integração sócio-espacial ruro-urbana está lá, escancarada. Não há como 

admitir esta população como tipicamente campesina, ou apenasmente urbana. O 

fenômeno da rurbanização mostra-se inteiro, concreto, vivenciado. Há que se 

considerar ainda o aspecto de relacionamento pessoal, do convívio social, das 

referências históricas, das experiências vividas em grupo, da façanha da 

territorialização comunal alcançada à época da invasão, e, depois, o assentamento 

das famílias. Fazem desta comunidade, sem dúvida, algo diverso das que passam a 

habitar condomínios vizinhos, e os classificam na categoria de definidores de 

território, e que até por isso mesmo deveriam ocupar um (enorme) espaço nas 

preocupações do planejamento urbano por conta do poder constituído. Como coloca 

Abramovay (2003,p.13-15),  

 [...] a disseminação de um ambiente de confiança entre atores sociais oferece uma 
das bases mais sólidas par ao desenvolvimento de uma certa região. A novidade é a 
ênfase na dimensão subjetiva – organizacional, referente à confiança – da própria 
identidade social dos atores, pela qual se define um território: mais que um simples 
conjunto de atributos objetivos de distância e localização, o território consiste 
exatamente numa trama de relações , de significados, de conteúdos vividos pelos 
indivíduos que permite a construção de modelos mentais partilhados subjacentes ao 
sentimento de pertencer a um lugar comum. A partir daí, a própria noção de 
planejamento pode ser passada em revista: não se trata apenas de saber como 
serão alocados recursos que a região vai receber, mas como os territórios – por foca 
de sua própria organização, de sua inteligência, do aprendizado que as trocas sociais 
estimulam – vão gerar parte significativa dos recursos de que depende o surgimento 
de novas atividades.     

 

 O planejamento territorial do próprio assentamento, um microcosmo ruro-

urbano, como já colocado, foi tema de exaustivas análises e discussões entre os 

assentados, lideranças do MST, o INCRA e principalmente o ITESP. Este processo, 
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que desaguou na decisão a respeito da ordenação do território, com o  

parcelamento, uso e ocupação do solo (ANEXO M), levou em consideração os 

seguintes aspectos: 

- Número de grupos de afinidade existente (4); 

- Área disponível para loteamento, após consideração das RL e APPs; 

- Maximização da área por lote 

- Recursos naturais disponíveis na gleba 

- Acesso aos mananciais 

- Parcelamento com esquema radial (para integração e visão entre lotes)       

- Espaço reservado para áreas comunitárias (total de 5 Centros de Equipamentos e 

Serviços – CES)166  

- Características territoriais (declividade, relevo, limitações, capacidade e  

- Acesso às estradas, arruamento 

 Particular atenção urbanística foi dada ao desenho da rede viária do 

assentamento, levando-se em conta as informações contidas na carta    

planialtimétrica (vide Cap. 5.2, Fig. 5.2.3). Dentro das possibilidades, foram 

dispostos nos divisores de água, evitando-se declividades elevadas e dando acesso 

a todos os lotes e áreas comunitárias (Fig. 5.4.3), minimização dos custos de 

conservação e manutenção das estradas. Tomando-se ainda a rede viária como 

referência, os assentados foram orientados para que construíssem suas casas   

 
 
____________  
166 Os CES, devido ao esquema de parcelamento radial, localizam-se em área central àquela 
ocupada pelo lotes de cada grupo de afinidade, de forma a garantir a comunicabilidade integral dos 
lotes aos centro comunitários. 
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Fig. 5.4.3 
Aspectos do acesso viário do assentamento 

        
   Fotos tiradas pelo autor (15maio2005) 
 

 

próximas à mesma e nos lotes vizinhos aos núcleos, de sorte a facilitar a 

implantação da rede elétrica (disponibilizada apenas em abr.2005) e de água 

(instalada apenas em mar.2005). A largura das estradas varia de seis metros (para o 

atendimento de até cinco lotes) a oito metros. Finalmente, a rede viária do 

assentamento está ligada à Estrada da Vargem Grande, principal via de acesso à 

sede do município de São José os Campos (PDA SANTA RITA, 2002).  

 As demarcações finais dos lotes, com marcos de concreto (pontos 

geodésicos, poligonais topográficas, sistema de georreferenciamento), e respectivas 

vias de acesso, foram feitas com auxílio de GPS, definindo rede geodésica, 

integrada ao sistema Geodésico Brasileiro (Fig. 5.4.4). Além da precisão de 

localização, o INCRA poderá, através de imagens orbitais e técnicas de 

geoprocessamento, acompanhar a evolução da produção (espécie e volume) de 

cada lote.  
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Fig 5.4.4 
Demarcações dos lotes – pontos geodésicos 

             
              Fonte: Foto tirada pelo autor (15maio2005) 

 

 Praticamente oito anos depois de chegarem ao local, em set.1998, boa parte 

das famílias oficialmente assentadas já tem sua casa de alvenaria e explora o lote 

com atividades diversas (Fig. 5.4.5). A construção das casas foi feita através de 

duas alternativas de financiamento: PSH e Incra. Em valores da época (2002), o 

primeiro era de R$6.000,00, mais uma verba de R$1.500,00 do Pronaf. O segundo 

de R$3.000,00. Um grupo de 31 famílias optou pelo financiamento do PSH 

(Ministério das Cidades). O depoimento de uma das lideranças do MST (que 

advogava as vantagens do PSH), e assentado do Nova Esperança I, complementa o 

quadro: 

[com o PSH] A construção das casas começou com o projeto, quando cada família 
desenhou a “casa de seus sonhos”, depois, verificou-se o que era possível fazer. 
Foram definidos 3 modelos de casa [ANEXO N], e a escolha de um arquiteto para 
gerar o projeto, o Bruno, da Ingá Arquitetura, de S. Paulo. Construção em mutirão. O 
projeto veio por causa do novo modelo de assentamento, próximos aos grandes 
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centros. Dos 63 lotes, 31 estão neste sistema, mas, de fato, apenas 25 
(RIECHELMANN, 2005,p.19).    
 

A diferença básica entre as linhas de financiamento (além do valor liberado 

para a construção), na visão dos assentados, era que o contrato PSH, subjugaria as 

famílias às orientações e liderança do MST  (o que muitos eram contra), e,  

        Fig. 5.4.5 
Situação do assentamento – Moradias e plantação de banana, 2005 

     

   
 Fonte: Fotos tiradas pelo autor (abr.; maio2005)   

 

como já comentado, não permitiria que o assentado obtivesse, no futuro, a escritura 

definitiva do imóvel (a propriedade, marca do capitalismo, é rejeitada pelo MST). Um 

total de 29 famílias optaram pelo financiamento do INCRA, e com isso, construíram 

suas casas de foram independente (sem mutirão), com planta própria.         
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Em fev.2004, um dos líderes do assentamento (já existiam três diferentes 

facções políticas no assentamento, à essa época) preparou um documento com as 

reivindicações da comunidade, estando algumas delas sem atendimento até os dias 

de hoje, por falta de atenção, ou vontade política (ou planejamento urbano) das 

autoridades. Segue abaixo algumas delas diretamente afetas ao planejamento 

urbano municipal (o que não ocorreu até então): 

Estamos levando nossa história ao conhecimento das autoridades e entidades do 
nosso país. Acreditamos que em algum lugar haja alguém que queira nos ajudar. Não 
queremos nada de graça. Queremos apenas trabalhar e produzir o nosso próprio 
sustento. Para isso, precisamos ter condições e estarmos alimentados porque “saco 
vazio não para em pé”. Segue abaixo a nossa pauta de reinvidicação: 
1- A liberação imediata do Pronaf, sem vínculo com o crédito habitação (Obs. O INCRA 
impôs a liberação do Pronaf mediante a conclusão das obras) 
2- Infra-estrutura, estradas, energia, água potável, telefone, caixa de correio e tudo que 
é de direito em um assentamento [na realidade, um loteamento de chácaras, em 
macrozona de expansão urbana] 
3- Necessitamos de escola dentro do assentamento, com ensino infantil, pré-primário e 
fundamental. Em virtude da distância de 13 Km até a escola, queremos evitar que as 
crianças saiam muito cedo ou retornem ao escurecer, correndo risco de vida na estrada 
que é deserta e sem iluminação [mais uma ação faltante do município] 
4- Precisamos urgentemente de um posto de saúde dentro do assentamento. Devido à 
distância já mencionada acima, mais a distância dos lotes ata porteira, e o fato de 
termos apenas três horários de ônibus, é difícil qualquer tipo de socorro, com já 
aconteceu com um assentado que veio a falecer de infarto no final do ano, porque não 
houve tempo de levá-lo ao pronto-socorro mais próximo.            
 

Destas reivindicações algumas foram atendidas, como indicado no Cap. 5.3. No 

aspecto de infra-estrutura, hoje em dia o assentamento já conta com  eletrificação e 

água encanada. Ambos por conta do governo federal. Os correios já atendem a 

comunidade: “o endereço do João, para efeitos de Correios, dados no Postinho, etc. 

era até então Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, Km 13. E o João diz que 

agora tem que ser Rua Sabiá, Lote XX – Fazenda Santa Rita” (RIECHELMANN, 

2005,p. 9). Telefone, só celular167. Sistema de coleta e tratamento de esgoto, e  

____________ 
167 “A Telefônica pediu R$60 mil para instalar um orelhão” (assentado) (RIECHELMANN, 2005,p. 46) 
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captação de águas pluviais não há. A linha de ônibus ligando o assentamento ao 

centro da cidade, teve seu trajeto estendido de um quilômetro ao longo da estrada 

principal. A comunidade, no entanto, pleiteia que o ônibus adentre o 

assentamento168. A perua escolar atende o assentamento, levando as crianças à 

escola municipal do Alto da Ponte (não é fornecido material escolar, e não foi 

implantado o Programa Bolsa Escola). O atendimento médico é feito pelo postinho, 

UBS, do mesmo bairro169. O atendimento policial (Polícia Militar) também é feito, 

pela delegacia de Santana. Há serviço de entrega de gás (“disk-gás”). Na esfera de 

cultura e lazer, o plano inicial era construir centros comunitários, com um deles 

central, de maior dimensão, onde seriam realizadas reuniões técnicas, políticas e 

festividades. Previa-se ainda que a Secretaria Estadual de Esportes, Turismo e 

Lazer implementasse no Nova Esperança I um de seus Centros de  Conveniências 

Regionais com espaço para quadra poliesportiva, campos de futebol, praças de 

recreação e parquinho infantil, o que não se concretizou até agora. No âmbito de 

atendimento social, consta no PDA SANTA RITA (2002,p. 40)170, que 

Segundo a Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Desenvolvimento Social, 
as famílias são atendidas pelos seguintes Programas: 
- Atendimento ao Plantão Social da Secretaria através de repasse de recursos como 
vale transporte, óculos, fotografias, emissão de 2ª.via de documentos, encaminhamento 
para doação de materiais de construção e outros; 

                                                                                                                                                         
 
 
 
___________ 
168 No final de 2005, corria abaixo-assinado entre as famílias, para tal. Era endereçado à vereadora 
Amélia Naomi, do PT (esposa do deputado Carlinhos Almeida, ex-postulante ao cargo de Prefeito). 
169 Casos de internação, e de especialidades são atendidos pelo Hospital Municipal. “A Pastoral da 
Criança, vinculada à Igreja Católica, realiza visitas regulares de atendimento preventivo (em idade até 
6 anos). Também há o atendimento odontológico para crianças até 7 anos, atavés da Igreja 
Evangélica” (PDA SANTA RITA, 2002,p. 39).      
170 Durante sua pesquisa empírica junto ao assentamento, durante o ano de 2005, o autor não 
conseguiu obter informações factuais sobre estes programas. 
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- Sete famílias são atendidas pelo Grupo de Apoio Sócio-Familiar, em cujo objetivo 
inclui-se o atendimento individual e acompanhamento familiar, apoio material para os 
filhos dos usuários e inclusão em cursos do PRODEC;  
- Três famílias são beneficiadas pelo Programa de Garantia de Renda Mínima e 
Geração de Emprego e Renda, que visa suplementar o orçamento faz famílias que 
possuam crianças e adolescentes em situação de carência. 

 

A confrontação entre plano e realidade indica um quadro desanimador, pelo 

menos. Dos diversos agentes participantes do processo de desenvolvimento do 

assentamento se percebe que apenas o ITESP, e o INCRA (na esfera do governo 

federal), além do SENAR, têm maior destaque de atuação continuada. A Secretaria 

de Planejamento Urbano do município sequer registra sua existência, em seus 

planos de desenvolvimento. Difícil imaginar ações urbanísticas efetivas, 

disponibilização de equipamentos urbanos necessários, enfim planejar o urbano, ou 

ruro-urbano.  

Fica de qualquer forma a expectativa do “futuro desejado para o 

assentamento”, conforme visão das famílias, e registrado pelo PDA SANTA RITA 

(2002,p. 42): 

Pretende-se que os grupos ou núcleos, em número de quatro, tenham, além dos 
lotes individuais, áreas comuns para instalação dos equipamentos: armazéns 
(garagem de equipamento/trator, ou de produção), galpões para criação de 
pequenos animais voltados à agroindustrialização (defumação e embutidos) e 
farinheira (beneficiamento de mandioca), hortas medicinais, equipamentos urbanos 
[!] de serviços destinados a cursos, manicure, cabeleireiros e outros, lazer (quadras 
de esportes, piscinas, pistas de dança) [...] Na sede, com forma de aproximar 
pessoas e viabilizar o assentamento, planeja-se mercado de distribuição e até que 
seja cunhada uma moeda interna própria.    

     

 

 

 

 



 344

MULHERES HOMENS
13 14
19 18
30 43
12 21
3 5

77 101

41 - 60 anos
acima de 60 anos

TOTAL

FAIXA ETÁRIA 
0 - 6 anos

7 - 14 anos
15 - 40 anos

5.5 Perfil do assentado, lideranças e conflitos 
 
 
 A caracterização demográfica da população do assentamento, à época de 

sua constituição formal, em 2001, indicava a predominância de homens (56,7%), 

sendo que um terço deles era composto de crianças com até 14 anos de idade (Tab. 

5.5.1). Eram 64 famílias, cada qual assentada em seu lote170, parte de glebas 

específicas, conforme os quatro grupos de afinidade, conforme já mencionado.  

 É sabido que, apesar de sua política básica de ação considerar como desafio 

a elaboração de um programa para o campo, o MST ao mesmo tempo 

 
                            Tab. 5.5.1 
                População por faixa etária 

preconiza a busca de unidade entre 

as organizações do campo e da 

cidade, com o emprego de lutas 

massivas dos pobres, sem- terra e 

Fonte: PDA SANTA RITA (2002: 34)  

desempregados, constituindo verdadeira panóplia social-cultural-ideológica. O 

reflexo desta direção estratégica é materializado no microcosmo do assentamento 

Nova Esperança I, em macrozona de expansão urbana a de São José dos Campos, 

nos moldes da nova proposta da Comuna da Terra, composto por sem-terra 

militantes, desempregados, ou sub-empregados urbanos, sem-teto, moradores de     

 
 
____________ 
170 Pouco tempo após a divisão dos lotes, uma das famílias desistiu do seu, abandonando-o. Devido a 
discrepâncias de áreas dos lotes, ficou decidido que aquele lote seria dividido, acrescentado em 
partes aos lotes vizinhos, de maneira que atualmente existem apenas 63 lotes. 
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rua, aposentados estáveis e lideranças do movimento (Gráfico 5.5.1). 

Gráf. 5.5.1 
Composição dos assentados por classe - % 
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                              Fonte: Riechelmann (2005: 5) 

 

A respeito do local de nascimento, lá se encontram pessoas das mais 

diversas origens geográficas, como indicado pelo Gráfico 5.5.2.    

Gráf. 5.5.2 
Origem dos assentados 
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                                        Fonte: Alencar (2005;145);  
                                                   Organização e geração pelo autor 
 
 

 

Um outro aspecto analisado refere-se ao ponto original de partida dos 

assentados com destino ao estado de São Paulo, e finalmente a São José dos 
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Campos (Fig. 5.5.1). Trouxeram consigo suas experiências, características e 

costumes regionais para construir no Nova Esperança I o seu novo lócus social e de 

vida. Fez parte de sua caminhada a luta, em grupo por seu pedaço de chão. Agora 

assentado, volta-se para si e sua família. A coesão do grupo, depois da terra 

conquista, é posta à prova. Surgem os conflitos.     

Fig. 5.5.1 
Pontos originais de partida, em direção ao Nova Esperança I 

  

01 pessoa

02 pessoas

03 

04 

05 

06 

07 

17 pessoas

pessoas

pessoas

pessoas

pessoas

pessoas

Legenda

Escala Aproximada
    1:36.000.000

 
  

  Fonte: Alencar (2005,p.137) 

 

 Cada família, cada pessoa, carrega consigo sua origem e sua trajetória de 

vida, sua ânsia de melhor perspectiva e esperança de ter o seu chão e se fixar ali 

para produzir e viver condignamente. Há casos de luta desesperada, como último 

esforço de se conseguir via melhor, mas que esbarra em dificuldades de adaptação 

ao novo modo de viver171. No outro extremo, há situações de perfeita acomodação à 

nova vida, até pela visão clara que o assentado já possuía desta nova realidade. O 
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caso do assentado Ambrósio é emblemático no conjunto das famílias que vieram 

conscientes (e capacitadas) para habitar o assentamento: 

 
 
Seus pais eram camponeses. E os avós também. Tinham glebas na Bahia, e  
perderam tudo. Tem irmão em assentamento em Brasília (tem 4 lotes!), invadiram 4 
fazendas por lá. Ele veio aprender aqui com o Ambrósio. Os pais ganharam um lote 
com 32 ha, no Mato Grosso, do tempo do Getúlio. Era uma agrovila resultado da 
reforma agrária, isto é, já era um assentamento. Vai “desde o rio até a serra”. O 
Ambrósio tem uma parte dela como herança. Falou de Stalin, Trotsky (da social 
democrata – que criou e comandou um exército de 10 milhões de homens, o exército 
vermelho), Lênin, Marx. Diz que o José Jesuíno é agente stalinista. E que hoje o 
Brasil é governado por stalinistas, e anarquistas. Falou que foi integrante do POU 
(Partido Operário Unido). Fez Curso técnico de química (explosivos, munição) no 
Exército, onde ficou até Setembro de 1984, quando foi expulso. Logo em seguida foi 
preso. Ele quer comprar um micro, “do Sílvio”, a R$60,00/mês. Conversamos então 
sobre aspectos técnicos de como ligar na Internet, provedores, etc. Falou do livro 
1984 do George Orwell, quando me perguntou se é fato que existe um super centro 
de controle na Austrália, e que se sabe de todas as informações trocadas pela 
Internet [...]. Mencionou que instalará a máquina no quarto de seus filhos (casal) em 
S. José, onde estudam no cursinho Poliedro. Ele conseguiu bolsa de estudo, parcial, 
para os dois. O garoto quer ser Engenheiro Agrônomo, e a menina Médica, ou 
Engenharia de Alimentação. Devem entrar em uma universidade federal. Às 11:30h 
uma menina de uns 13 anos, escolar, uniformizada, sentou-se na mesa para 
almoçar. Mais tarde, quando ia embora, via a perua escolar apanhando as crianças 
do assentamento para a escola (RIECHELMANN, 2005,p. 8).  
         

 

 

 Um outro caso ilustra de forma complementar o perfil do assentado do Nova 

Esperança I. O depoimento foi dado ao autor, em 03maio2005:    

 

 
É o caso da Filomena, a quem fui visitar, em seguida. Ela tem o marido, 51, que 

trabalha em uma fábrica de tecido em Jacareí (“em Parateí, atrás do Frango 

Assado”), e fica a semana toda fora, só vem no final de semana. Está para se 

aposentar. Mas o lote está em nome dela e portanto “o Incra não encrenca”. Para o 

dia-a-dia no lote, ela tinha contratado um rapaz “grandão e preguiçoso”, que acaba 

de ser despedido. A mãe mora também no lote, em uma casinha de pau a  

 

 
____________ 
171 Na visão de um assentado mais esclarecido, “tira o homem da favela, mas não tira a favela do 

homem” (RIECHELMANN 2005,p. 5).  
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pique. Aliás, foi ela quem veio primeiro, e que estava de fato envolvida no 

movimento. Tinha à época, 1998, 71 anos. A Filomena ficou em casa, em Osasco, 

cuidando do pai, paralítico, e a mãe foi à luta. Esteve em Brasília, e era usada como 

“bucha de canhão”, ia na frente, e aparecia em todas as fotos do movimento, 

empunhando foice. Quando o pai finalmente faleceu, a Filomena resolveu ir para o 

assentamento (out.2003). Sua casa, construída [por dois outros assentados], não 

tem luz ainda (não tem fio para puxar a energia do poste, do outro lado do lote. 

Atualmente usa 32 velas por mês (são 4 maços, de 8 velas e ao preço de R$1,50 

cada). Mora também com ela um seu tio, o Chico Silva, 65. Ela tem no lote uma 

vaca, com bezerro, uma porca, com 9 leitões, e 30 galinhas. A água foi ligada ontem. 

Tem plantado milho e mandioca. 

 
 

A conquista do lote não trouxe de imediato a realização material para a 

maioria dos assentados. Alguns deles, vindos da cidade (principalmente S. Paulo, do 

bairro do Brás, onde viviam nas ruas, cuidados pelo Padre Navin; de Osasco, onde 

habitavam uma párea invadida pelos sem-teto; de Suzano), não tinham qualquer 

familiaridade com o manejo de implementos agrícolas, ou no trato da terra172. 

Outros, mais intelectualizados, aposentados, com renda própria, contratam serviços 

de outros assentados. No relato de uma outra assentada, tem-se uma imagem da 

nova vida de parte das famílias: “Olha só, estou um trapo. Também, não tem 

dinheiro. Tem dia que a gente não tem nem um real pra comprar um pãozinho, como 

é que eu posso comprar um creme? A vida aqui é sofrida demais. Saio pra roça, 

debaixo do sol, de qualquer jeito. Depois que eu entrei pro movimento, eu me 

acabei” (RIECHELMANN, 2005,p. 33). 

 

____________ 

172 Há casos de lotes ocupados por assentados (sozinho, ou em família) com perfil de alcoólatra, 
homosexual, senhora idosa, enfermo.    
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Há casos, no entanto, de menos sofrimento e mais realização, inclusive com a 

produção do lote. Eis o relato acerca de um deles:  

O lote deles faz divisa com o córrego do Butá, do qual tiram água para irrigar a 
plantação, utilizando uma bomba e tubulação de plástico (azul, de 3”, a céu aberto, 
comprada com financiamento) até a lavoura. Ele levou-me a ver a propriedade, 
dizendo tudo o que tinham feito de bom no lote, como plantar o capim natiê (para 
forragem para gado, e pasto em tempo de seca), a pocilga (tinha lá diversos porcos, 
bem nutridos), 3 vacas, 4 tanques de peixe, 250 pintinhos raça “.... pedrense” 
(estavam em um dos quartos da casa, sob uma lâmpada), e o ponto alto: a horta. 
Todinha plantada, verde. Diversos canteiros abarrotados de verduras (alface, 
coentro, salsinha, beterraba, etc.). Cada pé de alface é vendido para o mercado, ou 
feira a R$0,40. São 250 pés em cada canteiro, ou seja R$200,00 por canteiro. Dá 
para produzir e vender na média de 4 canteiros por mês. Eles têm também um 
picadeira. Falou em plantar café e milho. Mostrou-me ainda um quadrado com 2.000 
pés de mandioca (com abobrinha plantada no meio). [...]Em outras palavras, 
considerando tudo que produzem (aparentemente, com ajuda de outro(s) 
assentado(s)), incluindo mandioca, hortaliças, milho, café, abobrinha, mais porcos, 
vacas (leite), peixes, galinha, acredito que devem ter uma renda média mensal acima 
dos R$1.000,00, fora o que tiram para  própria subsistência. Um estouro! 
(RIECHELMANN, 2005,p. 45)    

 

Inicialmente liderados com mão firme pelo MST, as famílias eram unidas em 

busca do objetivo comum, em meio ao conflito permanente com proprietários de 

terras e autoridades investidas. Se organizavam em quatro grupos (“nucleação”), 

como já mencionado, por razão de afinidade (relacionamentos, origens, dramas e 

interesses comuns, cultura)(Gráf. 5.5.3). Sua alocação em lotes baseou-se, com já 

mencionado, nesta organização nuclear (Fig. 5.5.2). 
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Gráf. 5.5.3 
Grupos de afinidade (“nucleação”) - % 
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Fig. 5.5.2 

Alocação inicial da famílias, por grupo de afinidade 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                   Fonte: Alencar (2005,p.158) 
 

A acomodação nos lotes, e o início de uma nova vida, fizerem surgir novos 

problemas para cada família, e cada um deles com suas particularidades. Os 

objetivos, agora individualizados, e não mais do grupo, se multiplicaram, e, portanto 
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se diversificaram sobremaneira. As dissidências e conflitos resultaram desta nova 

conformação de forma natural e crescente. Em pouco tempo, um grupo de famílias 

se rebelou contra a liderança do MST e criou uma associação de assentados173. No 

início, ainda como organização informal, elegia seu presidente democraticamente. 

Novas disputas, agora entre os próprios associados, provocam novas dissensões e 

divisões de grupos (Fig. 5.5.3). Há ainda aqueles que não querem se envolver nas 

disputas. Há se redescobrem afetos a um determinado partido político (o Partido dos 

Trabalhadores). Enfim, a concepção inicial de  

Fig. 5.5.3 

Nova conformação das famílias no Nova Esperança I – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Alencar (2005,p.162) 

 
 
 
____________ 
173 Estabelecida em 2002, motivada por algumas famílias, àquela época já há 4 anos na local, que 
desejavam “voltar ao princípio”. Trata-se da “Associação Rural Unidos do Nova Esperança I” 
(devidamente registrada, sob o CNPJ 07.152.917/0001-50). Um de seus primeiros atos foi denunciar 
o então representante do INCRA junto ao assentamento, pois “era demasiadamente pró-MST” 
(RIECHELMANN, 2005,p. 38)  
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grupos de afinidade, em alguns anos se desfaz, para dar lugar a outros grupos, bem 

menos afinados, senão mesmo inimigos.  

O resultado sob o ponto de vista do MST, líder das primeiras horas, é de 

perda desta mesma liderança. Na visão de um dos líderes, “podemos perder o 

assentamento, como perdemos o Conquista” (depoimento dado ao autor, em 

04abr.2005).                  

  
 As histórias de conflitos dentro do assentamento Nova Esperança I são 

muitas. Tanto individuais, quanto de grupos. Abaixo alguns depoimentos dados ao 

autor (RIECHELMANN, 2005): 

 

1. O Itesp incentiva a formação, organização de outros grupos (que não o MST), de 
lideranças paralelas, quebrando a organização da base. Outras organizações: PSTU 
(partido hegemônico, trotskista de ultra-esquerda) / Corrente do Trabalho – OT, O 
Trabalho, do PT / PMN / PHS / Democrata-Socialista, do PT, trotskista, o 
superintendente do Incra, o “Bom-Bril” é um deles. [de um líder do MST] 
 
 
2. Veio de outro assentamento. A família tinha 30 anos de Piracicaba. Trabalhavam 
com laticínios. O Sr. Antonio conta que se integrou (sozinho, com a família em 
Piracicaba) no movimento 2 ou 3 vezes, sempre voltando atrás. Quando foi para 
valer, se meteram no acampamento “Nova Canudos”, Engenho d’Água – Porto Feliz, 
na Castelo Branco. Me relataram uma experiência ali vivida de arrepiar os cabelos. 
Trata-se de luta interna dissidente dentro do movimento, com grupos rivais, armados. 
Um deles ameaçou o Sr. Antonio e família, ente outras, que se encontravam 
acampados (barracas de lona preta) e que por algum motivo (não deixou claro), e 
que tinham que sair dali. Depois de muito vai e vem acabou saindo com a família [de 
um assentado] . 
 
3. Falou da denúncia feita junto ao Incra pelo presidente da associação, Walter (que 
é acusado pelo Estevão de ter “sintomas de capitalismo”). Disse que se for para tirar 
os que não estão regulares, terão que tirar 31 famílias (tem aposentado, proprietário 
de firma, alguns com dívida na praça, bêbado, homossexual, solteiro, mulher 
sozinha, lote em nome de terceiros, pessoal que não produz nada, condenados pela 
justiça - p.ex. a Hermínia, casal com 2 lote, desequilibrados mentais, os que querem 
fazer disso um negócio, etc.). Há mesmo pessoas com intenções de comercializar 
toda a gleba [de um assentado].  
 
4. Falou das 3 forças que existem dentro do assentamento: o MST (~ 6 famílias), a 
Associação dos Assentados (~ 6 famílias, com o Ramos no comando) e os 
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“Emergentes” (todos os demais, isto é, ~ 41 famílias). Além disso, tem o Incra, Itesp 
e Senar [de um assentado]. 

5. Ela contou-me da encrenca ocorrida na semana passada entre 5ª. E 6.a-feira. O 
vizinho, que se droga e bebe muito, e se amigou e vive com uma assentada, depois 
de andar vivendo em outro lote (onde havia uma senhora, dos seus 70 anos, e que 
um dia chegou bêbado no lote e quis “coisa com ela” que chamou-lhe a atenção, e 
ele então perguntou para ela “O que que é? Tá com medo da bagaça?”) veio xingar 
o João que estava na casa do Alfredo, e já quis ir entrando no lote, mas o cachorro 
estava na guia e não deixou. Chamaram a polícia que veio e deu um aperto no 
bêbado. Chamava o Joaõ de assassino (pois foi ele quem levou para a cidade os 
dois assentados que acabaram assassinados, lá no início do assentamento, à época 
ainda do acampamento). No dia seguinte foram até a cidade fazer um B.O. À noite 
do mesmo dia, o assentado bêbado começou tudo de novo, dizendo que ia quebrar 
tudo. Chamaram a polícia de novo, que veio e não o encontraram (se escondeu) [de 
um assentado].  

6. O Alfredo diz que o MST é “centrista”, isto é, governa com mão-de-ferro. É muito 
ruim. Diz ainda que o movimento é fonte de dinheiro para os homens do MST. Que 
no começo tinha a tal da Concrab (é isso?), que ficava com 3% de todo dinheiro 
vindo do governo para os assentados. Agora o dinheiro vai direto para cada um [de 
um assentado].  

7. Era dia do meu aniversário, não posso esquecer nunca. Em 3, tomamos 18 
cervejas, e aí chegou o Januário. Depois de uma briga na cidade [Caçapava], eu fui 
buscar minhas coisas na casa do Marcolino, tarde da noite, e ele abriu a porta 
dizendo ‘Vou comemorar sua morte’, e arrancou um treis oitão. Botou o revolver na 
minha boca e eu mordi o cano. E eu entrei na casa dele e ele me empurrou para fora 
e o Corisco (então marido da mesma Lindaura, hoje mulher do dele) com uma foice 
partiu pra cima de mim, e me deu umas foiçadas, que me pegaram na mão, e nas 
pernas, e depois desmaiei e fui levado para a cidade e levei muitos pontos. Eu 
lembro da Celma segurando o Marcolino e dizendo “‘Marcolino, não vai matar ele 
aqui não, que você vai se complicar’” [de um assentado].  
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5.6 Relação família-terra e produção agropecuária 

  
 Apenas uma parte, talvez um terço, das famílias assentadas no Nova 

Esperança I tem, de fato, aptidão para o trato da terra. Destes, 90% se dedicam à 

agricultura, e os demais à pecuária.    

 Nos primeiros anos de existência do assentamento, as famílias ainda unidas 

em torno da causa comum, com o espírito cooperativista acirrado, tiveram duas 

grande experiências coletivas de produção. A primeira delas com o cultivo em área 

comum de feijão, milho e mandioca. Tinha como objetivo demonstrar a viabilidade 

técnica e econômica do assentamento. Na ocasião tiveram o apoio da Igreja 

Católica, CUT, sindicalistas, partidos políticos, e Prefeitura de Caçapava. Na  

segunda delas, cultivaram hortaliças, com o apoio da Igreja Católica, através da 

Cáritas, e de sindicalistas.  

 Em 2002, ainda coletivamente, cultiva-se o feijão, milho, mandioca, quiabo e 

arroz, destinado ao auto-consumo, sendo o excedente comercializado. Para tanto, 

forma apoiados no preparo da terra por um trator da Cáritas, como já mencionado, e 

sementes fornecidas pela Cooperativa dos Assentados de Tremembé. Havia ainda 

uma pequena produção de leite.         

 O ITESP, ainda naquele ano, registrava no PDA SANTA RITA que mediante 

convênio firmado com o INCRA, seria prestada toda assistência técnica ao Nova 

Esperança I, com a disponibilização de um engenheiro agrônomo e um técnico em 

desenvolvimento agropecuário. Menciona ainda a presença neste esforço da CATI – 

Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, do Escritório de Desenvolvimento 

Rural de Pindamonhangaba, a a Cáritas, na área de instrução à comunidade dos 

assentados da agricultura familiar. Pretendia-se ainda que grupos de até quatro lotes 

definissem uma área comum para a instalação de equipamentos, galpão para 
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criação de pequenos animais e farinheira (beneficiamento de mandioca). As famílias 

destinariam em torno de um hectare de terra de seu lote para a produção de 

autoconsumo familiar, dedicando o restante da área para a produção agropecuária 

de forma coletiva.  

 As famílias contariam com o apoio do ITESP para levar adiante um programa 

produtivo, com atividades bem definidas, como segurança alimentar (distribuição de 

kits)174, fundo de sementes, apoio à definição de espécies e variedades da cultura, 

correção de acidez do solo (fornecimento de até 3 toneladas de calcário, ou o 

necessário para o atendimento de até 30% do lote), instrumentos de trabalho 

manual e animal, culturas perenes (com fornecimento de mudas), olerícolas, 

pequenos animais, adubação verde, e difusão de práticas tecnológicas adequadas  

à agricultura familiar.         

 O mesmo documento previa que, com base no entendimento e acordo dos 

assentados o lago existente no assentamento deveria ser um bem comum de todas 

as famílias, visando gerar trabalho e alimento para a comunidade, além de gerador 

de renda através da atividade de pesqueiro (pesque-e-pague, que já existia ate 

1998). Os assentados deveriam trabalhar em atividades produtivas na forma de 

grupos: individuais (dois indivíduos), ou grupal (interação entre dois ou mais grupos). 

O que se esperava é que a integração das atividades minimizasse os custos de 

produção, com otimização dos recursos disponíveis.  

 
____________ 
174 Em 14jul.2005, efetivamente, ocorre mais uma distribuição de kits, conforme noticiado pelo site do 
governo do Estado: “A Fundação Instituto de Terras (Itesp), entidade vinculada à Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidadania, entregou nesta quinta-feira, 14 de julho, kits aves para o 
assentamento Nova Esperança I, em São José dos Campos [...]. Foram beneficiadas 21 famílias 
assentadas. Cada kit contém 25 pintinhos e 25 metros de tela. A entrega de kits faz parte do 
subprograma Segurança Alimentar, vinculado ao Programa de Apoio Inicial à Produção Familiar do 
Itesp. O objetivo é estimular a produção de alimentos para o consumo familiar, promovendo a auto-
suficiência alimentar, a melhoria nutricional, a melhor utilização da força de trabalho e o aumento da 
renda”. 
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O trabalho em grupo segue orientação do MST, através da Concrab, que 

prevê que, a partir da iniciativa individual de cada assentamento, como seria a do 

Nova Esperança I, pode-se organizar uma Cooperativa de Produção Agropecuária 

(CPA). Neste caso,deve-se observar os seguintes quesitos: proximidade do mercado 

consumidor; ter um projeto de desenvolvimento para as áreas, previamente 

elaborado; produzir o que individualmente não se consegue e a terra deve ser 

coletiva. 

O movimento advoga o cooperativismo (cooperação agrícola na produção), 

como já visto, como única forma de se alcançar o sucesso de projetos de 

assentamentos, com base em preceitos como o estímulo ao desenvolvimento de 

todas as formas possíveis de cooperação agrícola nos assentamentos como uma 

política capaz de gerar o desenvolvimento rural permanente e que leve ao aumento 

da produtividade e da produção. Esta cooperação deve ser entendida como uma 

organização econômica, e uma forma socialmente avançada de organizar a 

produção na agricultura, com a adesão voluntária dos assentados, s seu sucesso 

depende do atendimento dos interesses econômicos de cada um. É também 

incentivada a organização de cooperativas como uma etapa superior da socialização 

e da cooperação agrícola. A Concrab defende ainda a constante discussão política e 

de integração dos assentados, nas lutas e movimentos sociais. O natural 

desenvolvimento desta atuação é a implantação do Sistema Cooperativista dos 

Assentados (SCA)175, que compreende a formação de Cooperativas de Produção   

____________ 
175  Segundo o MST (2005), em todos os seus assentamentos existem mais de 500 associações de 
produção, comercialização e serviços; 49 Cooperativas de Produção Agropecuária (CPA), com 2299 
famílias associadas; 32 Cooperativas de Prestação de Serviços com 11174 sócios diretos; duas 
Cooperativas Regionais de Comercialização e três Cooperativas de Crédito com 6521 associados. E 
ainda, 96 pequenas e médias agroindústrias que processam frutas, hortaliças, leite e derivados, 
grãos, café, carnes e doces, além de diversos artesanatos. 
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Agropecuária (CPA), nos assentamentos (para a organização coletiva da produção, 

armazenagem, transporte e benfeitorias); a formação de Centrais Cooperativas 

Estaduais dos Assentados, formada pelas CPAs para organizar coletivamente o 

comércio, o transporte, projetos agroindustriais, linhas de crédito rural e convênios 

de assistência técnica e administrativa contábil (Tab. 5.6.1); formação de uma 

Confederação Nacional das Cooperativas de Assentados - Concrab, juntando todas 

as centrais estaduais, para defender os interesses do sistema, negociar recursos 

junto ao governo, realizar planejamento de médio e longo prazo e atuar no comércio 

externo. 

Tab. 5.6.1 
Cooperação de produção no assentamento 

 

Registro interno e contabilidade
Nota fiscal e bloco de produtor

Mínimo 20 (exigido por Lei)
Assembléia. Cons. Representantes
Org. coletiva produção/comercial.

Criação de agroindústria

Semi-coletivo e coletivo
Especialização trabalho por setor

Estatuto (Lei de Cooperativas)
Pode ter registro interno
Sem bloco de nota fiscal

Entre 20 e 400
Assembléia

Prestação serviços
Reinvidicações da comunidade

Individual e semi-coletivo
Divisão social do trabalho

Requer estatutoSem estatuto
Sem regimento interno

Registros via contratos cooletivos

Construção de benfeitorias
Ajuda mútua no trabalho

Individual, ou coletivo 
Mutirão de ajuda mútua

Até 10
Combinação informal/verbal

Compra de implementos
Venda de Produtos

Formalização

Uso da Terra
Divisão do trabalho

Número de Sócios
Tomada de Decisões

Propósito

Participante Amigo, vizinho, parente (homens) Família (homens, mulheres) Família. Jovens acima de 16 anos 
ASPECTO GRUPO ASSOCIAÇÃO COOPERATIVA

 
Fonte: Concrab (1997); Compilado, organizado e gerado pelo autor  

 
 

 Dentro deste quadro, as assentados do Nova Esperança, se propuseram, em 

2002, a desenvolver os seguintes projetos coletivos: 

- Piscicultura / Pesqueiro, a partir da aquisição de alevinos, cria e engorda, para 

povoamento do lago e aluguel do espaço para lazer, com renda revertida em 

benefício de todo assentamento. 

- Olerícolas, com verduras e legumes sem especificação, destinados ao auto-

consumo e comercialização eventual. 
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- Criação de pequenos animais, como suínos, galináceos, ovinos, caprinos e 

cunicultura 

- Lavouras anuais diversas, com milho, arroz, mandioca, chuchu, maracujá 

- Pomares, com laranja, limão e banana             

 O ITESP, por ocasião da elaboração do plano de desenvolvimento 

sustentável do Nova Esperança I, fez análise da viabilidade econômica dos sistemas 

de produção do assentamento, com base em dados referenciais dos assentamentos 

da região de Sorocaba (em 2001). As famílias assentadas daquela região (também 

próximas a um grande centro urbano, com vocação para produção de 

hortifrutigranjeiros) obtêm uma renda, não monetária, média anual de R$1.380,00 

(superada pela renda do trabalhador volante, cuja diária, em abr.2002,  é de 

R$12,00, segundo pesquisa do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria 

Estadual de Agricultura). A estimativa da receita líquida, no caso do Nova Esperança 

I, advinda de cultivos quie podem ser realizados sem maiores investimentos e com 

baixo consumo de insumos, mas dependentes do mercado consumidor (feiras, 

livres, supermercados, porta-em-porta, Ceasa) apresentada na Tab. 5.6.2. Numa 

segunda fase, pode-se chegar a receitas maiores com a introdução de irrigação, e 

cultivos de maior rendimento (tomate, cenoura, goiaba, cenoura, etc.). 

 Dentro deste quadro, cada família poderá obter um renda mensal de 

R$400,00, somando-se renda monetária e o equivalente à não monetária referente à 

produção destinada ao auto-consumo, superando o rendimento médio de um 

trabalhador rural da região do Vale do Paraíba.  
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Tab. 5.6.2 
Produtividade e receitas líquidas estimadas – 2002 

       

ÁREA 
1,0 ha   
1,5 ha   
1,0 ha   

R$ 1.845,00
Abóbora 8 ton/ha. R$ 1.600,00 R$ 1.300,00
Mandioca de mesa 280 cx 25 Kg/ha. R$ 2.520,00

RECEITA LÍQUIDA
Milho Verde 200 sc 24Kg/ ha. R$ 800,00 R$ 400,00

ATIVIDADE PRODUTIVIDADE RECEITA BRUTA

  
       Fonte: PDA SANTA RITA (2002: 63)          

 

 Estas estimativas, prognósticos, compromisso e promessas, mostraram-se 

por demais otimistas, ao longo dos anos, já que o próprio perfil dos assentados, 

como já visto, não condiz, em boa parte, com a inclinação para o trato da terra 

recebida. Fica também comprometida a ação conjunta das famílias na linha do 

trabalho em grupo, associação e cooperativismo. Das 63 famílias, não mais que 18, 

como mencionado acima, se dedicam de fato ao cultivo e, ou à criação em seus 

lotes. As razões que justificam esta condição no assentamento são de diversas 

naturezas, como as de ordem financeira (dificuldades de obtenção dos 

financiamentos – investimento e custeio - de apoio à produção), cultural, origem (da 

cidade, por exemplo, sem conhecimento e aptidão), social (moradores de rua); 

saúde (alcoólatra, drogado), condição financeira (aposentado, anistiado, rentista, 

com renda própria garantida), física (senhoras idosas sós, no lote).  

Some-se a este quadro, as condicionantes impostas e oportunidades 

oferecidas pela situação rurbana do assentamento, com o acesso facilitado, e 

mesmo a plena interação com mancha urbana no dia-a-dia do assentado, que 

percebe fontes alternativas de renda ao seu alcance. Inclui-se aí o emprego fixo na 

cidade, o bico, as empreitadas (“O Antonio e o João devem fazer um bico na cidade 

– construir um telhado, de 150 m2, a R$15,00 o m2”), a venda de produtos de beleza 

(Natura, Avon). 
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É o caso do assento Marcio, cuja única fonte de renda é o mel que vende na 

cidade, de porta-em-porta (“já tenho freguesa firme”). Ele tem um apiário (possui 

roupas e equipamentos apropriados) e vende o mel em potes pequenos (de 350ml) 

a R$10,00, sendo três deles (1litro) R$20,00. Nos registros do autor 

(RIECHELMANN, 2005: 35, 37) aparece: “comprei um pote, com pedaços de favo, 

que acabei jogando fora, pois o mel, além de uma cor escura acinzentada, estranha,  

tinha gosto de queimado no final (parece que a fumaça que joga para espantar as 

abelhas fica impregnada no mel) [...]. Disse ao Marcos que o mel que comprei dele 

tinha gosto de fumaça/queimado no final, e ele imediatamente associou o problema 

com o seu defumador (fole de fumaça) pequeno, que estaria soltando o tal do 

“pirolenhoso”,  quando da retirada do mel do apiário”176.  

Dentro do assentamento, a maioria das famílias enfrenta problemas de toda 

sorte, muitas vezes trazidos de suas origens imediatas. É o caso da Graça:            

Na saída, dei carona para uma mulher à beira da estrada, e que precisava ir ao Alto 
da Ponte, tirar xerox dos documentos do marido para regularizar o lote, e que iriam 
entregar às 2 horas para o Tenório, do Incra, na reunião sobre a água. Era a Graça, 
de Osasco, mulher do Tiago, de Mogi das Cruzes (conheceram-se na ocupação e se 
casaram). Ela é auxiliar de faxineira, e ele sapateiro (chegou a ter sapataria, com 
firma). Tiveram que botar o lote em nome do irmão (jovem, vive na cidade, e não 
quer saber de nada). Mas agora querem passar para o Tiago, que fechou a firma. 
Resultado: até hoje não têm “o projeto” e portanto não pegaram os R$13mil. Nunca 
produziram nada, após 5 anos no lote. Tentaram alguma coisa, mas não deu certo. 
Vivem no barraco (não tem casa de alvenaria, é parede de plástico preto). Não têm 
energia elétrica, nem fio, nem nada. À noite, ilumina com uma latinha de tomate, com 
óleo de cozinha e um algodão dentro (aprenderam com um companheiro do 
assentamento).  Ele vive de bico (a R$10 por dia, para 
 

 
____________ 
176 Vale citar o caso do assentado Josimar, do assentamento Conquista, em Tremembé, entrevistado 
pelo autor, também criador de abelhas, para a coleta de pólen. O faz de forma científica, com 
equipamento de precisão (placa de aço, junto às caixas do apiário, furadas a laser). É associado da 
Associação Modelo de Apicultura de Taubaté, conveniada com a SER Apis, empresa de pesquisa, 
beneficiamento apícola, incubada na Incubadora Tecnológica da UNIVAP. Planeja produção de 30 
caixotes/ano, com 17Kg/caixote, vendido a R$40,00/Kg para a Apis Flora (renda projetada de 
R$1.700,00/,mês). Por sinal, Josimar já tem “pedra” (box) no mercado de Taubaté, onde vende sua 
produção hortícola.        
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roçar outros lotes). A mãe também tem um lote (vive lá com a irmã da Vanessa). O 
sogro também. Com os R$13mil, vão comprar uma Tobata (máquina roçadeira, etc.) 
que custa R$3mil (RIECHELMANN, 2005,p. 10-11)        

 

Em um outro depoimento ao autor, uma assentada mencionou que que no 

início da vida no assentamento o marido fazia bico fora, na cidade, na construção de 

uns sobrados. Mencionou também que é comum mulheres sós, donas de 

loteamento, contratarem moços para morar lá, e ajudar com a terra e tudo o mais. 

Pagam R$12,00 por dia, mais comida e moradia. 

 Ao mesmo tempo, existe um entendimento entre os assentados de que  

durante os 3 primeiros anos ficam em observação (pelo Incra), pois se não cuidarem 

dos lotes (casa, cercamento, plantação, criação de animais, escoamento da 

produção) poderão perder o lote, sendo que o Incra o passaria para outra família. 

Fato este que não tem ocorrido. 

 A realidade, no entanto, de muitos dos assentados é mais próxima desta 

relata em depoimento ao autor:  

Diz ela que o marido, Homero, trabalha para o movimento e não quer terra. “É puro”. 
Não aceita nada errado. Os dois têm galinha, vaca (2 cabeças), cavalo (2). 
Plantaram milho,m mas não deu. Receberam um total de R$15.000,00 pelo projeto 
de assentamento no lote. Sendo R$13.500,00 pelo Incra e R$1.500,00 via ITESP. 
Têm um pesqueiro, sempre cheio d’água, pois ao cavarem (pagaram uma 
escavadeira para o serviço) encontraram uma mina, que abastece o tal pesqueiro. A 
casa atual, vai ser a futura “casa de farinha” (de mandioca e milho). Na roça, ele é 
quem prepara a terra, e o Homero planta.  
Toda semana ela tem tratamento psiquiátrico no Hospital Stein (?), em Santana, há 5 
anos. Foi indicada por outra assentada, “que é pior dos nervos”. Para tanto, pega o 
ônibus das 6:20h, na Porteira (referência à “entrada” do assentamento, que de fato é 
a estrada que o contorna – “Caminho das Braquiarias”, junto ao muro azul do 
Condomínio Colinas do Parahyba, assim que acaba o asfalto da Estrada de Vargem 
Grande). O ônibus tem 3 horários, ficando no ponto final, i.é., na Porteira, por 10 
minutos, às 6:20h, 12:50h e 17:20h, vindo da Rodoviária velha. Queriam que os 
assentados fossem tratados na Santa Casa, mas eles preferem mesmo o Posto de 
Saúde no Alto da Ponte. 
O Homero faz bico dentro do assentamento, pois o que plantam é para subsistência. 
Por exemplo, hoje, está substituindo o irmão Jônatas (está na USP fazendo o tal 
curso de “Realidade Brasileira”) no mutirão de construção de casas, no fundo da 
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fazenda, e para tal será pago pelo irmão (que é engenheiro aposentado, e pode 
pagar). 
Eles têm projeto para criar porco, e já usou o dinheiro(?). Sementes ele conseguem 
com outros assentados (de quiabo, por ex.). Venderam dia desses 2 peruas e um 
peru, por R$100,00 (o peru é mais caro, saindo a R$50,00). As vacas estão 
“mojadas” (prenhas), e quando nascem os bezerros aí tem leite. Tem que dar vacina 
(aftosa, raiva e tuberculose) no mês de maio. Juntam diversos assentados para 
comprar de caixa. 
Ela é de Descalvado (SP). Quando tinha 9 anos, fugiu de uma vaca raivosa, pulando 
a janela da casa na fazenda. A vaca ficou chifrando a casa. Depois morreu de raiva.        
Em 4 famílias (portanto 4 lotes) têm um total de 13 cabeças de gado, que usam 
áreas comuns de pasto e bebedouro (o tal pesqueiro deles, por ex.), dentro do 
espírito do comuna da terra, portanto “precisam cada um de menos recurso”. Não 
têm energia elétrica, e, portanto, sem televisão. O material para a construção da 
casa é comprado pelo Didi (o chefe geral do mutirão, tudo junto, por atacado, em 
sistema de “bolão”, do “grupo das brigadas” -  grupo de assentados que pegaram o 
financiamento do PSH). São 8 brigadas, sendo que cada uma tem 4 casas em 
construção. O Homero é da conferência. A loja na cidade que vende o material é a 
Tami (?), cujo dono é o Joaquim, na Vila Industrial. As portas são caras lá, então 
estão negociando na Constrular, que acabou vendendo para o pessoal a 
R$3.000,00. 
O sonho da Dirce é “a casa pronta, e uma roça bem bonita. O que mais quero” 
(RIECHELMANN., 2005,p. 23- 24) 

 
 

Em um outro depoimento, é possível perceber as dificuldades para o 

escoamento da produção. Diante da falta de alternativas e precariedade das 

condições de vida dos assentados, que carecem, inclusive, de melhor estrutura 

coletiva (uma cooperativa, por exemplo) no assentamento:  

Ela tem no lote uma vaca, com bezerro, uma porca, com nove leitões, e 30 galinhas. 
A água foi ligada ontem. Tem plantados milho e mandioca. O Ceasa veio comprar 
sua mandioca (colhem, e encaixotam e carregam) a R$6,00 a caixa, de aprox. 25kg. 
Na feira paga-se R$1,50 o quilo da mesma mandioca. Se comprar a mandioca em 
caixa no Ceasa, paga-se R$12,00 ou mais. Na ocasião levaram 71 caixas (“um 
quadrado” de terra plantada), dando um total de R$426,00. Ela prefere vender assim 
do que sair com saco de mandioca nas costas, pegar ônibus para ir para acidade 
vender na feira. Atualmente tem 2 “quadrados” plantados, “a zóio”, ou o equivalente 
a 1.600 pés de mandioca. As contas são as seguintes: para cada 4 pés de mandioca 
se obtém uma produção suficiente para encher uma caixa (25 Kg). Ela tem 1600 
plantados, o que deve dá 400 caixas. A R$6,00 a caixa, tem-se um total de 
R$2.400,00. Em seguida, chegou a Liane e os dois filhos. Ela mencionou que o 
Governo Federal (deve ser o MDA) tem um programa que dá o direito a R$2.000,00 
por assentado da venda de sua produção para o Ceasa (que não vai buscar o 
produto). Para tanto é necessário que o assentado esteja cadastrado (o ITESP faz 
isto) (RIECHELMANN, 2005,p. 30-31)   
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Existem outras fontes de renda no assentamento, além das alternativas já 

mencionadas, É o caso do assentado Mendes: 

 
Tem lá umas 3 ou 4 cabeças de gado, e vai criar galinhas que comem um certo 
capim. Me mostrou também o trator, que sobrou do tempo da comuna, financiado 
pelo Caritas, para o varjão. Ele e outro assentado recuperaram a máquina e agora a 
alugam para outros assentados, na base de R$ 18,00 a hora (R$4/hora para ele, de 
tratorista, R$8 de manutenção e outros R$8 para o diesel), mas aogra aumentou 
para R$20,00. E tem lá muita ferramenta para engatar no trator (incl. semeadeira). O 
filho do Mendess ainda mencionou que no início havia conseguido negociar com a 
Igreja Batista o financiamento de um projeto de cabras leiteiras, para abastecer de 
leite crianças do movimento, a até vender o excedente. Mas acabou que não deu 
certo (RIECHELMANN, 2005,p. 34).  

 
 
 
 
 No cenário da produção agrícola do Nova Esperança I há ainda espaço para 

se colocar questão ideológica atual, com respeito aos transgênicos, impetuosamente 

atacados pelo movimento. Eis mais um relato envolvendo o assentado Leonel: 

     
 

Fui ter com ele na roça, que estava regando as mudas de bananeira (banana 
nanicão). Foram 500 mudas compradas, sob orientação do técnico do ITESP, em 
viveiro de Minas Gerais, a R$1,50 cada (R$8,00, segundo outro assentado, Josias).  
A mulher do Leonel liga a bomba (botando a tomada da extensão na parede) que 
joga a água via mangueira preta lá na roça. São 500 covas com belíssimas mudas já 
crescidas de bananeira. As mudas são resistentes a pragas, e têm garantia(!). Em 
outras palavras, são geneticamente modificadas. Quanto ao escoamento da 
produção (as 500 bananeiras produzirão um cacho de banana cada, dentro de 1 a 
1,5 anos, segundo ele, e, no mínimo 2 anos, segundo o Josias), ele terá que chamar 
um ou mais ajudantes (“se não conseguir, faço tudo sozinho”), e precisará de um 
caminhão, para levar ou de casa em casa, ou para o Ceasa (“não quero dar de graça 
para atravessador”), ou para a feira. Falou que pretende agora plantar pé de café. 
Uns 1.000. Será o tipo arábica, que segundo um jornal que tinha em mãos chega a 
alcançar R$400,00 a saca. Irá comprar sementes de laboratório. Vai plantar junto à 
estrada, “pois se botar lá as frutíferas, o povo apanha” (RIECHELMANN, 2005,p. 36). 
 
    
 

 Há casos muito positivos de qualquer forma. São poucos, na realidade. Na 

visão do presidente da associação dos assentados, “viver aqui é emocionante, [...] e 

ninguém, com exceção da Josilene, tira mesmo sustento da terra”. O caso da 
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Josilene, mais seu marido, já mencionado na seção anterior, é aquele da irrigação 

da plantação com água bombeada do córrego do Butá, têm vacas, porcos, 250 

pintinhos de “raça pedrense”, horta, 2000 pés de mandioca, etc. Como já 

comentado, sua produção hortense lhes propicia uma renda aproximada de 

R$800,00 mensais. A produção de mandioca de mesa (aipim), uma cultura anual, 

caso decidam vende-la toda, plantada, para a Ceasa, lhes propicia ria (baseado na 

área atualmente plantada, ou o equivalente a 500 caixas) um total de R$3.000,00. 

Como têm meio de transporte (uma Rural Willys, comprada há pouco tempo atrás 

com o dinheiro da produção), podem colher e encaixotar o tubérculo, obtendo uma 

renda aproximada de R$5.000,00, se vendida pra o Ceasa. Desta forma, estams-se 

que esta família de assentados, possa obter uma renda mensal líquida de em torno 

de R$1.000,00, já tirando da produção o necessário para sua subsistência. 

Exemplar.   

O depoimento a seguir é de um assentado mais esclarecido, intelectualizado, 

bastante politizado e um apaixonado pela causa. Mas é, antes tudo, um sonhador.  

Perguntado sobre como escoar a produção excedente, mencionou a intenção de 
“fazer um centro de distribuição direto do produtor ao consumidor no próprio 
assentamento, na área social. Mas não é cooperativa, que tem estigma de coisa 
viciada, de capitalismo. Vamos criar gado, que dá leite, e carne, ou vende para pagar 
o Pronaf. E plantar cítrico também. As pessoas têm que produzir e se sustentar aqui 
dentro, e não precisar sair aí fora para fazer bico. Afinal, o que eu quero é que isto 
dê certo”. Falou isto com um ar meio messiânico. “Daqui a 5 anos, vislumbro o 
assentamento produzindo muita fruta, todos os lotes bem arrumados, facilidades pra 
irem à cidade, facilidades para estudar [não antevê uma escola no assentamento], 
vida social, uso de verba do Banco Mundial – Projeto de Micro-Bacias, para 
desenvolver um lugar bonito, ecologicamente correto, ambientalmente adequado e 
preservado, para as pessoas virem visitar, romeiros descansar, comer. Com muita 
flor. Criar condições no campo, para que as pessoas não se sintam mal, 
principalmente as jovens. E só irão à cidade a passeio”. Encerrou a conversa com 
este comentário: “Agora a gente deu uma trégua. Isto daqui é orgânica e fisicamente 
a própria Comuna da Terra” (RIECHELMANN, 2005,p.29)    
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto ao longo do texto, a nova realidade de produção e 

reprodução do espaço no entorno periurbano, à luz do planejamento urbano e 

regional, considerando a confluência e, mesmo, a imbricação espacial, entre o 

tipicamente rural e o tradicional urbano, revela de forma clara a dinâmica sócio-

econômica e urbanística resultante daquela integração. Amolda-se aí um novo lócus 

vivencial, que se apresenta sob os auspícios do processo denominado rurbanização.  

A dissertação se apoiou em um tripé abarcando o território (modificado), o 

agente social (transformador) e o planejamento urbano do Estado (ordenador), 

responsáveis pela sinergia de modificação e produção do espaço rurbano em foco.  

O quarto elemento, que sobreveio da inserção epistemológica desse tripé no 

corpo da dissertação, é a rurbanização. Ela paira sobre os demais, integrando-os 

sob a perspectiva de uma dinâmica sócio-espacial afeta ao território e ao homem 

que o habita. Foram, desta maneira, lançados os alicerces para o entendimento do 

modus faciendi da transformação e da neo-produção espaciais que ocorrem na 

franja da cidade de São José dos Campos, em uma de suas duas macrozonas de 

expansão urbana.  

A identificação e exploração das características do território, e suas 

transformações, sobre o qual se dão as ações de transformação e de ordenação, 

pelo agente social e pelo planejador urbano respectivamente, revelou a macrozona 

de expansão urbana da cidade aludida, e as conseqüências para o seu 

planejamento urbano. O recorte espacial este, parte do Vale do Paraíba, permite, a 

partir de sua análise e compreensão, estender as concepções do rurbano e suas 
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implicações socioeconômicas, políticas e urbanísticas para todo o Vale, onde o 

mesmo se insere e influencia. Daí concretizarem-se perspectivas para o 

planejamento urbano e regional aplicável a toda a região.   

Esta região apresenta feição de adensamento demográfico crescente, 

conurbação iminente das principais cidades ao longo da Rodovia Presidente Dutra, 

dinâmica socioeconômica privilegiada no contexto nacional, pólo de produção 

científico-tecnológica e industrial, corredor de exportação e escoamento de bens dos 

principais centros produtivos brasileiros, e mancal do eixo metropolitano Rio-São 

Paulo.  

As análises histórica e reflexiva apresentadas, na busca do entendimento das 

origens e animus, projeto político, estratégias e ações do MST, no papel do agente 

social transformador do território, apontam para sua nova proposta de conformação 

sócio-espacial dos assentamentos humanos para fins de reforma agrária, a Comuna 

da Terra. O pano de fundo de consideração inevitável, e que imiscui-se aqui,  é a 

própria evolução histórica, universal da luta pela terra.  Ao fixar o homem na franja 

urbana das cidades tornando-o rurbano, engendra produção agropecuária familiar, 

com a conveniência pragmática do escoamento próximo ao consumidor, as 

facilidades e equipamentos urbanos, e ainda mantendo a fidelização à afeição social 

de raízes, conservando sua espacialidade. Provê o chão para plantar e explorar, a 

moradia, as utilidades, as relações sociais permitindo ao sem-terra explorar a 

oportunidade de viver de forma digna. É no limiar espacial da periferia ainda 

urbanizada das grandes cidades, da região Sudeste, e o espaço rural que se insinua 

limite adentro das mesmas (e vice-versa), onde se instalam tipicamente 

comunidades algumas ocupadas com atividades não agrícolas (ORNA), e outras 

dedicadas à agricultura familiar. É neste tecido territorial, rurbano que se 
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desenvolvem e se firmam as relações socioeconômicas entre seus habitantes, e 

destes com os da região periurbana.  

 Por último, o Estado planejador, compelido a adequar, ainda que de 

maneira efêmera, ou mesmo precária, ações de apoio à produção e reprodução do 

espaço, e aos novos quesitos sociais e de urbanização, vis-à-vis o fluxo adicional de 

grupos humanos que se impõe a revelia, em tempo, forma e lugar. Com isso, supõe-

se, garantirá a “integração e complementaridade entre as atividades urbanas e 

rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território 

sob sua área de influência” (Estatuto da Cidade, Art. 2º, parág. VII – Lei 10.257/01).  

Sua perspectiva de ordenação do território deve contemplar a provisão do 

crescimento econômico com desenvolvimento social, entendendo-se a disputa pelo 

controle do território como gênese do processo de reprodução do capital que 

propicia, por sua vez, a construção social da paisagem (LEFEBVRE, 2004). 

Consubstanciam-se no assentamento Nova Esperança I, do MST, em 

macrozona de expansão urbana, ao norte de São José dos Campos, os quatro 

elementos dissertativos trazidos no bojo do texto. Estabelecido em 1998, data da 

primeira ocupação, ele é fruto da desapropriação e posse da Fazenda Santa Rita, de 

447 ha, a apenas 13 Km do centro da cidade. Seu único acesso é a estrada 

municipal Pedro Moacir de Almeida (Vargem Grande) que tem início no Alto da 

Ponte, 5 km atrás, passando pelo bairro de Santana. Tem todas as características 

de área rural, e ainda, por estar tão próxima da mancha urbana, é também da área 

urbana, da franja urbana. É faceado ao sul pela mencionada estrada de Vargem 

Grande, limitando-se ao longo do restante de seu perímetro com outras 

propriedades.  
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 As famílias chegaram ali à procura de um lugar. Do chão para viver. 

Motivações pragmáticas, longe de românticas, com amarrações existenciais e 

perspectivas de vivência melhor. A ruralidade que se percebe e caracteriza, até 

como paisagem, o novo locus vivendi onde se estabeleceram 64 famílias é, antes de 

um simples conjunto de atributos objetivos do território, como distância e localização, 

uma concepção de relações com a natureza, e também de relações entre os seres 

humanos. No assentamento, os indivíduos e famílias conhecem-se intimamente, até 

pela experiência solidária da luta pela terra. Seu projeto comunal, inspirado e 

liderado pelo MST, presumia a assistência mútua em tempo de necessidade, 

confiança de uns nos outros para cooperar na busca de objetivos de vivência e 

produção, que não poderiam ser atingidos por meio de um esforço solitário. 

Ao mesmo tempo, sua proximidade com a mancha urbana, e sua 

caracterização formal urbanística, tendo-a como parte do perímetro urbano, a faz o 

híbrido ruro-urbano. A situação espacial transcende o conceito primário do 

crescimento das áreas periurbanas que se dá pelo deslocamento para elas tanto dos 

moradores rurais quando dos urbanos das áreas centrais (KAGEYAMA, apud VALE, 

2004: 3). Há aqui o elemento intervencionista, exógeno, trazido pelo movimento 

social, que traz conseqüências de caráter sócio- político-urbanístico sobre a região 

palco da ação. A migração do urbano para o rural, ou áreas periurbanas mencionada 

é fenômeno natural urbanístico impelido por fatores como saturação dos espaços 

urbanos, degradação ambiental nas cidades, generalização do transporte individual, 

e ainda novas preferências residenciais do morador da cidade.  Esta situação é a 

ocorrida ao longo da estrada municipal que leva à fazenda Santa Rita, a última ainda 

dentro do município de São José dos Campos, onde passam a se desenvolver 
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condomínios de luxo, dentro da caracterização da macrozona de expansão urbana, 

zona de chácaras (PDDI-2006). 

Portanto, está aí configurado o que se propôs discutir e compreender, isto é, a 

produção do espaço no entorno periurbano, de confluência e transformações do 

tipicamente rural e o tradicional urbano, observados os atributos daquele influindo 

essencialmente sobre este, e vice-versa, modificando-os ambos em sua essência. A 

vinculação territorial rurbana dos assentados não lhes impinge comportamentos 

desta ou daquela natureza, rural ou urbana. O continuum rural-urbano que se 

configura neste caso não significa que tal vinculação determine diferenças 

fundamentais nos modos de vida, na organização social e na cultura, de seus 

habitantes. Até porque há uma variável adicional nesta equação, além dos aspectos 

físico-territoriais, que a torna ainda mais complexa, e que é a panóplia de origens, 

culturas, competências, necessidades e expectativas das famílias que se apearam 

naquelas paragens. Trata-se do mais variado da etnia sócio-regional, e também do 

rural e do urbano. Há família exímia no trato rural, do cultivo agrícola ao manejo 

pecuário. E há família que nunca pegou uma enxada. E há universitários. E há 

também moradores de rua da metrópole próxima. E líderes, e liderados.  

O Nova Esperança I configura-se, essencialmente, em um grande 

condomínio, habitado pelo sujeito oculto e invisível da reforma agrária, o verdadeiro 

agente das transformações sócio-espaciais estudadas, movido pela mais singela e 

essencial das motivações: ter uma vida melhor, digna. Não se apercebe do 

necessário vínculo do lote conquistado, representado pela extensão territorial que 

lhe caracteriza, com a renda que a terra há de lhe proporcionar (ou tem o potencial 

de fazê-lo), mais a natureza tributária e especulativa da riqueza que cria (MARTINS, 

2003).  
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Configura-se desta forma um entorno sócio-espacial, periurbano, com 

nuances de convívios, interesses, atividades, necessidades (de equipamentos 

urbanos e facilidades rurais, ao mesmo tempo), potencialidades e capacidades 

absolutamente conflitantes, por um lado, e mesmo complementares, por outro. O 

assentamento por si só, atua como importante vetor de reprodução do espaço. Ele 

se reveste, ao mesmo tempo, dos papéis de beneficiado do plano de reforma agrária 

do governo federal (operacionalizado pelo INCRA), “cliente” do governo estadual, 

sob contrato com o INCRA (operacionalizado pelo ITESP), e      “munícipe” sob os 

cuidados da prefeitura de São José dos Campos (sob a coordenação da Secretaria 

de Planejamento, a ordenadora do território). 

A experiência trazida por esta dinâmica, desde há quase sete anos, e seu 

emolduramento às condições de desenvolvimento espacial do Vale do Paraíba, é 

fato emblemático para o planejamento territorial. Portanto, o caso exposto vale como 

referência para o planejamento urbano e regional de toda a região, considerando 

suas potencialidades e eventuais restrições.          
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ANEXO A 

Lei das Terras 

LEI Nº 601, DE 18 DE SETEMBRO DE 1850 (Original) 

Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que são possuídas por titulo de sesmaria 
sem preenchimento das condições legais. bem como por simples titulo de posse mansa e pacifica; e 
determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a titulo oneroso, assim para 
empresas particulares, como para o estabelecimento de colonias de nacionaes e de extrangeiros, 
autorizado o Governo a promover a colonisação extrangeira na forma que se declara  

D. Pedro II, por Graça de Deus e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpetuo do Brasil: Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que a Assembléa Geral 
Decretou, e Nós queremos a Lei seguinte:  

Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro titulo que não seja o de compra.  

Exceptuam-se as terras situadas nos limites do Imperio com paizes estrangeiros em uma zona de 10 
leguas, as quaes poderão ser concedidas gratuitamente.  

Art. 2º Os que se apossarem de terras devolutas ou de alheias, e nellas derribarem mattos ou lhes 
puzerem fogo, serão obrigados a despejo, com perda de bemfeitorias, e de mais soffrerão a pena de 
dous a seis mezes do prisão e multa de 100$, além da satisfação do damno causado. Esta pena, 
porém, não terá logar nos actos possessorios entre heréos confinantes.  

Paragrapho unico. Os Juizes de Direito nas correições que fizerem na forma das leis e regulamentos, 
investigarão se as autoridades a quem compete o conhecimento destes delictos põem todo o cuidado 
em processal-os o punil-os, e farão effectiva a sua responsabilidade, impondo no caso de simples 
negligencia a multa de 50$ a 200$000.  

Art. 3º São terras devolutas:  

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou municipal.  

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por 
sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta 
do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.  

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apezar de 
incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.  

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal, 
forem legitimadas por esta Lei.  

Art. 4º Serão revalidadas as sesmarias, ou outras concessões do Governo Geral ou Provincial, que se 
acharem cultivadas, ou com principios de cultura, e morada habitual do respectivo sesmeiro ou 
concessionario, ou do quem os represente, embora não tenha sido cumprida qualquer das outras 
condições, com que foram concedidas.  

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occupação primaria, ou 
havidas do primeiro occupante, que se acharem cultivadas, ou com principio de cultura, e morada, 
habitual do respectivo posseiro, ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes:  
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§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, comprehenderá, além do terreno 
aproveitado ou do necessario para pastagem dos animaes que tiver o posseiro, outrotanto mais de 
terreno devoluto que houver contiguo, comtanto que em nenhum caso a extensão total da posse 
exceda a de uma sesmaria para cultura ou criação, igual ás ultimas concedidas na mesma comarca 
ou na mais vizinha.  

§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acharem em sesmarias ou outras 
concessões do Governo, não incursas em commisso ou revalidadas por esta Lei, só darão direito á 
indemnização pelas bemfeitorias.  

Exceptua-se desta regra o caso do verificar-se a favor da posse qualquer das seguintes hypotheses: 
1ª, o ter sido declarada boa por sentença passada em julgado entre os sesmeiros ou concessionarios 
e os posseiros; 2ª, ter sido estabelecida antes da medição da sesmaria ou concessão, e não 
perturbada por cinco annos; 3ª, ter sido estabelecida depois da dita medição, e não perturbada por 10 
annos.  

§ 3º Dada a excepção do paragrapho antecedente, os posseiros gozarão do favor que lhes assegura 
o § 1°, competindo ao respectivo sesmeiro ou concessionario ficar com o terreno que sobrar da 
divisão feita entre os ditos posseiros, ou considerar-se tambem posseiro para entrar em rateio igual 
com elles.  

§ 4º Os campos de uso commum dos moradores de uma ou mais freguezias, municipios ou comarcas 
serão conservados em toda a extensão de suas divisas, e continuarão a prestar o mesmo uso, 
conforme a pratica actual, emquanto por Lei não se dispuzer o contrario.  

Art. 6º Não se haverá por principio do cultura para a revalidação das sesmarias ou outras concessões 
do Governo, nem para a legitimação de qualquer posse, os simples roçados, derribadas ou queimas 
de mattos ou campos, levantamentos de ranchos e outros actos de semelhante natureza, não sendo 
acompanhados da cultura effectiva e morada habitual exigidas no artigo antecedente.  

Art. 7º O Governo marcará os prazos dentro dos quaes deverão ser medidas as terras adquiridas por 
posses ou por sesmarias, ou outras concessões, que estejam por medir, assim como designará e 
instruirá as pessoas que devam fazer a medição, attendendo ás circumstancias de cada Provincia, 
comarca e municipio, o podendo prorogar os prazos marcados, quando o julgar conveniente, por 
medida geral que comprehenda todos os possuidores da mesma Provincia, comarca e municipio, 
onde a prorogação convier.  

Art. 8º Os possuidores que deixarem de proceder á medição nos prazos marcados pelo Governo 
serão reputados cahidos em commisso, e perderão por isso o direito que tenham a serem 
preenchidos das terras concedidas por seus titulos, ou por favor da presente Lei, conservando-o 
sómente para serem mantidos na posse do terreno que occuparem com effectiva cultura, havendo-se 
por devoluto o que se achar inculto.  

Art. 9º Não obstante os prazos que forem marcados, o Governo mandará proceder á medição das 
terras devolutas, respeitando-se no acto da medição os limites das concessões e posses que 
acharem nas circumstancias dos arts. 4º e 5º.  

Qualquer opposição que haja da parte dos possuidores não impedirá a medição; mas, ultimada esta, 
se continuará vista aos oppoentes para deduzirem seus embargos em termo breve.  

As questões judiciarias entre os mesmos possuidores não impedirão tão pouco as diligencias 
tendentes á execução da presente Lei.  

Art. 10. O Governo proverá o modo pratico de extremar o dominio publico do particular, segundo as 
regras acima estabelecidas, incumbindo a sua execução ás autoridades que julgar mais 
convenientes, ou a commissarios especiaes, os quaes procederão administrativamente, fazendo 
decidir por arbitros as questões e duvidas de facto, e dando de suas proprias decisões recurso para o 
Presidente da Provincia, do qual o haverá tambem para o Governo.  
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Art. 11. Os posseiros serão obrigados a tirar titulos dos terrenos que lhes ficarem pertencendo por 
effeito desta Lei, e sem elles não poderão hypothecar os mesmos terrenos, nem alienal-os por 
qualquer modo.  

Esses titulos serão passados pelas Repartições provinciaes que o Governo designar, pagando-se 5$ 
de direitos de Chancellaria pelo terreno que não exceder de um quadrado de 500 braças por lado, e 
outrotanto por cada igual quadrado que de mais contiver a posse; e além disso 4$ de feitio, sem mais 
emolumentos ou sello.  

Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias: 1º, para a colonisação 
dos indigenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaesquer outras 
servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, para a construção naval.  

Art. 13. O mesmo Governo fará organizar por freguezias o registro das terras possuidas, sobre as 
declaracões feitas pelos respectivos possuidores, impondo multas e penas áquelles que deixarem de 
fazer nos prazos marcados as ditas declarações, ou as fizerem inexactas.  

Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica, ou fóra della, como 
e quando julgar mais conveniente, fazendo previamente medir, dividir, demarcar e descrever a porção 
das mesmas terras que houver de ser exposta á venda, guardadas as regras seguintes:  

§ 1º A medição e divisão serão feitas, quando o permittirem as circumstancias locaes, por linhas que 
corram de norte ao sul, conforme o verdadeiro meridiano, e por outras que as cortem em angulos 
rectos, de maneira que formem lotes ou quadrados de 500 braças por lado demarcados 
convenientemente.  

§ 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em que se não puder verificar a divisão acima 
indicada, serão vendidos separadamente sobre o preço minimo, fixado antecipadamente e pago á 
vista, de meio real, um real, real e meio, e dous réis, por braça quadrada, segundo for a qualidade e 
situação dos mesmos lotes e sobras.  

§ 3º A venda fóra da hasta publica será feita pelo preço que se ajustar, nunca abaixo do minimo 
fixado, segundo a qualidade e situação dos respectivos lotes e sobras, ante o Tribunal do Thesouro 
Publico, com assistencia do Chefe da Repartição Geral das Terras, na Provincia do Rio de Janeiro, e 
ante as Thesourarias, com assistencia de um delegado do dito Chefe, e com approvação do 
respectivo Presidente, nas outras Provincias do Imperio.  

Art. 15. Os possuidores de terra de cultura e criação, qualquer que seja o titulo de sua acquisição, 
terão preferencia na compra das terras devolutas que lhes forem contiguas, comtanto que mostrem 
pelo estado da sua lavoura ou criação, que tem os meios necessarios para aproveital-as.  

Art. 16. As terras devolutas que se venderem ficarão sempre sujeitas aos onus seguintes:  

§ 1º Ceder o terreno preciso para estradas publicas de uma povoação a outra, ou algum porto de 
embarque, salvo o direito de indemnização das bemfeitorias e do terreno occupado.  

§ 2º Dar servidão gratuita aos vizinhos quando lhes for indispensavel para sahirem á uma estrada 
publica, povoação ou porto de embarque, e com indemnização quando lhes for proveitosa por 
incurtamento de um quarto ou mais de caminho.  

§ 3º Consentir a tirada de aguas desaproveitadas e a passagem dellas, precedendo a indemnização 
das bemfeitorias e terreno occupado.  

§ 4º Sujeitar ás disposições das Leis respectivas quaesquer minas que se descobrirem nas mesmas 
terras.  
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Art. 17. Os estrangeiros que comprarem terras, e nellas se estabelecerem, ou vierem á sua custa 
exercer qualquer industria no paiz, serão naturalisados querendo, depois de dous annos de 
residencia pela fórma por que o foram os da colonia de S, Leopoldo, e ficarão isentos do serviço 
militar, menos do da Guarda Nacional dentro do municipio.  

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir annualmente á custa do Thesouro certo numero de 
colonos livres para serem empregados, pelo tempo que for marcado, em estabelecimentos agricolas, 
ou nos trabalhos dirigidos pela Administração publica, ou na formação de colonias nos logares em 
que estas mais convierem; tomando anticipadamente as medidas necessarias para que taes colonos 
achem emprego logo que desembarcarem.  

Aos colonos assim importados são applicaveis as disposições do artigo antecedente.  

Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da venda das terras, de que tratam os arts. 11 e 14 
será exclusivamente applicado: 1°, á ulterior medição das terras devolutas e 2°, a importação de 
colonos livres, conforme o artigo precedente.  

Art. 20. Emquanto o referido producto não for sufficiente para as despezas a que é destinado, o 
Governo exigirá annualmento os creditos necessarios para as mesmas despezas, ás quaes applicará 
desde já as sobras que existirem dos creditos anteriormente dados a favor da colonisação, e mais a 
somma de 200$000.  

Art. 21. Fica o Governo autorizado a estabelecer, com o necessario Regulamento, uma Repartição 
especial que se denominará - Repartição Geral das Terras Publicas - e será encarregada de dirigir a 
medição, divisão, e descripção das terras devolutas, e sua conservação, de fiscalisar a venda e 
distribuição dellas, e de promover a colonisação nacional e estrangeira.  

Art. 22. O Governo fica autorizado igualmente a impor nos Regulamentos que fizer para a execução 
da presente Lei, penas de prisão até tres mezes, e de multa até 200$000.  

Art. 23. Ficam derogadas todas as disposições em contrario.  

Mandamos, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento, e execução da referida Lei 
pertencer, que a cumpram, e façam cumprir, e guardar tão inteiramente, como nella se contém. O 
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio a faça imprimir, publicar e correr.  

Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos 18 dias do mez do Setembro de 1850, 29º da Independencia 
e do Imperio.  

IMPERADOR com a rubrica e guarda.  

Visconde de Mont'alegre.  

Carta de lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral, 
que Houve por bem Sanccionar, sobre terras devolutas, sesmarias, posses e colonisação.  

Para Vossa Magestade Imperial Ver.  

João Gonçalves de Araujo a fez.  

Euzebio de Queiroz Coitiuho Mattoso Camara.  

Sellada na Chancellaria do Imperio em 20 de Setembro de 1850. - Josino do Nascimento Silva.  

Publicada na Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio em 20 de setembro de 1850. - José de 
Paiva Magalhães Calvet.  
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Registrada á fl. 57 do livro 1º do Actos Legislativos. Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio em 
2 de outubro de 1850. - Bernardo José de Castro.  

PUBLICADA 20/09/1850  
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ANEXO B 

Movimentos sociais envolvidos nos conflitos e ocupações em 2005 

• Animação Pastoral Rural (APR) 
• Comissão Indigenista Missionária (CIMI) 
• Cooperativa Central de Reforma Agrária (CCA) 
• Centro Dom José Brandão de Castro (ex-CPT)/SE 
   (CDJBC) 
• Coordenação Estadual de Trabalhadores Assentados e 
Acampados (CETA) 
• Conselho Nacional do Seringueiro (CNS) 
• Comissão de Assent. Do Estado do Espírito Santo 
   (COMASSES) 
• Comissão Pastoral Rural (CPR) 
• Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
• Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA) 
• Central Única dos Trabalhadores (CUT Rural) 
• Departamento Estadual dos Trabalhadores Rurais  
   (DETR-CUT) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do DF e 
   Entorno (FEDADEF) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
  Acre (FETACRE) 
• Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Goiás 
   (FETAEG) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado do 
   Maranhão (FETAEMA) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
   Minas Gerais (FETAEMG) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Espírito Santo (FETAES) 
• Federação dos Trabalhadores do Estado de São Paulo 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
   Tocantins (FETAET) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Piauí (FETAG-PI) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da 
   Bahia (FETAG-BA) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da 
   Paraíba (FETAG-PB) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Rio de Janeiro (FETAG-RJ) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
   Rondônia (FETAGRI-RO) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Amazonas (FETAGRI-AM) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
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   Mato Grosso (FETAGRI-MT) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Mato Grosso do Sul (FETAGRI-MS) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Pará (FETAGRI-PA) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
   Pernambuco (FETAPE) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Rio Grande do Norte (FETARN) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Sergipe (FETASE) 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 
   Ceará (FETRAECE) 
• Força Sindical (FS) 
• Fundação de Desenvolvimento do São Francisco 
   (FUNDIFRAN) 
• Grupo de Trabalhadores Amazonenses (GTA) 
• Liga dos Camponeses Pobres (LCP) 
• Liga Operária Camponesa (LOC) 
• Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 
• Movimento de Apoio a Reforma Agrária (MARA) 
• Movimento de Agricultores Sem Terra (MAST) 
• Movimento Brasileiro dos Sem Terras (MBST) 
• Movimento de Camponeses de Corumbiara (MCC) 
• Movimento dos Carentes Sem Terra (MCST) 
• Movimento de Libertação dos Sem Terras (MLST) 
• Movimento Libertação dos Sem Terra (MLST de Luta) 
• Movimento de Luta pela Terra (MLT) 
• Movimento Luta pela Terra (MLT/STR) 
• Movimento Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais 
   (MNMTR) 
• Movimento Organizado pela Reforma Agrária e Liberdade 
   (MORAL) 
• Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 
• Movimento Pela Reforma Agrária (MPRA) 
• Movimento Social Brasil sem Fome (MSBSF) 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
• Movimento dos sem Terra Independente (MSTI) 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Ligado a Assoc. 
   Comerc. De Trabalhadores Rurais de João Pinheiro 
   (MSTR) 
• Movimento dos Sem Terra de Tupanciretã (MSTT) 
• Movimento dos Trabalhadores (MT) 
• Movimento dos Sem Terra (MTB) 
• Organização de Luta no Campo (OLC) 
• Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL) 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Brasileiro (MTRB) 
• Movimento dos Trabalhadores rurais do município de 
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   Sidrolândia (MTRS) 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MTRST) 
• Movimento dos Trabalhadores Rurais e Urbanos do Brasil 
   (MTRUB) 
• Organização Terra e Liberdade (OTL) 
• Polo da Unidade Camponesa (PUC) 
• Sindicato dos Pequenos Agricultores e Assalariados 
   (SINPASA) 
• Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Amapá (SINTRA) 
• Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH) 
• União das Nações Indígenas do AC e Sul do AM (UNI) 
 
 
 
 
(Fonte: Ouvidoria Agrária Nacional-MDA, Relatório 09/2005: 14-17) 
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ANEXO C 

Assentamentos e Quilombos no Estado de São Paulo 

 
 Assentamento Município Início Nº de 

Lotes
Área Total 

(ha) Domínio 

              
 1 Primavera  Andradina  out/81  210   3.676,74  Federal 
 2 Sumaré 1  Sumaré  fev/84  26   237,58  Estadual 
 3 Araras 1  Araras  set/84  6   82,73  Estadual 
 4 Araras 2  Araras  set/84  14  208,99  Estadual 
 5  Pirituba II Área 2  Itaberá  mai/84  55   1.341,20  Estadual 
 6  Pirituba II Área 1 Itapeva  mai/84  105   2.511,0  Estadual 

 7  Gleba XV de Novembro  E. da Cunha 
/Rosana  mar/84  571   13.310,76  Estadual 

 8  Promissãozinha  Promissão  out/84  8  132,43  Estadual 
 9  Casa Branca  Casa Branca  set/85  24   583,00  Estadual 
 10  Sumaré 2  Sumaré  ago/85  39   179,59  Estadual 
 11  Porto Feliz  Porto Feliz  jul/85  83   1.092,66  Estadual 
 12  Monte Alegre 1  Motuca  mai/85  49   726,00  Estadual 
 13  Monte Alegre 2  Motuca  out/85  62   857,70  Estadual 
 14  Pirituba II Área 3  Itaberá  dez/86  73   2.142,33  Estadual 
 15  São José 1  Birigui  nov/86  48   1.182,48  Federal 
 16  Monte Alegre 3  Araraquara  ago/86  76   1.099,56  Estadual 
 17  Monte Alegre 4  Motuca  ago/86  49   679,35  Estadual 
 18  Itapetininga  Itapetininga  mar/87  18   485,00  Estadual 
 19  Esmeralda  Pereira Barreto  jul/87  85   2.096,29  Federal 
 20  Aroeira  Guaraçaí  ago/87  40   873,32  Federal 
 21  São José 2  Guaraçaí  dez/87  39   877,60  Federal 
 22  Reunidas  Promissão  out/87  629   17.138,26  Federal 
 23  Santa Rita  Turmalina/Populina  dez/87  19   309,60  Federal 
 24  Santa Adelaide  Avaré  fev/88  23   701,97  Federal 
 25  Areia Branca  Marabá Paulista fev/88  87   1.879,44  Federal 
 26  Água Sumida  Teodoro Sampaio  fev/88  121   4.210,64  Federal 
 27  Bela Vista do Chibarro  Araraquara  dez/89  176   3.455,16  Federal 
 28  Rio Paraná  Castilho  set/90  92   2.208,66  Federal 
 29  S.Rita Pontal  Euclides da Cunha  nov/90  51 805,37  Estadual 
 30  Pirituba II Área 4  Itapeva  fev/91  51   1.096,83  Estadual 
 31  Tucano  Euclides da Cunha  nov/91  35   664,83  Estadual 
 32  Monte Alegre 5  Motuca  out/91  34   483,76  Estadual 
33  Pirituba II Área 5  Itaberá  set/92  39   807,71  Estadual 
 34  Santa Rosa  Euclides da Cunha  mai/92  65   865,67  Estadual 
 35  Timboré  Andradina  set/92  176   3.364,71  Federal 
 36  Ipanema  Iperó  out/93  151   1.768,71  Federal 
 37  Tremembé  Tremembé  mar/95  97   1.290,02  Federal 



 391

 38  Estrela D'Alva  Mirante do 
Paranap.  jan/95  31   784,50  Estadual 

 39  São Bento  Mirante do 
Paranap.  jan/95  183   5.190,50  Estadual 

 40  Arco-Iris  Mirante do 
Paranap.  dez/95  105   2.606,79  Estadual 

 41  Canaã  Mirante do 
Paranap.  dez/95  55   1.223,74  Estadual 

 42  Flor Roxa  Mirante do 
Paranap.  dez/95  39   953,67  Estadual 

 43 Haroldina  Mirante do 
Paranap.  dez/95  71   1.964,89  Estadual 

 44  King Meat  Mirante do 
Paranap.  dez/95  46   1.134,50  Estadual 

 45  Santa Carmem  Mirante do 
Paranap.  dez/95  37   1.043,01  Estadual 

 46  Santa Cruz  Mirante do 
Paranap.  dez/95  17   294,03  Estadual 

 47  Santana  Mirante do 
Paranap.  dez/95  29   212,00  Estadual 

 48  Chico Castro Alves  Martinópolis  dez/95  87   1.396,00  Federal 
 49  Nova Vida (Rodeio)  Martinópolis  dez/95  37   961,25   Federal 

 50  Che Guevara (Santa Clara)  Mirante do 
Paranap.  jan/95  46   976,45  Estadual 

 51  Pirituba II Área 6  Itapeva  jun/96  52   108,57  Estadual 

 52  Lua Nova  Mirante do 
Paranap.  jun/96  17   375,00  Estadual 

 53  Novo Horizonte  Mirante do 
Paranap.  jun/96  57   1.540,59  Estadual 

 54  Pontal (S.Rosa 2)  Mirante do 
Paranap.  jun/96  13   232,00  Estadual 

 55  Santa Cristina  Mirante do 
Paranap.  jun/96  35   837,90  Estadual 

 56  Santa Isabel 1  Mirante do 
Paranap.  jun/96  70   492,00  Estadual 

 57  Santa Lúcia  Mirante do 
Paranap.  jun/96  24   597,27  Estadual 

 58  Santa Rosa 1  Mirante do 
Paranap.  jun/96  24   692,00  Estadual 

 59  Sto Antonio1  Mirante do 
Paranap.  jun/96  17   532,00  Estadual 

 60  Vale dos Sonhos  Mirante do 
Paranap.  jun/96  23   617,94  Estadual 

 61  Washington Luís  Mirante do 
Paranap.  jun/96  16   343,24  Estadual 

 62  Santa Apolônia  Mirante do 
Paranap.  dez/96  104   2.657,74  Estadual 

 63  Água Limpa 1  Pres. Bernardes  set/96  31   956,00  Estadual 
 64  Água Limpa 2  Pres. Bernardes  set/96  26   789,00  Estadual 
 65  Palu  Pres. Bernardes  set/96  44   1.243,85  Estadual 
 66  Santa Eudóxia  Pres. Bernardes  set/96  6   167,00  Estadual 
 67  Primavera 1  Pres. Venceslau abr/96  82   2.179,00  Estadual 
 68  Santa Maria  Pres. Venceslau abr/96  17   263,90  Estadual 
 69  Primavera 2  Pres. Venceslau  jun/96  42   895,00  Estadual 
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 70  Radar  Pres. Venceslau  jun/96  29   548,24  Estadual 
 71  S.José da Lagoa  Piquerobi  jun/96  29   1.026,37  Estadual 
 72  Santa Rita  Tupi Paulista  jun/96  31   749,56  Estadual 
 73  Tupanciretã  Pres. Venceslau  jun/96  78   2.861,62  Estadual 
 74  Yapinary  Ribeirão dos Índios  jun/96  40   852,52  Estadual 
 75  Araras 3  Araras  dez/97  46   367,87  Estadual 

 76  Alvorada  Mirante do 
Paranap.  mar/97  21   565,43  Estadual 

 77  Marco II  Mirante do 
Paranap.  abr/97  9   242,96  Estadual 

 78  Nossa Sra. Aparecida  Mirante do 
Paranap.  nov/97  9   175,03  Estadual 

 79  Rodeio  Pres. Bernardes  mar/97  65   1.861,39  Estadual 
 80  S. Antonio da Lagoa  Piquerobi  mar/97  29   968,03  Estadual 
81   Santa Rita  Piquerobi dez/97  26   600,96  Estadual 
 82  Porto Letícia  Euclides da Cunha  out/97  36   707,00  Estadual 
 83  Córrego Azul  Teodoro Sampaio  nov/97  9   226,71  Estadual 
 84 Bom Pastor  Sandovalina  set/97  130   2.628,39  Estadual 

 85  Laudenor de Souza 
(P.Alcidia)  Teodoro Sampaio  set/97  60   1.545,20  Estadual 

 86  Cachoeira do Estreito  Teodoro Sampaio  nov/97  29   490,47  Estadual 
 87  Haidéia  Teodoro Sampaio  nov/97  27   868,26  Estadual 
 88  S. Antonio Coqueiros  Teodoro Sampaio  nov/97  23   485,29  Estadual 
 89  Santa Rita da Serra  Teodoro Sampaio  nov/97  40   837,43  Estadual 
 90  Santa Vitória  Teodoro Sampaio  nov/97  27   515,51  Estadual 
 91  Vale Verde  Teodoro Sampaio  nov/97  50   1.010,75  Estadual 
 92  Bueno de Andrada  Araraquara  mai/97  31   472,41  Estadual 
 93  Monte Alegre 6  Araraquara  mai/97  88   1.253,94  Estadual 
 94  Camaquã  Ipeúna  jan/98  47   1.372,41  Estadual 
 95  Cordeirópolis  Cordeirópolis  ago/98  21   261,76  Estadual 
 96  Vergel  Mogi Mirim  set/98  90   1.217,81  Estadual 
 97  Monjolo (Carlos Lamarca)  Itapetininga  ago/98  41   920,46  Federal 
 98  Bela Vista  Iperó  set/98  31   887,88  Estadual 

 99  Florestan Fernandes 
(S.Jorge)  Pres. Bernardes  set/98  55   1.116,61  Estadual 

 100  Nova Conquista  Rancharia  set/98  125   2.493,12  Federal 
 101  Quatro Irmãs  Pres. Bernardes  set/98  15   385,98   Estadual 
 102  Sto. Antonio 2  Pres. Bernardes  set/98  24   672,85  Estadual 
 103  Lagoinha  Pres. Epitácio  set/98  150   3.552,00  Federal 
 104  Maturi  Caiuá  set/98  172   4.519,35  Estadual 
 105  Santa Rita  Caiuá  set/98  21   523,54  Estadual 
 106  Nova do Pontal  Rosana  set/98  123   2.786,90  Estadual 
 107  Rancho Alto  Euclides da Cunha  set/98  50   1.292,24  Estadual 
 108  Rancho Grande  Euclides da Cunha  set/98  101   2.447,09  Estadual 
 109  Bonanza  Rosana  nov/98  31   574,79  Estadual 
 110  Água Branca I  Teodoro Sampaio  set/98  29   630,00  Estadual 
 111  Alcídia da Gata  Teodoro Sampaio  set/98  18   462,03  Estadual 
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 112  Santa Terezinha da Alcídia  Teodoro Sampaio  set/98  26   1.345,83  Estadual 
 113  Vô Tonico  Teodoro Sampaio  out/98  19   550,77  Estadual 
 114  Guarani  Pradópolis  out/98  273   4.190,22  Estadual 
 115  Silvânia  Matão  out/98  19   405,40  Estadual 
 116  Bebedouro (Reage Brasil)  Bebedouro  out/98  83   1.296,30  Estadual 
 117  Boa Sorte  Restinga  out/98  159   2.979,07  Estadual 
 118  Córrego Rico  Jaboticabal  out/98  47   468,08  Estadual 
 119  Ibitiúva  Pitangueiras  dez/98  43   725,01  Estadual 
 120  Zumbi dos Palmares  Iaras  jan/99  52   1.413,00  Federal 
 121  Santo Antonio  Marabá Paulista  fev/99  73   1.822,47  Estadual 
 122  Santa Zélia Teodoro Sampaio   mar/99  104   2.730,35  Estadual 
 123  S. Terezinha da Água 

Sumida  Teodoro Sampaio  jul/99  48   1.345,82  Estadual 

 124  Orlando Molina  Muritinga do Sul  jul/99  77   1.529,00  Federal 
 125  Salvador  Brejo Alegre  jul/99  20   477,00  Federal 
 126  Antonio Conselheiro II  Guarantã  set/99  151   2.797,00  Federal 
 127  N. Senhora Aparecida  Pirajuí  out/99  7   166,93  Federal 
 128  São Francisco I (Cerrado)  Pres. Alves  out/99  28   805,24  Federal 
 129  São Francisco II (Bambu)  Pres. Alves  out/99  31   846,40  Federal 
 130  Formiga  Colômbia  set/99  61   1.053,00  Federal 
131  Perdizes  Colômbia  set/99  41   1.519,29  Federal 

 132  Santo Antonio II  Mirante do 
Paranap.  out/00  21  515,05  Estadual 

 133  Nova Esperança  Euclides da Cunha  jul/00  98   2.317,00  Federal 
 134  Santa Cruz da Alcídia  Teodoro Sampaio  jan/00  25  712,57  Estadual 

 135  Antonio Conselheiro  Mirante do 
Paranap.  nov/00  65   1.078,58  Federal 

 136  Paulo Freire  Mirante do 
Paranap.  nov/00  62   1.196,00  Federal 

 137  São Pedro  Rancharia  mar/01  74   877,00  Federal 
 138  Engenho  Pres. Epitácio  out/01  27   505,00  Federal 
 139  Porto Velho  Pres. Epitácio  out/01  65   1.363,00  Federal 
 140  Guarany  Sandovalina  jan/01  68   1.534,48  Estadual 
 141  Belo Monte (S. Sebastião)  Andradina  2002  74   1.534,48  Federal 
 142  Anhumas  Castilho  abr/02  63   1.350,86  Federal 

 143  Santa Rita  S. José dos 
Campos  set/02  64   446,92  Federal 

 144  Santa Angelina  Caiuá  fev/02  23   535,81  Estadual 
 145  Vista Alegre  Caiuá  fev/02  22   532,80  Estadual 
 146  Guaná Mirim  Euclides da Cunha  fev/02  34   812,13  Estadual 
 147  São Roque Franco da Rocha  nov/03  66   619,20  Estadual 
 148  Santa Maria  Marabá Paulista  2003     2.703,00  Estadual 
 149  Malu Caiuá   mar/03  24   477,11  Estadual 
 150  São Paulo  Presidente Epitácio  ago/03  76   1.855,28  Estadual 
 151  Nª Srª Aparecida  Marabá Paulista  set/03  17   616,10 Estadual 

 152  Luis Moraes Neto (São 
Francisco)  Caiuá  ago/03  72   1.713,09  Federal 

 153  São Pedro da Alcídia (Padre 
Josimo)  Teodoro Sampaio  jul/03  96   2.290,19  Estadual 
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 154  Recanto do Porto X 
(Fusquinha)  Teodoro Sampaio  set/03  43   1.081,77  Estadual 

 155  Santa Edwiges  Teodoro Sampaio  set/03  25   691,99  Estadual 
 156  Roseli Nunes (Nhancá)  Mirante do 

Paranap.  mar/03  55   2.082,75  Estadual 
 157  Santo Antonio da Prata  Marabá Paulista  abr/04  32    Estadual 
 158  São Pedro  Marabá Paulista  abr/04  3    Estadual 
(Fonte: Itesp, 2006) 
 
 
 
 
QUILOMBOS 
COMUNIDADES RECONHECIDAS 

  
*     Terras devolutas tituladas em 15/01/2001 
**   Terras devolutas tituladas em set/2003 
*** Terras tituladas 20/11/03 
Fonte: Itesp, 2006 
 

Comunidade Município Área total 
( ha ) 

Área 
devoluta 

Área 
particular 

Nº 
Famílias 

Ano de 
Reconhecimento

  1. 
Ivaporunduva Eldorado 2.754,36 672,28 2.082,07 70 1998  ** 

  2. Maria 
Rosa Iporanga 3.375,66 3.375,66 0,0 20 1998  * 

  3. Pedro 
Cubas Eldorado 3.806,23 2.449,39 1.356,84 40 1998  *** 

  4. Pilões Iporanga 6.222,30 5.925,99 296,31 51 1998  * 

  5. São Pedro Eldor./Ipor. 4.688,26 4.558,20 130,07 39 1998  * 

  6. Cafundó Salto de 
Pira 209,64 0,0 209,64 18 1999 

  7. 
Caçandoca Ubatuba 890,00 Não discri Não discri 19 2000 

  8.  Jaó Itapeva 165,77 0,0 165,77 53 2000 
  9.  André 
Lopes Eldorado 3.200,16 3.049,20 76,14 76 2001 

10. 
Nhunguara Eldo/Ipora 8.100,98 8.100,98 0,0 91 2001 

11. Sapatú Eldorado 3.711,62 1.584,06 2.127,56 82 2001 

12. Galvão Eldo/Ipora 2.234,34 1.942,83 291,50 29 2001 

13. Mandira Cananéia 2.054,65 Discriminat   16 2002 
14. Praia 
Grande Iporanga 1.343,77 4 16,6863 868,7836 26 2002 

15. Porto 
Velho Iporanga 941,0056 - 941,0056 09 2003 

16. Pedro 
Cubas de 
Cima 

Eldorado 6.875,2205 3.074,9784 3.800,2424 22 2003 

17. Capivari Capivari 6,939   6,939 16 2004 
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COMUNIDADES NA FASE FINAL DE RECONHECIMENTO 
  

Comunidade Município Área total Famílias 

18. Camburi Ubatuba - 50 

19. Cangume Itaóca - 37 

20. Morro Seco* Iguape - 47 

21. Biguazinho Miracatu - 09 

22. Bombas Iporanga - 17 

23. Brotas Itatiba   32 

* Reconhecida em 16/03/2006 
 
 
Comunidades na Fase Inicial de Reconhecimento. 
(nº de famílias são dados estimados) 

Comunidade 
Município 

Área total Famílias 

24. Piraporinha 
Salto de Pirapora 

- 50 

 

Comunidades identificadas para o Reconhecimento.  
(nº de famílias são dados estimados) 

Comunidade Município Área total Famílias 
25. Fazendinha dos  Pretos  

Salto de Pirapora 
- 06 

26. Os Camargo Votorantin - 05 
27. Carmo* São Roque - - 
28. Fazendinha  Pilar Pilar do Sul - 20 

Fonte: Itesp, 2006 
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ANEXO D 
Perfil Municipal de São José dos Campos 

DEMOGRAFIA
Caracterização do território ANO MUNICÍPIO REG. GOV. ESTADO

2000 539.131 852.652 37.032.403
2004 581.579 914.380 39.267.776
2000 98,78 94,9 93,41
2004 98,87 95,928 93,69

Área (em km²) 2003 1.142 3.844 248.600
Taxas

2000 13,09 15,39 16,97
2002 13,27 14,42 15,04
2000 5,23 5,59 6,44
2002 5,13 5,42 6,21
2000 49,08 44,09 42,10
2002 41,29 37,86 38,93

CONDIÇÕES DE VIDA
Indice de Desenvolvimento Humano ANO MUNICÍPIO REG. GOV. ESTADO
IDH - Índice 1991 0,815 - -
IDH - Ranking Municipal 1991 7 - -
IDHM- Índice de Desenv. Humano Municipal 2000 0,849 - 0,814
FINANÇAS PÚBLICAS
Arrecadação per capita de ANO MUNICÍPIO REG. GOV. ESTADO
ICMS (R$) 1999 1.070,25 1.206,77 684,29
ICMS (R$ de 2000) 2002 910,62 1230,15 939,21
IPTU (R$) 1998 53,59 44,83 -
IPTU 2001 60,93 - -

2000 12.499.656.495 15.689.727.259 237.908.124.899
2002 14.066.482.805 18.025.154.996 309.497.504.387
2000 5,25398 6,59487 100,00000
2002 4,54494 5,82401 100,00000
2000 23.237,92 18.447,52 6445,77
2002 25.140,27 20.432,07 8118,25
2000 896,22 816,05 -
2001 1.005,58 - -
1997 333,89 302,28 -
2001 532,62 - -
1997 16,17 32,42 -
2001 23,87 - -
2002 3,99460174 - -
2004 3,84769608 - -

TRABALHO E RENDA
Rendimento ANO MUNICÍPIO REG. GOV. ESTADO

14,3

Rendimento médio dos responsáveis por
domicílios. (em R$ julho de 2000) 2000 1.252,05 1.110,64 1.076,21

Responsáveis pelos domicílios- rendimento maior
que 10 salários mínimos. (em %) 2000 18,75 15,99

18,98

Responsáveis pelos domicílios- rendimento entre
mais de 05 a 10 salário mínimo. (em %) 2000 24,26 23,35 19,77

Responsáveis pelos domicílios- rendimento entre
mais de 03 a 05 salário mínimo. (em %) 2000 18,2 18,41

7,05 8,85 9,31

Responsáveis pelos domicílios- rendimento entre
mais de 01 a 03 salário mínimo. (em %) 2000 22,69 29,85 28,34

Cota- parte do FPM per capita (em R$)

Índice de participação ICMS (em %)

Responsáveis pelos domicílios- rendimento entre
mais de 1/2 a 01 salário mínimo. (em %) 2000

Participação no Estado (em %)

Valor adicionado per capita (em R$)

Receita Mun. Total per capita (em R$)

Cota- parte do ICMS per capita (em R$)

Mortalidade Infantil (por mil nascidos vivos)

Mortalidade Geral (por mil habitantes)

Mortalidade por homicídio (por cem mil hab.)

Valor adicionado total (R$)

2,28 2,09 1,8

Taxa Geométrica de crescimento anual da
população- 2002-2003 (em % a.a) 2003 1,95 1,81 1,55

População

Taxa de Urbanização (em %)

Taxa Geométrica de crescimento anual da
população- 1991-2000 (em % a.a) 2000

 
      Fonte: Reschilian (2004: 104) 
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ANEXO E 

O planejamento, a lógica do capital e o papel do Estado 

Texto produzido por Carlos Roberto Aguiar, sociólogo e mestrando em Planejamento 
Urbano e Regional da Universidade do Vale do Paraíba, UNIVAP, como parte de 
trabalho acadêmico para a disciplina Planejamento Regional, ministrada pelo Prof. 
Dr. Flávio José Nery Conde Malta, no 2º. Semestre de 2004.  
O autor autorizou sua reprodução (no original) nesta dissertação, em 10 abr. 2006. 
 
 
================================================================= 
    
 

O PLANEJAMENTO, A LÓGICA DO CAPITAL E O PAPEL DO ESTADO 
 

O caso da Votorantim Celulose e Papel 

 

O recorrente discurso ideológico do planejamento regional para o Vale do Paraíba, ao 

longo dos últimos 30 anos, com um enorme desperdício de recursos públicos na produção de 

planos que não saíram do papel, e as teses mistificadoras dos profetas do PODER LOCAL, 

foram desmentidos pela real impotência dos municípios e seus habitantes ante o “furacão” que 

varreu o território, reconfigurando-o segundo a lógica do capital monopolista apoiado pelo 

Estado, indicando a escala onde está o LOCAL DO PODER. 

Uma demonstração de quais são os verdadeiros atores hegemônicos na  produção do 

espaço regional, é fornecida pelo “didático caso” da Votorantim Celulose e Papel (VCP),  

componente do poderoso grupo presidido pelo empresário Antonio Ermírio de Morais com 

atuação nas mais diversas áreas produtivas e parceiro de grandes corporações multinacionais. 

A planta da VCP em Jacareí se destina à produção de celulose utilizando polpa de eucalipto e 

a empresa possui  no Vale do Paraíba cerca de 450 milhões de metros quadrados de área total, 

sendo 250 milhões destinados ao efetivo plantio (Jornal Valeparaibano, 14 de agosto de 2003, 

p.14). 

Os planos para ordenamento territorial que reduzissem a desigualdade regional 

tiveram destinos semelhantes: o plano produzido pelo CODIVAP (1971) “não saiu do papel”, 

o “Macro-Eixo” (1978), elaborado pelo Governo do Estado, não foi efetivo para conter o 

processo concentrador de industrialização/urbanização e até acentuou a desigualdade, e 

projeto MAVALE (INPE, 1991), nunca foi implementados e sua proposta de montar um 
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Banco de Dados com imagens orbitais articulado com um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), ficou só na intenção. 

Entretanto, em agosto de 2004, a VCP apresentou ao Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Paraíba do Sul (CBH-PS) uma “Proposta de Estudo para Ordenamento Territorial do Vale do 

Paraíba”, que está sendo analisada por um grupo de técnicos, mas que provavelmente será 

aprovada, tendo em vista o porte dessa corporação multinacional e o enorme lobby que está 

realizando. 

A proposta foi baseada em estudo exploratório da Embrapa Monitoramento por 

Satélite, que levantou, em toda a extensão da parte paulista do Vale (1.428.412 ha), dados 

sobre o uso e ocupação do solo  a partir de imagens Landsat/TM. em formato digital. O 

levantamento pedológico da região na escala 1;500.000  foi também digitalizado. Todas as 

informações digitalizadas formaram um banco de dados no Sistema de Informações 

Geográficas (ArcView 3.2 a). As informações geradas foram analisadas objetivando 

estabelecer cruzamentos entre a utilização das terras e aptidão para estimar as terras com 

potencial para reflorestamento. 

 A proposta, que visa a implantação intensiva e generalizada de reflorestamento por 

eucalipto, vende a visão de que o caminho para o desenvolvimento do Vale do Paraíba está 

em sua “a vocação agroflorestal” e identifica uma área potencial de 595.471,28 hectares apta 

para o reflorestamento integrado e comercial.. 

Uma curiosidade é que no “engavetado” plano elaborado para o CODIVAP, há 34 

anos atrás (1970), o escritório contratado com sua “equipe de profissionais consultores e 

técnicos e de pesquisadores”, propôs entre as Recomendações para “ordenamento ecológico” 

e “revitalização econômica do Vale do Paraíba”, a “ampliação para toda a região de estudos 

de capacidade e uso do solo, já elaborados para a várzea e ampliação das áreas de 

reflorestamento”, além da “contratação da elaboração de um estudo para implantação de 

uma fábrica de celulose à margem direita da Via Dutra, na 3 ª sub-região (Serra da 

Mantiqueira) associada a um vasto plano de reflorestamento.” (os grifos são meus) 
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ANEXO F 

Mapa da bacia hidrográfica – Assentamento Nova Esperança I 
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ANEXO G 

Boletim de ocorrência referente à invasão da Fazenda Santa Rita 
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(Verso) 
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ANEXO H 

Cadeia dominial da Fazenda Santa Rita – 1980/1999 
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ANEXO I 

1º. registro do imóvel – Fazenda Santa Rita  
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ANEXO J 

Declaração do 1º. Cartório de Notas de São José dos Campos 
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ANEXO K 

Dinâmica de grupo – O abrigo subterrâneo 
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ANEXO L 

Imagem aerofotogramétrica da situação de localização  

Assentamento Nova Esperança I – 2001 
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Condomínio   
   Colinas do 
     Parahyba 
 

Condomínio 
Espelho D’Água 
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ANEXO M 

Mapa de organização territorial – Assentamento Nova Esperança I 
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ANEXO N 
 

Opções de plantas das casas do assentamento Nova Esperança I – PSH 
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