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1
 Trechos das músicas “Credo” e “Maria, Maria” (NASCIMENTO, 2013, on-line). 
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Canção da Terra
2
 

Pedro Munhoz 

Tudo aconteceu num certo dia 

Hora de Ave-Maria  

O Universo viu gerar 

No princípio, o verbo se fez fogo 

Nem Atlas tinha o Globo 

Mas tinha nome o lugar 

Era Terra, 

E fez o criador a Natureza 

Fez os campos e florestas 

Fez os bichos, fez o mar 

Fez por fim, então, a rebeldia 

Que nos dá a garantia 

Que nos leva a lutar 

Pela Terra,  

Madre Terra, nossa esperança 

Onde a vida dá seus frutos 

O teu filho vem cantar  

Ser e ter o sonho por inteiro 

Sou Sem Terra, sou guerreiro 

Co'a missão de semear 

A Terra, Terra,  

Mas, apesar de tudo isso  

O latifúndio é feito um inço 

Que precisa acabar 

Romper as cercas da ignorância 

Que produz a intolerância 

Terra é de quem plantar 

A Terra, Terra,  

Terra, Terra... 

 

 

 

                                                 
2
 Disponível em: <http://letras.mus.br/pedro-munhoz/1264649/>. Acesso em 16 dez.2013. 

 

http://letras.mus.br/pedro-munhoz/
http://letras.mus.br/pedro-munhoz/1264649/
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RESUMO 

 

Este trabalho discute o acesso a terra e ao território a partir da análise da implantação do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, instalado, no final da década de 1980, em uma área 

que abrange parte dos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré (Estado do Ceará). 

Para a discussão do tema, realiza-se um resgate histórico acerca dos significados que o 

bem “terra” assumiu em diferentes modos de produção. Busca-se compreender, ainda, 

como ela foi transformada em propriedade privada e que fatores contribuíram para sua 

redefinição dentro do capitalismo. Além disso, apresentam-se as noções de território e 

as vinculações desse conceito ao significado do direito à moradia adequada. Após essa 

análise, evidenciam-se, também, as principais mudanças nacionais e internacionais que 

desembocaram na modernização e na industrialização da agricultura na segunda metade 

do século XX bem como a aplicação política desse novo modelo através da criação de 

perímetros irrigados no Nordeste do Brasil. A partir daí, demonstra-se como ocorreu a 

implantação e a operacionalização do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. Através de 

pesquisa bibliográfica e documental, o trabalho objetiva investigar os impactos 

relacionados ao acesso a terra e ao território que esse perímetro trouxe às populações 

camponesas que habitavam a área onde foi instalado. Além disso, tem o intuito de 

compreender a relação de tais impactos com o projeto de desenvolvimento que tem sido 

beneficiado pela política de irrigação adotada pelo Estado Brasileiro. Entre os 

resultados, percebe-se que o procedimento desapropriatório utilizado para a instalação 

do Perímetro Jaguaribe-Apodi conduziu, na verdade, à desterritorialização de 

comunidades camponesas e ao aprofundamento das desigualdades sociais e ambientais 

produzidas na região do Baixo Jaguaribe. Por fim, registram-se dados que 

correspondem a outros perímetros irrigados implantados no Nordeste para que se 

observem as semelhanças da aplicação da política de irrigação e o desrespeito que ela 

tem trazido ao direito a terra e ao território, notadamente por viabilizar um modelo de 

produção exploratório - baseado no agronegócio. Paralelamente, enfatiza-se a 

importância do modo de vida camponês para a promoção de direitos sociais, 

econômicos, ambientais e culturais que o agronegócio não consegue assegurar. 

 

Palavras-chave: Modernização Agrícola. Perímetros Irrigados. Agronegócio. Modo de 

Vida Camponês. 
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ABSTRACT 

 

This work discusses the acess to land and to the territory by means of an analysis on the 

implementation of Irrigated Perimeters in Jaguaribe-Apodi, where it was implemented 

at the late 1980s, in an area which includes two towns: Limoeiro do Norte and Quixeré 

(Ceará’s State). In order to discuss the theme, a historical study is done on the meanings 

that “ land” has been assuming in different modes of production. Besides that, it is also 

intended to comprehend how such meanings have been altered by private property and 

which factors have contributed to redefine it in the capistalist system. Furthermore, 

notions of territory are presented and it is established a relationship between such 

concept and the meaning of the right to appropriate housing. In sequence, we point the 

main national and international changes which are involved in the process of 

modernization and industrialization in agriculture at the second half of the twentieth 

century as well as the political application of this new model by means of the creation 

of Irrigated Perimeters in the Northeast of Brazil. Also, it will be demonstrated how 

occured the implementation and operationalization of Irrigated Perimeters of Jaguaribe-

Apodi. We emphasize the issues related to the violations of the right to the acess to the 

land and to the territory that are caused by this public measure which has affected 

populations of countrymen who used to inhabit the area where such measure was 

implemented. Through a documental and a bibliographic research, this work aims at 

investigating the impacts on the acess to land and to territory which such perimeter 

causes in peasants’ lives. In addition to that, we also aim at understanding the 

relationtionship between these impacts and the project of development that has been 

benefited by this politics of irrigation adopted by Brazillian State. Among the results, it 

is possible to notice that the procedure of misappropriation used in order to install the 

Jaguaribi-Apodi perimeter has, in fact, conducted the deterritorialization of countrymen 

communities and the deepening of social and environmental unequalities produced in 

the region Baixo Jaguaribe. All and all, some data is brought as they correspond to other 

irrigated perimeters that were implemented in the Northeast so as to observe the 

similarities in the application of the politics of irrigation and the lack of respect that has 

been brought to the right to land and to territory, that has been meant to fostering a 

model of exploitative production and based on agribusiness. At the same time, it is 

emphasized the importance of the countryman way of living to promote social, 

economical, environmental, cultural rights which agribusiness does not ensure. 

 

Key-words: Agricultural Modernization. Irrigated Perimeters. Agribusiness. Peasant 

Way of Living. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os planos de intervenção do Estado Brasileiro que foram implementados na 

região Nordeste através do desenvolvimento de perímetros públicos de irrigação 

começaram a ser verificados a partir do final da década de 1960. 

Inseridos em um contexto de modernização e industrialização agrícolas e 

impostos de maneira verticalizada – vez que não partiram de uma prévia discussão com 

as populações que poderiam ser atingidas a respeito das histórias, das necessidades e 

das expectativas que elas vislumbravam para seus territórios, aqueles planos foram 

publicizados como intervenções de utilidade pública que promoveriam o acesso a terra, 

à água, ao emprego e à renda nas regiões onde se instalassem. Devido a esse discurso, 

também trouxeram consigo a ideia indissociável da desapropriação das áreas necessárias 

à sua implantação. 

Todavia, apesar de mais de três décadas do surgimento de perímetros irrigados, a 

realidade brasileira não se alterou profundamente em relação àquelas promessas de 

acesso a direitos. Com efeito, as áreas onde tais perímetros se instalaram foram 

modificadas no que dizem respeito à produção de impactos negativos, pois, atualmente, 

estão repletas de problemas que envolvem a contaminação dos solos, das águas, do ar e 

dos alimentos pelo uso intensivo de agrotóxicos; a precarização das relações de 

trabalho; o aumento do número de doenças e a retirada das populações de seus 

territórios. 

Nesse contexto, a produção de conflitos também é marcante, pois, embora os 

perímetros irrigados recebam o apoio estatal para incentivar a produção destinada ao 

agronegócio e embora o próprio Estado dificulte a real participação popular na 

construção de políticas públicas destinadas aos seus territórios e pensadas a partir de 

pressupostos agroecológicos, os sujeitos atingidos pelas violações provocadas pelo 

modelo de desenvolvimento exploratório descrito sinteticamente no parágrafo anterior 

se organizam; formulam alianças e constroem estratégias de resistência. 

Na região cearense do Baixo Jaguaribe, essas organizações, alianças e resistências 

são claras e aparecem, de diferentes formas, nas lutas que se tecem em busca do direito 

de produzir alimentos sem venenos; beber água limpa; trabalhar para viver; poder 

decidir sobre o futuro do lugar onde se mora.  

Sim: as pessoas lutam para demonstrar que a terra, a água e a moradia não são 

mercadorias. Lutam para afirmar que existem maneiras de se produzir sem 
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contaminação. Lutam para demonstrar que suas lutas são direitos e que seus projetos de 

vida merecem ser respeitados – e não diminuídos, ridicularizados e criminalizados. 

Felizmente, essas lutas “enchem o ar de chispas” e encontram outras “fogueiras” 

(GALEANO, 2002, p. 13), representadas por movimentos sociais, sindicatos, escolas, 

universidades e igrejas. É desse encontro, portanto, que surgem os debates abordados 

neste trabalho. 

De fato, esta monografia não é individual e, muito menos, original. Ela representa 

a construção de muitas vozes e a análise de dados já coletados por diversas pessoas e 

grupos, como os representantes de comunidades atingidas pelos perímetros irrigados; o 

Movimento 21 de Abril (M21)
3
; o Grupo de Pesquisa desse Movimento (GPM21)

4
; o 

Núcleo Trabalho, Meio Ambiente e Saúde da Universidade Federal do Ceará 

(TRAMAS-UFC)
5
 e diversos outros(as) pesquisadores(as) (como Aldiva Sales Diniz, 

Andrezza Graziella Veríssimo Pontes, Bernadete Maria Coêlho Freitas, Lourdes 

Vicente, Maria Jovelina Silva Santos, Raquel Maria Rigotto, Tereza Sandra Loiola 

Vasconcelos, Gleydson Pinheiro Albano,  Diego Gadelha e João Paulo Medeiros – só 

para que se citem alguns exemplos). Conforme ressaltado anteriormente, há muitas 

                                                 
3
 Em 21 de abril de 2010, o agricultor, ambientalista e líder comunitário José Maria Filho (também 

conhecido como “Zé Maria do Tomé”) foi assassinado em Limoeiro do Norte (CE), em retaliação às suas 

denúncias alusivas à concentração fundiária e à contaminação ambiental propiciadas pelas empresas de 

agronegócio instaladas na Chapada do Apodi. Após o assassinato de Zé Maria, a união entre 

comunidades, universidades e movimentos sociais que já vinha ocorrendo na região, especialmente, desde 

2007 (com a realização da pesquisa “Estudo epidemiológica da população da região do Baixo Jaguaribe 

exposta à contaminação ambiental em área de uso de agrotóxicos”, contemplada no edital: MCT-

CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT – Saúde – Nº. 24/2006 e coordenado pela professora Raquel Maria 

Rigotto, da Faculdade de Medicina da UFC) se aprofundou. Assim, em 2010, comunidades atingidas com 

a implantação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, entidades da Igreja Católica (como a Comissão 

Pastoral da Terra e a Cáritas Diocesana), representações sindicais (como a Central Sindical e Popular-

CONLUTAS), movimentos sociais (como o Movimento dos(as) Trabalhadores(as) Rurais Sem Terra-

MST), estudantes e pesquisadores(as) da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM-

UECE) e da UFC organizaram-se no Movimento 21 de Abril (também chamado de M21). (FREITAS, 

RIGOTTO, 2013). 
4
 Conforme destacam Freitas e Rigotto (2013), a criação do Movimento 21 acentuou a necessidade de que 

subsídios fossem fornecidos, pela pesquisa científica, aos movimentos e às comunidades rurais da região. 

Do mesmo modo, também demonstrou que isso precisava estar associado a um constante diálogo de 

saberes entre universidade, movimentos sociais e comunidades. Por isso, surgiu, junto àquele movimento, 

o Grupo de Pesquisa do Movimento 21 (também conhecido como GPM21).  
5
 O Núcleo Tramas foi criado em 1996 e está vinculado ao Departamento de Saúde Comunitária da 

Faculdade de Medicina da UFC. Ele se articula com departamentos acadêmicos dessa universidade, 

departamentos de outras instituições de ensino superior, entidades e movimentos sociais no intuito de 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão que se relacionem ao campo Trabalho-Ambiente-

Saúde. Atualmente, o núcleo realiza pesquisas que investigam, em especial, os impactos dos agrotóxicos 

e da mineração de urânio e fosfato à saúde, ao meio ambiente e ao trabalho em territórios camponeses 

localizados no Estado do Ceará. Seus integrantes, por sua vez, são professores(as) e estudantes de 

graduação e pós-graduação bem como profissionais de diversas áreas de conhecimento. Mais informações 

sobre o Tramas podem ser obtidas através do endereço eletrônico: 

<http://nucleotramas.webnode.com.br/>. Acesso em 15 dez.2013. 

 

http://nucleotramas.webnode.com.br/
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estações, todos esses sujeitos têm se organizado para propor outras realidades diante das 

violações traduzidas pelo agronegócio instalado nas manchas úmidas que existem no 

semiárido nordestino. 

Nesse sentido, cumpre esclarecer ao(à) leitor(a) que este trabalho é parte da 

construção de um dossiê sobre os perímetros irrigados no Nordeste e, mais 

especificamente, sobre quatro projetos já instalados (os perímetros Baixo Acaraú, 

Jaguaribe-Apodi, Tabuleiro de Russas e Baixo-Açu) e sobre um novo projeto que tenta 

ser imposto, atualmente, no “lado de lá” da Chapada do Apodi: o Perímetro Irrigado 

Santa Cruz. 

Assim, dentro de suas limitações, a presente monografia se propõe a investigar, no 

eixo terra e território, a realidade visualizada pela dolorosa modernização agrícola que, 

dentro do Ceará, culminou na instalação e na operação de um daqueles perímetros – o 

Jaguaribe-Apodi, construído no final da década de 1980 do “lado de cá” da Chapada 

que leva o mesmo nome
6
. 

A partir de tal contexto, também deseja formular uma leitura jurídica a respeito do 

conjunto de normas nacionais e internacionais que se aplicam ao caso estudado; 

compreender a relação que aquelas violações apresentam com o modelo de produção 

agrícola incentivado pelo Estado Brasileiro e evidenciar por que o modo de produção 

viabilizado pelo agronegócio no projeto em questão não consegue assegurar direitos.  

Assim, partindo das compreensões de território formuladas por Milton Santos 

(2005, 2010), Raffestin (1993) e Haesbaert (2007); da concepção de expropriação 

explicitada por Marx (1988); da noção de função social da terra estabelecida por Marés 

                                                 
6
 No título deste estudo, a expressão “dolorosa” faz referência ao termo cunhado por José Graziano da 

Silva (1982) quando este demonstra que o conjunto de mudanças verificado na agricultura brasileira a 

partir da década de 1950 não foi concebido para provocar mudanças na estrutura agrária nacional, mas 

sim para aprofundar desigualdades sociais e econômicas visualizadas a partir da injustiça no acesso a 

terra. A expressão “vista do lado de cá”, por sua vez, também foi adotada na denominação do presente 

trabalho porque, ao longo da monografia, discutem-se as violações que o Perímetro Irrigado Jaguaribe-

Apodi trouxe ao direito a terra e ao território no lado cearense da Chapada. Ao mesmo tempo, apresenta-

se que tais violações correm o risco de serem observadas no lado potiguar da mesma região, pois, no 

Estado do Rio Grande do Norte, discute-se, atualmente, a implantação do Perímetro Irrigado Santa Cruz 

do Apodi, que, caso venha à tona, desarticulará o modo de vida agroecológico de cerca de 800 famílias 

residentes nos municípios de Apodi e Felipe Guerra. Lembra-se, ainda, que, além de fazer o ponto e o 

contraponto entre as violações já vislumbradas no lado cearense e as violações que se deseja evitar no 

lado potiguar da Chapada do Apodi, a expressão “vista do lado de cá” evidencia uma referência ao 

documentário “Encontro com Milton Santos ou O Mundo Global Visto do Lado de Cá” (TENDLER, 

TENDLER, 2006, on-line). Isso acontece porque, em tal documentário, o geógrafo Milton Santos realiza 

uma análise das limitações e das contradições da globalização a partir da América Latina, ou seja, a partir 

do nosso lado. Assim, a monografia também utiliza o mesmo termo por concordar com a necessidade de 

se construir um conhecimento a partir da realidade, dos saberes, dos sonhos e das resistências locais.  
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(2003) e da análise do direito à moradia adequada evidenciada por Rolnik (2012, 2013) 

e Kothari (2007), este estudo tenta demonstrar as vinculações entre terra, território e 

moradia para além de uma concepção restrita à propriedade privada.  

Do mesmo modo, elenca uma série de violações constatadas não apenas no 

Perímetro Jaguaribe-Apodi (foco da maior parte das análises), mas em outros perímetros 

nordestinos. Ao escolher esse tipo de abordagem, por sua vez, deseja demonstrar que a 

realidade localizada da Chapada do Apodi está em intrínseca relação com a política 

pública de irrigação em curso no Brasil e com as decisões políticas – tomadas, 

normalmente, em âmbito externo – que propõem o aprofundamento do capitalismo a 

partir de um modelo de desenvolvimento gerador de desigualdades sociais, doenças, 

mortes e destruição ambiental. 

Diante dessas explicações iniciais, destaca-se que, nas próximas páginas, o(a) 

leitor(a) encontrará um trabalho dividido em três capítulos. O primeiro deles aborda, em 

síntese, os significados da terra em diferentes modos de produção; a maneira através da 

qual ela se tornou o instituto jurídico da propriedade privada; as limitações que esse 

instituto experimentou a fim de que ele próprio fosse conservado; as noções de território 

e moradia adequada e a necessidade de se vislumbrar a desapropriação a partir de 

fundamentos que considerem a posse e as relações estabelecidas com o território. 

No segundo capítulo, por sua vez, são delineadas as principais características da 

modernização e da industrialização agrícolas assim como os principais fatores que, ao 

longo do tempo, desenharam o Nordeste como uma “região-problemas” (sobre a qual 

deveriam ser propostas intervenções que a retirassem da miséria e das consequências 

falsamente associadas à seca). A partir daí, são apresentados, também, os pressupostos 

associados à política de irrigação responsável pela implantação de perímetros irrigados 

e os elementos que caracterizaram essas intervenções. 

No terceiro capítulo, por seu turno, são evidenciados os fatores relativos à 

instalação e à operacionalização do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi e as principais 

violações produzidas por esse processo em relação ao acesso a terra e ao território. No 

momento em que essas violações são pontuadas, também se delineiam como elas foram 

vislumbradas em outros perímetros nordestinos a fim de que se compreenda, com maior 

detalhamento, o significado da política de irrigação que Estado Brasileiro tem adotado 

para viabilizar o agronegócio. 

Todos os aspectos abordados neste trabalho reiteram, por fim, a importância da 

agroecologia e da manutenção do modo de vida camponês como símbolos capazes de 
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assegurar direitos não apenas na perspectiva da produção e da comercialização de 

alimentos, mas na capacidade de tessitura de relações não-capitalistas, baseadas em 

pressupostos como a autonomia, a participação, a igualdade, a solidariedade, a 

alteridade e o reconhecimento da interdependência que existe entre os diversos 

elementos – materiais e imateriais - que semeiam a vida.  
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1. RESGATE HISTÓRICO DOS SIGNIFICADOS DA TERRA 

 

O estudo acerca do significado da terra remete à análise das relações históricas
7
 

que, ao longo dos tempos
8
, os homens e as mulheres mantiveram com ela em suas 

diferentes culturas
9
. Assim, a compreensão sobre o que é a terra está intimamente 

relacionada à compreensão dos diversos modos de vida e produção
10

 que se 

estabeleceram e se estabelecem nela, com ela e por ela. 

Diante disso, resgatam-se, a seguir, as principais ideias políticas, econômicas e 

sociais que permeiam esse processo de construção de vínculos. Realiza-se tal atividade, 

por sua vez, para que se perceba como a terra é vislumbrada hoje e para que encontrem 

os elementos necessários à análise do acesso a terra e ao território
11

 temas 

profundamente polêmicos quando se observa a desigual realidade socioeconômica 

                                                 
7 

Conforme evidenciam Aquino, Franco e Lopes (2003), os homens e as mulheres são seres históricos 

porque suas respostas aos obstáculos à existência podem ser completamente diferentes de um grupo para 

outro. Assim, o que é construído por eles(as) depende do momento (tempo); do lugar (espaço) onde estão 

inseridos(as) e da transmissão do que fazem de geração a geração. 
8 

Segundo Mazoyer e Roudart (2010, p. 57), “Entre as milhares de espécies que a evolução produziu em 

3,5 milhões de anos, o Homo sapiens sapiens — homem atual ou moderno, o homem pensador e sábio — 

é uma espécie muito recente. Essa espécie somente surgiu na terra há apenas 50.000 ou 200.000 anos 

segundo diferentes autores. Em seguida, ela se disseminou rapidamente por todos os continentes e há 

10.000 anos aproximadamente pratica o cultivo e a criação, modificando profundamente a maior parte 

dos ecossistemas do planeta”. 
9 

De acordo com Nunes e Santos (2003, p. 28), “a partir da década de 1980, [...] as abordagens das 

ciências humanas e sociais convergiram para o campo transdisciplinar dos estudos culturais para pensar a 

cultura como um fenômeno associado a repertório de sentido ou de significado partilhados pelos 

membros de uma sociedade, mas também associado à diferenciação e à hierarquização, no quadro de 

sociedades nacionais, de contextos locais ou de espaços transnacionais. A cultura tornou-se, assim, um 

conceito estratégico central para a definição de identidades e de alteridades no mundo contemporâneo, um 

recurso para a afirmação da diferença e da exigência do seu reconhecimento e um campo de lutas e 

contradições”.  
10

 Conforme Garavaglia (apud SANTOS, 2005, p. 27), “o conceito de modo de produção está ligado a um 

modelo explicativo, isto é, um conjunto coerente de hipóteses nascidas da consideração de elementos 

comuns a uma série de sociedades que se consideram pertencentes a um mesmo tipo”. Santos (2005, p. 

29) lembra, ainda, que o modo de produção é, “segundo A. Córdova (1974: 118), ‘uma forma particular 

de organização do processo de produção destinada a agir sobre a natureza e obter os elementos 

necessários à satisfação das necessidades da sociedade’. Esta sociedade e ‘sua’ natureza, isto é, a porção 

da ‘natureza’ da qual ela extrai sua produção, são indivisíveis e, conjuntamente, chamam-se ‘formação 

social’”.  O próprio Santos (2005, p. 32) destaca, por fim, que, “quando se fala de modo de produção, não 

se trata simplesmente de relações sociais que tomam uma forma material, mas também de seus aspectos 

imateriais, como o dado político e ou ideológico. Todos eles têm uma influência determinante nas 

localizações e tornam-se assim um fator de produção, uma força produtiva, com os mesmos direitos que 

qualquer outro fator”. 
11

 A análise do conceito de território será feita neste estudo. Mesmo assim, para que o(a) leitor(a) já se 

aproxime do tema, evidencia-se, em consonância com Raffestin (1993, p. 143-144), que “o território se 

forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza 

um programa) em qualquer nível”. (...) “Nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, 

seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder.” Tais relações, 

por sua vez, decorrem dos vários aspectos materiais e imateriais que envolvem a produção do espaço e, 

por isso mesmo, também inscrevem o território em um campo de multidimensionalidade. 
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brasileira e quando se percebe a tentativa de imposição de uma única ideia de 

desenvolvimento a diversas populações campesinas
12

.  

As observações apresentadas nos próximos tópicos, contudo, não têm o intuito de 

tornar homogêneas todas as relações construídas com a terra, como se elas tivessem sido 

vislumbradas da mesma forma e ao mesmo tempo pelas diversas populações que 

habitaram o planeta. Assim, constitui apenas uma síntese que aglutina, de forma geral, 

alguns sentidos vinculados às transformações da terra em propriedade privada e às 

relações diferenciadas que, até hoje, as populações campesinas mantêm com os 

territórios que constroem. 

 

1.1 - A TERRA COMO FONTE DE SUSTENTO E ARGAMASSA ESPIRITUAL  

 

Para sobreviver, os homens e as mulheres precisaram manter um vínculo com a 

natureza, no sentido de reproduzir os elementos nela encontrados e transformá-los em 

produtos úteis à sobrevivência (AQUINO, FRANCO, LOPES, 2003). 

Nesse sentido, desenvolveram uma consciência de si mesmos(as) e de tudo o que 

os cercava. Essa consciência, por sua vez, implicava em uma existência social, pois 

homens e mulheres também dependiam uns(umas) dos(as) outros(as). De fato, seu 

convívio estava intrinsecamente ligado às relações que estabeleciam no trabalho e ao 

modo como se organizava a produção dos bens necessários à sobrevivência do grupo. 
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Conforme Godoi, Marin e Menezes (2009, p. 9-11), “Em termos gerais, podemos afirmar que o 

campesinato, como categoria analítica e histórica, é constituído por poliprodutores, integrados ao jogo de 

forças sociais do mundo contemporâneo. Para a construção da história social do campesinato no Brasil, a 

categoria será reconhecida pela produção, em modo e grau variáveis, para o mercado, termo que abrange, 

guardadas as singularidades inerentes a cada forma, os mercados locais, os mercados em rede, os 

nacionais e os internacionais. Se a relação com o mercado é característica distintiva desses produtores 

(cultivadores, agricultores, extrativistas), as condições dessa produção guardam especificidades que se 

fundamentam na alocação ou no recrutamento de mão-de-obra familiar. Trata-se do investimento 

organizativo da condição de existência desses trabalhadores e de seu patrimônio material, produtivo e 

sociocultural, variável segundo sua capacidade produtiva (composição e tamanho da família, ciclo de vida 

do grupo doméstico, relação entre composição de unidade de produção e unidade de consumo). Por esses 

termos, a forma de alocação dos trabalhadores também incorpora referências de gestão produtiva, 

segundo valores sociais reconhecidos como orientadores das alternativas de reprodução familiar, 

condição da qual decorrem modos de gerir a herança, a sucessão, a socialização dos filhos, a construção 

de diferenciados projetos de inserção das gerações”. (...) “A diversidade da condição camponesa por nós 

considerada inclui os proprietários e os posseiros de terras públicas e privadas; os extrativistas que 

usufruem os recursos naturais como povos das florestas, agroextrativistas, ribeirinhos, pescadores 

artesanais e catadores de caranguejos que agregam atividade agrícola, castanheiros, quebradeiras de coco-

babaçu, açaizeiros; os que usufruem os fundos de pasto até os pequenos arrendatários não capitalistas, os 

parceiros, os foreiros e os que usufruem a terra por cessão; quilombolas e parcelas dos povos indígenas 

que se integram a mercados; os serranos, os caboclos e os colonos assim como os povos das fronteiras no 

sul do país; os agricultores familiares mais especializados, integrados aos modernos mercados, e os novos 

poliprodutores resultantes dos assentamentos de reforma agrária”.  
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De acordo com Aquino, Franco e Lopes (2003), no período conhecido como 

Paleolítico
13

, os homens e as mulheres baseavam sua sobrevivência na caça, na pesca e 

na coleta de frutos, raízes e moluscos. Nessa época, havia uma forma de apropriação 

coletiva dos bens necessários à sobrevivência. Esboçava-se, ainda, uma divisão 

“natural” do trabalho - vez que tarefas eram atribuídas a crianças, homens, mulheres e 

idosos(as) conforme suas características físicas e seu estágio de vida cronológico - e 

existia uma tradição coletiva, que passava pelo conhecimento das melhores estações de 

caça; pela distinção entre plantas comestíveis e venenosas e pela escolha das melhores 

pedras necessárias à confecção de ferramentas (AQUINO, FRANCO, LOPES, 2003).  

Constituiu-se naquele período, portanto, uma economia coletora e de subsistência 

que tinha na terra não apenas sua fonte de sustento, mas também sua argamassa 

espiritual (MARÉS, 2003). Não é à toa que as primeiras comunidades humanas já 

tinham o costume de enterrar os(as) mortos(as) nas cavernas onde viviam ou em 

sepulturas próximas e, junto a eles(as), depositavam alimentos (carne) e ferramentas 

pessoais (AQUINO, FRANCO, LOPES, 2003), o que demonstra como rituais 

expressivos em relação à apreensão da vida e da morte já constituíam cerimônias 

vinculadas a terra. 

 

1.2 - A TERRA COMO PROPRIEDADE NOS MODOS DE PRODUÇÃO 

ASIÁTICO E ESCRAVISTA 

 

As características elencadas no tópico anterior, contudo, foram modificadas a 

partir de novas condições conquistadas por homens e mulheres. Nesse sentido, Engels 

(1974, p. 179) destaca que “não foi em todas as partes que os homens permaneceram 

[naquela] etapa”, pois, em locais como a Ásia, eles encontraram animais que se 

deixaram domesticar e que puderam ser criados em cativeiro. Isso, por sua vez, 

propiciou que as tribos pastoras de destacassem do restante do grupo, o que teria 

configurado, conforme aquele autor, a primeira grande divisão social do trabalho e, pela 

primeira vez, o intercâmbio regular de produtos. 
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De acordo com Navarro (2006), a Idade da Pedra é o período que compreende a aparição dos primeiros 

utensílios produzidos pelo Homem (entre 700.000 e 600.000 anos antes de Cristo) e o início da Era dos 

Metais. Esse período é divido, para fins didáticos, em dois momentos principais: o Paleolítico ou Idade da 

Pedra Lascada e o Neolítico ou Idade da Pedra Polida. O próprio período Paleolítico, por sua vez, é 

subdividido em três partes, cada parte correspondendo a um avanço tecnológico no trabalho com a pedra. 
 



24 

No mesmo sentido, Mazoyer e Roudart (2010) também destacam que, no fim do 

Paleolítico (há cerca de 12.000 anos), após centenas de milhares de anos de evolução e 

especialização, algumas sociedades teriam iniciado a transição para a agricultura, o que 

se convencionou chamar de Revolução Neolítica ou Revolução Agrária. 

Tal fato representou uma intensa transformação social porque, ainda que a 

economia continuasse a ser de subsistência, já era possível produzir excedentes 

(trocados, consumidos nas festas religiosas ou armazenados) e, assim, ter um certo 

controle sobre o abastecimento da alimentação. 

Conforme destaca Engels
14

 (1974, p. 181): 

 

O desenvolvimento de todos os ramos da produção – criação de gado, 

agricultura, ofícios manuais domésticos – tornou a força de trabalho do 

homem capaz de produzir mais do que o necessário para a sua manutenção. 

Ao mesmo tempo, aumentou a soma de trabalho diário correspondente a cada 

membro da gens, da comunidade doméstica e da família isolada. Passou a ser 

conveniente conseguir mais força de trabalho, o que se logrou através da 

guerra; os prisioneiros foram transformados em escravos. 
 

A partir dessa consideração, Engels (1974) também evidencia que, da primeira 

grande divisão social do trabalho, nasceu a primeira grande divisão da sociedade em 

duas classes: senhores e escravos, exploradores e explorados
15

.  

Ao lado dessa característica, o uso de novos materiais (como o ferro) tornou 

possível, ainda, a agricultura em larga escala e concedeu um outro instrumento de 

                                                 
14  

Na obra “A origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado”, Engels realiza sua argumentação 

a partir da classificação feita por Lewis Morgan a respeito da pré-história da humanidade. Este, por sua 

vez, divide tal período em três épocas principais – estado selvagem, barbárie e civilização - e subdivide 

cada uma delas nas fases inferior, média e superior, de acordo com os progressos obtidos na produção dos 

meios de subsistência. Conforme Engels (1974), na classificação de Morgan, pode-se generalizar que o 

Estado Selvagem é o período em que predomina a apropriação de produtos da natureza. Nele, as 

produções artificiais dos indivíduos são destinadas, sobretudo, a essa apropriação. Já a Barbárie configura 

o período em que aparecem a criação de gado e a agricultura e em que se aprende a incrementar a 

produção da natureza por meio do trabalho humano. A Civilização, por fim, corresponde ao período em 

que os indivíduos continuam aprendendo a elaborar os produtos naturais e em que se desenvolve a 

indústria propriamente dita e a arte. 
15 

Engels (1974) também retrata que a mudança ocasionada com a aparição dos rebanhos e das novas 

riquezas operou uma revolução na família, pois todo o excedente da produção passou a pertencer ao 

homem enquanto à mulher ficou reservado apenas o consumo, não a propriedade. Assim, a partir do 

surgimento da propriedade privada e da nova divisão do trabalho, conferiu-se um novo valor às antigas 

relações domésticas. Conforme o autor (1974, p. 182), “a mesma causa que havia assegurado à mulher 

sua anterior supremacia na casa – a exclusividade no trato dos problemas domésticos – assegurava agora 

a preponderância do homem no lar”, pois, com seu trabalho produtivo, as funções domésticas passaram a 

desempenhar menor importância. O matriarcado, por sua vez, deu lugar ao patriarcado e houve uma 

passagem gradual do matrimônio sindiásmico (nele, o homem vive com uma mulher, mas é permitida a 

poligamia e a infidelidade ocasional, embora a poligamia, em virtude de questões econômicas, seja 

raramente observada. Enquanto isso, exige-se da mulher uma fidelidade mais rigorosa. Nesse tipo de 

matrimônio, todavia, o vínculo se dissolve com facilidade por uma ou outra parte e os filhos pertencem 

exclusivamente à mãe) à monogamia. A família individual, por sua vez, tornou-se uma potência frente às 

gens. 
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trabalho às(aos) artesãs(ãos). Isso provocou, com o tempo, a sedentarização das gens
16

 e 

o surgimento das primeiras cidades.  

Sintetizando tal processo, Engels (1974) explica que a riqueza pôde aumentar com 

rapidez, mas sob a forma de riqueza individual. Especifica, ainda, que a arte de tecer, o 

trabalho com os metais e os outros ofícios de crescente especialização deram variedade 

à produção, o que gerou a segunda grande divisão social do trabalho, consubstanciada 

na separação que o artesanato teve em relação à agricultura e no fato de parte da 

produção começar a ser diretamente direcionada à produção mercantil e ao comércio. 

As transformações ocasionadas nesse período, por sua vez, repercutiram na 

relação mantida com a terra e na própria forma de organização da família. Quanto a 

isso, Engels destaca (1974, p. 184): 

 

A terra cultivada foi distribuída entre as famílias particulares, a princípio por 

tempo limitado, depois para sempre; a transição à propriedade privada 

completa foi-se realizando aos poucos, paralelamente à passagem do 

matrimônio sindiásmico à monogamia. A família individual principiou a 

transformar-se na unidade econômica da sociedade. 
 

O aumento da produção provocou, também, aumento populacional, fato que 

exigiu maior união interna e externa e transformou a guerra em um negócio permanente. 

No âmbito interno, destaca-se que a guerra também acontecia e aumentava o poder do 

chefe militar e dos chefes inferiores. Assim, foram assentadas as bases da monarquia e 

da nobreza hereditária (ENGELS, 1974). 

Apresentando os elementos dessa caracterização, Engels (1974) pontua que o 

início da civilização gerou uma terceira divisão do trabalho, criando uma classe que não 

se ocupava da produção, mas, exclusivamente, da troca dos produtos: os comerciantes. 

Com eles, por conseguinte, surgem o dinheiro, os empréstimos, os juros e a usura. 

Ao lado da riqueza em mercadorias e escravos, apareceu a riqueza em terras
17

. 

Assim, também transformada em mercadoria, ela passa a ser vislumbrada como 

propriedade livre e plena significando a possibilidade de alienação e penhora. 

De acordo com o que afirmam Mazoyer e Roudart (2010, p. 377-378): 
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De acordo com Engels (1974), gens (em latim) e genos (em grego) empregam-se especialmente para 

designar o grupo que constitui uma descendência comum e está unido por certas instituições sociais e 

religiosas, formando uma comunidade particular. 
17 

Engels (1974, p. 187) aponta que “a posse de parcelas do solo, concedida primitivamente pela gens ou 

pela tribo aos indivíduos, fortalecera-se a tal ponto que a terra já podia ser transmitida por herança”. 
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a posse privada do solo aparece, em princípio, como um meio de recolher os 

frutos do trabalho que ali era investido. Assim, para o camponês, o acesso à 

propriedade era um meio seguro de garantir o benefício de seu próprio 

trabalho, mas o açambarcamento do solo por alguns era também um meio de 

se apropriar de uma parte dos frutos do trabalho de outrem, pois a afirmação 

do direito de propriedade fundava também o direito dos grandes e dos 

menores proprietários de alugar suas terras, mediante pagamento, ou a 

arrendatários ou a meeiros. 
 

Com a expansão do comércio, do dinheiro, da usura e da propriedade privada, 

progridem, em consequência, a concentração das riquezas nas mãos de uma classe 

pouco numerosa e o aumento do número de pobres. Essa nova divisão dos indivíduos 

em classes causa, ainda, um extraordinário aumento no número de escravos (ENGELS, 

1974). Paralelamente, ela cria interesses não apenas estranhos – mas opostos – à antiga 

ordem das gens. 

Dessa forma, Engels (1974) esclarece que a nova sociedade – dividida em 

indivíduos livres e escravos e exploradores ricos e explorados pobres –, por apresentar 

antagonismos que não podiam ser conciliados, só poderia subsistir se houvesse um 

“terceiro poder” (aparentemente situado em posição externa às duas classes em luta): o 

Estado. 

Do ponto de vista econômico, Engels (1974) destaca que o Estado assegurava o 

estágio da produção de mercadorias e caracteriza tal processo pela introdução: 1) da 

moeda metálica, dos juros e da usura; 2) dos comerciantes como classe intermediária 

entre os produtores; 3) da propriedade privada da terra e da hipoteca e 4) do trabalho 

como forma predominante na produção. 

O autor evidencia, ainda, que, diferentemente das antigas gens (onde os 

indivíduos estavam sustentados a um determinado território por vínculos de sangue), o 

Estado apresentava como traços a instituição da força pública (formada não apenas por 

homens armados, mas por acessórios materiais, como os cárceres e as instituições 

coercitivas); a sustentação de tal força através da exigência de impostos e o 

agrupamento de seus súditos de acordo com uma divisão territorial.  

No Estado, portanto, o território permanece, mas os homens e as mulheres já são 

móveis, o que demonstra sua estreita relação com o distanciamento dos indivíduos em 

relação a terra a partir da transformação desta na propriedade privada que a ordem 

estatal passou a manter. 

Destaca-se, então, que, tanto no modo de produção baseado na servidão coletiva 

(vislumbrado em sociedades como a egípcia e a mesopotâmica) quanto no modo de 
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produção baseado na mão-de-obra escrava (exemplificado em sociedades como a grega 

e a romana), as características visualizadas acima são encontradas através da posição 

que o Estado assume em relação ao controle de meios de produção como a terra.  

Nesse sentido, Aquino, Franco e Lopes (2003) assinalam que, no Egito, 

juridicamente, o Estado (representado pelo faraó) era o proprietário das terras. Assim, 

os(as) trabalhadores(as) detinham apenas a posse sobre elas, ou seja, o direito de 

cultivá-las coletivamente e de usufruir de parte da produção. Mesmo assim, o uso estava 

condicionado ao pagamento de impostos, que eram entregues através da produção e da 

prestação de serviços ao Estado. 

Na Mesopotâmia, por sua vez, conforme lembram aqueles autores (2003, p. 168): 

 

Os deuses eram considerados proprietários das terras de cultivo, criadas pelo 

trabalho coletivo, através da secagem dos pântanos e da irrigação dos 

desertos. Os sacerdotes administravam os templos e também a riqueza dos 

deuses (terra, gado, metal, escravos) como se fossem propriedade privada. 
 

Já nas sociedades escravistas, a acumulação de riquezas que se originou dos 

saques cometidos contra as populações vencidas nas guerras permitiu que poucos 

indivíduos detivessem, em regime de propriedade, não só os instrumentos de trabalho, 

mas também a terra e, finalmente, o(a) trabalhador(a) – reduzido(a) à condição de 

escravo(a).
18

 

Durante a República Romana (509 a.C a 31 a.C), por exemplo, a terra comum ou 

a terra pública pertencia ao Estado, mas já era arrendada, em lotes, aos pequenos 

agricultores, que precisavam pagar por seu uso. À medida que Roma ampliou seu 
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Ressalva-se, mais uma vez, que o processo de acumulação das terras em boa parte da Europa e da 

África não foi o mesmo em toda a Antiguidade. Nesse sentido, Mazoyer e Roudart (2010, p. 376-377) 

lembram que, “por maior que possa ter sido esse primeiro desenvolvimento da propriedade fundiária, ele 

estava longe de abranger todo o Ocidente. Muitas comunidades celtas, germânicas, escandinavas e 

eslavas permaneceram à parte, ainda que esse processo de apropriação privada dos antigos direitos 

comuns começasse a aparecer entre elas também. Além disso, no próprio interior do Império Romano, em 

particular nas regiões pobres e naquelas que foram ocupadas pouco tempo, os direitos comunitários 

continuaram valendo com muita intensidade. Em seguida, as grandes invasões vindas do norte e do leste 

eliminaram o direito romano de propriedade e impuseram diversas formas de direito comunitário, 

inclusive nos países do sul da Europa e também do norte da África. (...) Em certas comunidades eslavas e 

germânicas, a indivisão original das terras cerealíferas se perpetuou até o início do século XX: essas 

comunidades procediam ainda à redistribuição periódica das terras lavráveis entre as famílias, em função 

de seu tamanho, ainda que o direito de uso dado a cada família fosse temporário”. Assim, conforme 

mencionado anteriormente, faz-se essa observação para que se perceba que este estudo corresponde a 

apenas uma leitura geral a respeito da relação que homens e mulheres mantiveram com a terra ao longo 

da História e para evidenciar que ele não analisa o direito de propriedade no direito anglo-saxão. 

Conforme sugere Cortiano Junior (2002), uma incursão neste tema pode ser conferida em ZITSCHER, 

Harriet Christiane. Introdução ao direito civil alemão e inglês. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, 

especialmente a partir da página 273. 
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domínio, a aristocracia escravista também se apropriou, a título privado, da maior e da 

melhor parte das terras públicas.  

Com a expansão e a consequente transformação dos povos dominados em 

escravos, os pequenos agricultores foram arruinados e expulsos para as cidades, onde 

também não conseguiram trabalho nas oficinas artesanais em virtude destas preferirem 

empregar, da mesma forma, a mão-de-obra escrava. 

A partir do século III, todavia, Roma foi afetada pela crise geral do 

expansionismo e do escravismo. Assim, a mão-de-obra escrava tornou-se mais cara e o 

trabalho livre, por conseguinte, barateou. Por isso, os grandes proprietários passaram a 

arrendar as terras aos agricultores livres, que pagavam com uma parte da produção e, 

em troca, estavam presos ao solo que cultivavam. Iniciava-se, dessa forma, o regime do 

colonato. 

O declínio expansionista e escravocrata do Ocidente caminhou, por sua vez, para 

uma economia de autossuficiência. Assim, conforme lembram Aquino, Franco e Lopes 

(2003, p. 372-373): 

 

enquanto o Ocidente se ruralizava e fragmentava em regiões autônomas 

(tanto econômica quanto politicamente), à medida que se iam formando os 

Reinos Romano-Germânicos, no Império do Oriente  o Estado centralizado 

exploraria por mais alguns séculos o trabalho de seus camponeses e artesãos, 

até ver sua capital tomada pelos turcos otomanos em meados do século XV. 
 

 A lenta sucessão desses fatos, associada às migrações dos povos chamados de 

“bárbaros” e à formação dos Reinos Romanos-Germânicos, na Europa Ocidental, entre 

os séculos V e X forneceram, por sua vez, as bases para a origem do modo de produção 

feudal. 

 

1.3 - A TERRA NO FEUDALISMO 

 

Conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a partir do surgimento da 

agricultura, da domesticação dos animais, da consequente produção de excedentes e do 

desenvolvimento da produção mercantil, o caminho da produção coletiva e da 

distribuição direta do que era consumido foi obstaculizado por uma nova relação nutrida 

com a terra: a que a vislumbrava como propriedade privada. Nesse sentido, o próprio 

surgimento do Estado e as transformações vivenciadas por instituições como a família 

têm intrínseco vínculo com as novas maneiras de produzir e comercializar. 
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A exploração dos meios responsáveis pela produção de alimentos, por sua vez, 

também correspondeu a uma intensa mudança ética na relação dos homens e das 

mulheres entre si e destes(as) com a natureza, pois representou a ideia de que eles(as) 

poderiam controlar seu produto e gerou um sentimento de que seriam os(as) 

destinatários(as) do universo, podendo subjugar as outras espécies (MARÉS, 2003) e 

até mesmo sua própria espécie. 

Os modos de produção baseados na servidão coletiva e na utilização de mão-de-

obra escrava demonstraram essa mudança. Este último, por exemplo, foi caracterizado 

pela conquista de territórios e de muitos povos pelo Império Romano, mas a própria 

irracionalidade de sua dominação o conduziu à ruína e trouxe as bases do modo de 

produção feudal. 

Esse modo de produção - desenvolvido no Ocidente Europeu, aproximadamente, 

entre os séculos V e XV – apresenta quatro características que o destacam no tocante à 

compreensão da relação que os homens e as mulheres estabeleciam com a terra: o 

desenvolvimento dos laços de dependência pessoal; o parcelamento máximo do direito 

de propriedade; a hierarquia dos direitos sobre a terra e o parcelamento do poder público 

com hierarquias regionais de instâncias autônomas (CORTIANO JUNIOR, 2002). 

Com efeito, a desintegração do Império Romano e a formação de Reinos 

Romanos-Germânicos enfraqueceram a ideia de um poder político central e forneceram 

as raízes do modo de produção feudal. Entretanto, esses dois aspectos, infelizmente, não 

destruíram o latifúndio, que tinha sido estruturado no modo de produção escravista, 

conforme explicitado no tópico anterior.  

Então, diante das poucas condições que o poder público apresentava para garantir 

a segurança, aquelas duas características (enfraquecimento de um poder político central 

e latifúndio) fizeram que as relações entre os indivíduos - notadamente entre os(as) que 

detinham e os(as) que não detinham a propriedade das terras - se tornassem mais 

fortalecidas. Por isso, durante o feudalismo, foi comum a concessão de benefícios às 

pessoas que não possuíam terras em troca de que elas pagassem – com serviços – a 

“proteção” recebida.  

Desse fato, decorreram implicações filosóficas, sociais e jurídicas, pois, de forma 

geral, a ordem feudal representou um momento em que “não se podia falar 

especificamente em subjetividades, mas em estatutos” (CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 

44). Assim, as relações extremamente hierarquizadas e rígidas entre senhores, vassalos e 
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servos formavam uma ordem jurídica plural, vez que esta se subordinava à 

descentralização política causada pela ausência de um Estado.  

Nesse sentido, segundo Cortiano Junior (2002), os benefícios que uniam os 

indivíduos no modo de produção feudal eram variados, mas, com o tempo, 

especialmente com o decurso da época carolíngia
19

, concentraram-se na concessão de 

terras para o plantio. O feudalismo se consolidou, portanto, quando a vassalidade 

(subordinação) se uniu ao benefício (especificamente a uma nova relação de 

dependência e uso da terra) de modo a constituir um sistema institucional. Conforme 

assinala aquele autor (2002, p. 24): 

 

A ordem feudal firma-se, então, na concessão de terra para que o vassalo dali 

tirasse seu sustento, devendo prestar serviços – inclusive militares – ao 

senhor. Daí falar-se em parcelamento da propriedade: surgiam direitos do 

senhor e do vassalo sobre o solo, assim como surgiram obrigações pessoais 

entre eles
20

. Por consequência do parcelamento da propriedade, surge uma 

hierarquia dos laços de dependência pessoal. A terra vai configurar-se como 

elemento real nas relações pessoais feudo-vassálicas. 
 

A partir dessas considerações, percebe-se que a terra era central para o feudalismo 

e que este levava em consideração seu efetivo apossamento e sua concreta utilização 

como ponto de partida para se organizar. Segundo Cortiano Junior (2002, p. 88), “o 

desmembramento da propriedade em domínio útil e domínio eminente é a comprovação 

dessa visão proprietária, que parte da coisa e não do sujeito, para definir-se como 

titularidade”. Do mesmo modo, Grossi (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 88) 

também destaca: 

 

... a una mentalidade angulosamente propietaria como la romana sustituyen 

una civilización “posesória” a la que es de todo indiferente la idea de una 

relación de validez (también porque falta el modelo respecto al cual operar 
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Com a desagregação do Império Romano e a organização da sociedade feudal, inúmeros reinos se 

formaram. O reino Franco, constituído na Gália (atual França), foi o mais duradouro desses novos 

territórios. Ali, a dinastia carolíngia sucedeu à dinastia merovíngia em 751.  Seu maior representante, por 

sua vez, foi Carlos Magno, que promoveu o domínio de territórios situados na Península Itálica e entrou 

em luta contra os muçulmanos. Formando um vasto território, Carlos Magno organizou 

administrativamente as regiões conquistadas doando terras a todos os nobres que o auxiliavam durante as 

batalhas. Além disso, dividiu os domínios imperiais em duzentos condados que seriam geridos por um 

nobre e um bispo. Informação disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/imperio-carolingio/>. 

Acesso em 28 out. 2013. 
20 

Conforme destaca Cortiano Junior (2002), o sistema de propriedade feudal não afastou outras formas 

jurídicas de apropriação de bens, como a propriedade senhorial, a propriedade comunal, as propriedades 

eclesiásticas, municipais e de universidades e a propriedade alodial ou livre. Contudo, o autor ressalta que 

o feudo parcelado é quem melhor representa a relação indivíduo-terra na época. 

http://www.infoescola.com/historia/imperio-carolingio/
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contrastes o medidas), y es por el contrario dominada por um vigoroso 

principio de efectividad.
21

 

 

 Cumpre enfatizar, todavia, que as vinculações feudais - pessoais e reais - faziam 

que a terra e as pessoas não pudessem ser livres porque a produção de riquezas era 

baseada no trabalho forçado por relações de dependência.  

Nesse ponto, é interessante notar a observação de Franco Junior (apud 

CORTIANO JUNIOR, 2002) quando ele ressalta que, ao se estruturar, o feudalismo já 

começava a se dissolver, pois a própria dinâmica feudal desencadeava uma série de 

transformações que, de um lado, expressavam a maturidade desse modo de produção, 

mas, de outro, demonstravam sua decadência
22

. 

Também se pode compreender isso quando Mazoyer e Roudart (2010, p. 378) 

explicam o significado da renda fundiária e das relações comerciais que já existiam no 

interior do feudalismo. Com efeito, os mencionados autores assim se posicionam: 

 

A renda fundiária, no sentido estrito, provinha então do direito de 

propriedade da terra, e era consequentemente de natureza diferente das taxas 

feudais, que compreendiam tributos em produtos (parte da colheita) ou em 

trabalho (corveias) que o senhor impunha ao camponês servo, devido a uma 

relação de força de ordem política e militar. A renda fundiária, em 

contrapartida, resultava de uma relação de propriedade entre arrendador e 

arrendatário, uma relação assimétrica e desigual sem dúvida, mas 

essencialmente comercial. Sob nosso ponto de vista, a renda fundiária não 

era, pois, a herdeira, como alguns pensam, de uma dita “renda feudal”, 

mesmo se em alguns países (Inglaterra, Prússia...), após a dissolução do 

regime feudal, os proprietários descendessem mais frequentemente de 

senhores que de servos. 
 

Mazoyer e Roudart (2010) denotam, inclusive, que a primeira revolução agrícola
23

 

e a primeira revolução industrial progrediram juntas porque, em sua essência, estavam 

ligadas, visto que as modificações agrícolas só poderiam se desenvolver plenamente se 

                                                 
21

Tradução livre: “a uma mentalidade profundamente proprietária como a romana substitui uma 

civilização ‘possessória’, indiferente à ideia de uma relação de validade (também porque falta o modelo 

respectivo para operar contrastes ou medidas) e, ao contrário, dominada por um vigoroso princípio de 

efetividade.” 
22

Formalmente, Martínez (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 20) aponta como início do declínio do 

feudalismo “o estatuto Quia Emptores, de 920, que permitiu a alienação dos domínios feudais aos servos 

sem o consentimento do senhor feudal”, pois isso teria possibilitado a desvinculação entre o 

aproveitamento econômico da terra e o poder político que caracterizavam o modo de produção feudal.  
23 

Conforme Mazoyer e Roudart (2010, p. 332), “do século XI ao XIII, a revolução agrícola traduziu-se ao 

mesmo tempo pelo aumento da produção, que permitiu o desenvolvimento da população, e pelo 

crescimento da produtividade, que permitiu melhorar a alimentação e proporcionar um aumento dos 

excedentes. Esse excedente condicionou o desenvolvimento das atividades não agrícolas, artesanais, 

industriais, comerciais, militares, intelectuais e artísticas; em contrapartida, a indústria e o artesanato 

forneciam à agricultura novos meios de produção mais eficientes, e a demanda crescente de produtos 

agrícolas proveniente desses setores de atividade estimulava o desenvolvimento da produção agrícola. 
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o excedente encontrasse uma demanda adequada, proveniente de uma população não 

agrícola tão expressiva quanto a população agrícola. Com efeito, de acordo com esses 

autores (2010, p. 332),  

 

(...) do século XI ao XIII, a revolução agrícola traduziu-se ao mesmo tempo 

pelo aumento da produção, que permitiu o desenvolvimento da população, e 

pelo crescimento da produtividade, que permitiu melhorar a alimentação e 

proporcionar um aumento dos excedentes. Esse excedente condicionou o 

desenvolvimento das atividades não agrícolas, artesanais, industriais, 

comerciais, militares, intelectuais e artísticas; em contrapartida, a indústria e 

o artesanato forneciam à agricultura novos meios de produção mais 

eficientes, e a demanda crescente de produtos agrícolas proveniente desses 

setores de atividade estimulava o desenvolvimento da produção agrícola. 
 

 

Não foi por acaso, portanto, que os comerciantes
24

 passaram a adquirir terras 

através de relações de compra e venda, muitas vezes indo habitar no campo. Nesse 

sentido, Tigar e Levi (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 30) demonstram, inclusive, 

que, “em inícios do século XI, a burguesia conquistara áreas autônomas dentro do 

sistema feudal, enclaves dentro dos quais as relações econômicas e jurídicas eram 

conduzidas de forma diferente da vigente nas mansões.”  

Aos poucos, portanto, os burgueses
25

 adquiriam legitimidade e status na ordem 

feudal e através de características feudais (CORTIANO JUNIOR, 2002) para, depois, 

modificar tais características a partir dos interesses gerados pelas novas relações sociais, 

econômicas e culturais que se formavam com o desenvolvimento das atividades 

mercantis. 

Percebe-se, portanto, que a centralidade da produção agrícola no modo de 

produção feudal permitiu, simultaneamente, o desenvolvimento da produção, a geração 

de excedentes e a retomada mais incisiva das atividades comerciais. 

Esses fatos, associados às Cruzadas (que transferiram as guerras privadas para o 

estrangeiro, trouxeram uma certa segurança à Europa Ocidental e permitiram o 

crescimento das cidades) e à conquista de novos territórios (como a América) 

fortaleceram uma nova classe e uma nova diversidade de relações incompatíveis com a 
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Conforme Pernoud (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 31), “é importante notar que chamam de 

comerciante, na época, àquele que compra para revender e não àquele que vende o produto de seu 

trabalho”. 
25 

De acordo com Pernoud (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 21), “se a partir de seu aparecimento, o 

burguês é aquele que habita a cidade, apercebemo-nos de que, a partir dos textos mais antigos também, 

burguês é sinônimo de negociante. Burgensis vel mercator: os dois termos estão a par; nada de espantoso 

se considerarmos que a própria cidade nasceu do comércio, das feiras, dos mercados.” 
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ordem feudal, o que reforça a ideia evidenciada acima no tocante ao dinâmico 

movimento entre a origem e a decadência do feudalismo.   

 

 1.4 - A TERRA NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

As transformações sociais e econômicas que trouxeram consigo o surgimento da 

burguesia repercutiram em modificações filosóficas, políticas e jurídicas extremamente 

relevantes para a reconfiguração do modo de produção feudal e, por conseguinte, 

também aprofundaram o direito de propriedade e a relação de exploração mantida sobre 

a terra e sobre os homens e as mulheres que não a detinham. 

Com efeito, a economia de troca que iniciou um novo modo de produção também 

exigia uma nova abordagem alusiva a terra. Conforme Cortiano Junior (2002, p. 27): 

 

Há uma evidente conexão entre a constituição de um mercado de trocas e a 

sistemática de apropriação de bens, principalmente da terra: a utilização 

autônoma, plena e exclusiva das coisas é necessária em um processo de 

produção voltado não mais para o consumo, mas ao mercado. 
  

Do mesmo modo, Barcellona (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 27) destaca: 

 

A liberdade de utilização plena e exclusiva da terra, liberada por sua vez de 

qualquer vínculo feudal, constitui a premissa e ao mesmo tempo o impulso 

para o início de um processo de produção destinado não ao consumo, mas ao 

mercado. A produção conflui toda ao mercado, e o mercado é por 

consequência o lugar no qual toda a mercadoria pode ser trocada e toda 

necessidade pode ser, através de um ato voluntário de troca, satisfeita 

plenamente. 
 

Todavia, além daquilo que se trocava, o mercado exigia aquele(a) que trocava. A 

troca, por sua vez, pressupunha escolha (entre o que trocar e o que não trocar); a escolha 

pressupunha autonomia e o espaço de autonomia (de tomada de decisões) pressupunha 

igualdade entre os(as) que decidiam. Assim, só se poderia trocar se todos(as) fossem 

livres e iguais, apesar dessa liberdade e igualdade serem apenas formais (aparentemente 

reais), conforme denota Cortiano Junior (2002). 

Entretanto, essas características necessárias ao desenvolvimento das atividades 

comerciais não encontravam espaço no modo de produção feudal. Com efeito, a 

organização estamental do feudalismo, com ligações quase orgânicas entre servos, 

senhores e vassalos, diminuía a presença de agentes econômicos que pudessem fazer 
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parte da cadeia de circulação de bens. Além disso, o parcelamento da terra e o fato de 

ela estar presa às relações de subordinação dificultavam sua transformação em um 

objeto de compra e venda (mais especificamente, em uma mercadoria). A ordem 

jurídica não sistemática, por sua vez, também se constituía como um terceiro empecilho 

às atividades comerciais e, posteriormente industriais, pois a insegurança do Direito 

gerava insegurança nas relações econômicas desenvolvidas pela nova classe mercantil.    

Era necessário, então, desenhar um novo personagem - o indivíduo -; materializar 

sua liberdade com o fim dos laços pessoais; demonstrar que o escravismo e a servidão 

de outrora deveriam dar lugar a uma ordem diferenciada, fundada na razão humana e no 

trabalho livre; apresentar como prioridade da vida terrena a aquisição, a manutenção e a 

possibilidade de troca de bens; destacar que o indivíduo não é em si, mas tem para si 

titularidades e transformá-lo em um ser patrimonial
26

. Para isso, também era preciso 

absorver os poderes locais e unificar a vida nacional com base no território dos antigos 

reinos. Do mesmo modo, era imprescindível criar uma ordem jurídica sistemática, que 

assegurasse a calculabilidade da atividade econômica comercial, conforme destaca 

Cortiano Junior (2002).  

Corresponde a essa época, também, as origens da noção de desenvolvimento. 

Com efeito, Rigotto (2004, p. 77) destaca que tais origens  

 

remontam há seis séculos na história do Ocidente, herdeira que é, junto com a 

modernidade, do Renascimento, nos séculos XV e XVI; da Revolução 

Científica do século XVII e do Iluminismo, no século XVIII. Envolvendo as 

idéias de racionalidade, economia, progresso, expansão e crescimento, 

inspirou as viagens ultramarinas e foi utilizada para agregar um ‘valor 

positivo’ às sociedades ocidentais (CASTORIADIS, 1976), além de justificar 

sua pretensa superioridade: selvagens/civilizados, culturas orais/culturas 

escritas, sociedades sem história/sociedade histórica (RIST, 1996). Assim, a 

emergência e expansão da noção de desenvolvimento coincide com o 

nascimento e a expansão da burguesia a partir do século XIV, num contexto 

de dissolução da representação medieval do mundo, de interesse crescente 

pelas invenções e descobertas, da Reforma Protestante, da passagem do 

mundo fechado ao Universo infinito, de matematização das ciências. 
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 Corresponde a essa época, também, as origens da noção de desenvolvimento. Com efeito, Rigotto 

(2004, p. 77) destaca que tais origens “remontam há seis séculos na história do Ocidente, herdeira que é, 

junto com a modernidade, do Renascimento, nos séculos XV e XVI; da Revolução Científica do século 

XVII e do Iluminismo, no século XVIII. Envolvendo as idéias de racionalidade, economia, progresso, 

expansão e crescimento, inspirou as viagens ultramarinas e foi utilizada para agregar um ‘valor positivo’ 

às sociedades ocidentais (CASTORIADIS, 1976), além de justificar sua pretensa superioridade: 

selvagens/civilizados, culturas orais/culturas escritas, sociedades sem história/sociedade histórica (RIST, 

1996). Assim, a emergência e expansão da noção de desenvolvimento coincide com o nascimento e a 

expansão da burguesia a partir do século XIV, num contexto de dissolução da representação medieval do 

mundo, de interesse crescente pelas invenções e descobertas, da Reforma Protestante, da passagem do 

mundo fechado ao Universo infinito, de matematização das ciências. 
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Do mesmo modo, Stuart Hall (2006) elenca aquela série de movimentos - entre os 

quais estão a Reforma Protestante; o Humanismo Renascentista; as revoluções 

científicas e o Iluminismo - como os fatores que colaboraram para essa nova concepção 

da cultura ocidental.  

Desses movimentos, Rouanet (2003) escolhe a Ilustração
27

 como o evento mais 

importante, pois ela teria levado adiante os fermentos individualizadores da Renascença 

e liberado plenamente o indivíduo, extraindo-o da matriz coletiva. Uma de suas 

principais criações, por sua vez, foi a figura do “sujeito de direitos”, ou seja, daquele(a) 

que teria a possibilidade de ser titular de direitos.  

Essa figura, todavia, não nasceu por acaso, pois, em uma sociedade em que as 

pessoas têm por ideal a competição, o empreendedorismo e a conquista de bens, a 

prioridade passa, inevitavelmente, pela atribuição de titularidades, que dependem, por 

sua vez, da abstração conferida - pelo Direito - aos sujeitos. 

Conforme lembra Fachin (apud CORTIANO JUNIOR, 2002), a abstração 

elencada acima retirou os indivíduos de sua historicidade e os elevou a um nível que os 

excluiu da vivência efetiva das pessoas e de seus vínculos. Do mesmo modo, Unamuno 

(apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 80) pontua que o sujeito unitário é “um homem 

que não é daqui ou dali, desta ou de outra época, que não tem sexo nem pátria – uma 

ideia, enfim. Isto é, um não-homem.” 

Sujeito de direitos, portanto, era, em síntese, o indivíduo capaz de obter e fazer 

circular a propriedade privada e, se despossuído de bens, o indivíduo capaz de contratar 

sua força de trabalho (MARÉS, 2003). Não é à toa, portanto, que Locke (2002, p. 38) 

apresenta como fundamento da propriedade o trabalho humano: 

 

(...) embora a terra e todos os seus frutos sejam propriedade comum a todos 

os homens, cada homem tem uma propriedade particular em sua própria 

pessoa; a esta ninguém tem qualquer direito senão ele mesmo. O trabalho de 

seus braços e a obra das suas mãos, pode-se afirmar, são propriamente dele. 

Seja o que for que ele retire da natureza no estado em que lho forneceu e no 

qual o deixou, mistura-se e superpõe-se ao próprio trabalho, acrescentando-

lhe algo que pertence ao homem e, por isso mesmo, tornando-o propriedade 

dele. Retirando-o do estado comum em que a natureza o colocou, agregou-

lhe com seu trabalho um valor que o exclui do direito comum de outros 

homens. Uma vez que esse trabalho é propriedade exclusiva do trabalhador, 
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Rouanet (2003, p. 13-14) diferencia Ilustração de Iluminismo. Para o autor, o primeiro fenômeno é um 

momento na história cultural do Ocidente. Refere-se, portanto, a uma época ou período. O segundo, por 

sua vez, constitui “a destilação teórica da corrente de ideias que floresceu no século XVIII em torno de 

filósofos enciclopedistas como Voltaire e Diderot, e de 'herdeiros' dessa corrente, como o liberalismo e o 

socialismo”. 
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nenhum outro homem tem direito ao que foi agregado, pelo menos quando 

houver bastante e também de boa qualidade em comum para os demais. 
 

 

Para o autor, portanto, tudo o que uma pessoa pudesse reter seria sua propriedade 

e o excedente só não pertenceria ao proprietário se estivesse em risco de se deteriorar. 

Todavia, mesmo que houvesse algo nessa condição (prestes a perecer), Locke admitia 

que fosse trocado por bens não corruptíveis, o que justificava a acumulação capitalista e 

transformava os bens necessários à sobrevivência humana em mercadorias. Nesse 

sentido, ele assim dispõe: 

 

(…) a tudo aquilo de bom que a natureza fornece em comum, qualquer 

pessoa tem direito, como já mencionamos, nas quantidades de que possa se 

servir, adquirindo a propriedade sobre tudo o que pode realizar com seu 

trabalho; pertencia-lhe tudo aquilo que sua indústria fosse capaz de produzir, 

modificando o estado em que a natureza o ofereceu. Aquele que colhia cem 

alqueires de bolotas ou de maçãs adquiria, com isso, o direito de possuí-las; 

eram bens seus assim que fossem colhidas. Tinha somente de ter cuidado de 

usá-las antes de se estragarem, para não tomar para si parte maior do que lhe 

cabia, em prejuízo de terceiros. (…) E se trocasse ameixas, com vida útil de 

uma semana, por nozes que o alimentassem durante um ano, não causaria 

dano; (…) De mais a mais, se trocasse nozes por um pedaço de metal de cor 

agradável, ou seus carneiros por conchas, ou a lã por uma pedra cintilante ou 

por um diamante, e guardasse para si esses objetos durante toda a vida, não 

violaria os direitos dos outros; poderia acumular a quantidade que quisesse 

desses objetos duradouros, não sendo justa propriedade limitada pelo quanto 

possuía, mas pelo perecimento daquilo que fosse inútil a ela (LOCKE, 

2002, p. 48-49). 

 

 

Assim, a propriedade de bens se transformou em um fator de realização e 

prioridade não só porque, através dela, o indivíduo conseguiria sua sobrevivência, mas 

principalmente porque, em virtude dela, desenvolveu-se uma ideia de que ele alcançaria 

sua autonomia. Conforme exemplifica Marés (2003) ao evidenciar essa realidade, só 

homens livres poderiam ser proprietários e somente um contrato entre iguais poderia ser 

válido. Desse modo, se antes os indivíduos estavam ligados a terra ou a outrem pela 

força da coerção (econômica ou estamental), esta ligação agora surge da própria 

vontade individual (CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 82-83). Conforme apontado 

anteriormente, todavia, a liberdade aqui consignada é apenas a capacidade consciente de 

contratar, não a liberdade de ser quem se é, de crer e de lutar por convicções (MARÉS, 

2003).   

Tais ideias relacionadas a uma pretensa autonomia e à máxima liberdade para 

acumular bens, por sua vez, também se incorporaram ao Direito e à criação dos Estados 
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Modernos (inicialmente absolutistas e, depois disso, liberais)
28

, pois a abstração de 

homens e mulheres precisava corresponder à abstração das normas e ao surgimento de 

um Estado e de um direito centralizados que a legitimasse. Assim, conforme sintetiza 

Irti (1995, p. 21): 

 

Il vario mondo, in cui confluivano eredità romanistiche, diritti territoriali, 

consuetudini agricole ed usi mercantili, responsi di antichi giureconsulti e 

regole canoniche; tutto questo intreccio converge a mano a mano, per una 

sorta di razionale semplificazione, nel soggetto della sovranità. Qui è il 

supremo potere di stabilire ciò che è diritto, e così di accertare o selezionare 

il lascito del passato, di introdurre nuove regole, e di ordinare l'intero 

patrimonio normativo di un paese.
29

 

 

 

No Direito, essa centralidade do tipo humano da burguesia
30

, desenvolvida no 

conceito de sujeito de direitos, também foi responsável pelo desenvolvimento de 

atributos que se ligavam à propriedade, como o contrato e o patrimônio. Nesse sentido, 

profundas mudanças foram realizadas na legislação. Entre elas, destacam-se, em 

consonância com o que pontua Cortiano Junior (2002, p. 71): 

 

o estabelecimento da igualdade entre todos os cidadãos (abolindo os 

privilégios feudais), a secularização do casamento, a supressão das 

instituições aristocráticas no campo das sucessões (como a primogenitura), a 

abolição das corporações (afastando todo poder possivelmente hostil ao 

Estado) e a autonomia dada à vontade individual e, com especial interesse 

para este trabalho, as alterações no regime jurídico da propriedade, vista 
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Neste trabalho, não será feita uma análise específica dos Estados Absolutista e Liberal. Mesmo assim, 

sintetiza-se que a crise do feudalismo e a necessidade de um poder central – que assegurasse as atividades 

econômicas da burguesia – fortaleceram as monarquias e contribuíram para o surgimento de Estados 

Absolutistas. Estes, por sua vez, operaram com a concentração de poder e possibilitaram a coesão 

nacional a partir das ideias de soberania e territorialidade. Todavia, a economia de troca exigia uma 

liberdade tão ampla que a necessidade de conter o poder estatal – burocratizante e limitador da autonomia 

– também se impôs como uma tarefa à burguesia. Nesse sentido, a partir de movimentos organizados por 

essa nova classe, os Estados Absolutistas caminharam para formação de Estados Liberais a fim de 

permitirem a governabilidade, ainda que sob outra visão de poder (CORTIANO JUNIOR, 2002). 

29 Tradução livre: “O mundo instável, para o qual confluíam heranças romanas, direitos territoriais, 

costumes agrícolas e usos mercantis, respostas de antigos jurisconsultos e regras canônicas; tudo isto 

converge pouco a pouco, para uma situação de racional simplificação no sujeito (Estado) soberano. Aqui 

está o supremo poder de estabelecer o que é direito e, assim, de acertar ou selecionar a herança do 

passado, de introduzir novas regras e de ordenar todo o patrimônio normativo de um país”. 
30 

Conforme Konder (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 72), “uma coisa é o burguês, o proprietário 

dos meios de produção, o industrial, o empresário, o banqueiro, o grande comerciante. Outra coisa é o 

‘tipo humano’ que a burguesia, no exercício de sua hegemonia, permite que se desenvolva na sociedade. 

Não se trata de ‘modelagem’ do burguês feita pela burguesia (...): trata-se de um condicionamento 

promovido, não pela burguesia, diretamente, mas pelo conjunto da sociedade burguesa quer dizer, pelas 

características do ‘sistema’ social estruturado sob a hegemonia burguesa. (...). A sociedade estruturada 

sob a hegemonia burguesa comporta conflitos internos bastante agudos sem, necessariamente, destruir-se. 

E o ‘homem burguês’ é o ‘tipo humano’ que se move no interior dessa sociedade, aprovando-a ou 

discordando dela”.  
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agora como afirmação da individualidade – portanto, da igualdade – e 

como direito absoluto. (Destacou-se). 
 

Complementando essas informações, Marés (2003, p. 40) conclui: 

 

A legitimidade da propriedade moderna está assente no contrato: se for 

legítimo, legítima será a propriedade. A acumulação de bens e o aumento do 

patrimônio de uns pelo trabalho de outros, apropriando-se do resultado do 

trabalho alheio ganha status de legitimidade jurídica contratual. E onde reside 

a legitimidade contratual? Na livre manifestação de vontade, que por sua vez 

se assenta na ideia do homem, quer dizer indivíduo, livre de todas as amarras 

coletivas. 
 

 

As modificações relacionadas acima no tocante ao incremento das atividades 

comerciais; ao surgimento da burguesia; à desintegração das relações de dependência 

que existiam entre servos, vassalos e senhores; à unificação dos territórios que 

constituíam os feudos em Estados Nacionais; à implantação de um direito unificado, 

legalista e abstrato e ao desenvolvimento filosófico da figura do “sujeito de direitos” 

como o indivíduo pretensamente livre para adquirir bens ou vender sua força de 

trabalho e desconsiderado de suas próprias relações históricas (que eram, desde antes do 

Feudalismo, marcadas por desigualdades sociais) demonstram que todos esses aspectos 

estiveram interligados para resguardar um novo instituto: a propriedade privada. 

Com efeito, segundo destaca Barcellona (apud CORTIANO JUNIOR, 2002, p. 

82): 

 

La propiedad se transforma, de derecho de la persona, de derecho del sujeito 

propietario, de cualidad de éste, en principio de organización, en el sentido 

precisamente de que la autonomia de lo económico passa a ser ya el lugar 

exclusivo en el que se realiza la lógica de la propiedad y para tanto la 

disponibilidade ilimitada de los objetos producídos y su apropiabilidad 

privada mediante actos de intercambio. En estos términos – como afirma 

Laborit – se podría decir que el sistema se caracteriza por el carácter 

domnante de la propiedad, o de la lógica propietaria
31

   

 

 

No modo de produção capitalista que caracteriza a vida moderna, portanto, a 

propriedade passa a ocupar não apenas o centro da ordem social. A própria ordem social 

                                                 
31 

Tradução livre: “A propriedade se transforma, de direito da pessoa, em direito do sujeito proprietário, 

de qualidade deste em princípio de organização, no sentido preciso de que a autonomia do econômico 

passa a ser o lugar exclusivo no qual se realiza a lógica da propriedade e, para tanto, a disponibilidade 

ilimitada dos objetos produzidos e sua apropriabilidade privada mediante atos de intercâmbio. Nesses 

termos – como afirma Labirit – se poderia dizer que o sistema se caracteriza pelo caráter dominante da 

propriedade ou da lógica proprietária. 
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passa a girar a seu redor (CORTIANO JUNIOR, 2002). Assim, enfatiza-se que os 

Estados constitucionais reconheceram nela a base de todos os direitos e, mais do que 

isso, o fundamento do próprio Direito (MARÉS, 2003). 

 

1.4.1 - ALGUNS ASPECTOS LEGAIS DA TRANSFORMAÇÃO DA TERRA EM 

PROPRIEDADE PRIVADA NO BRASIL 

 

Na América Latina, a transformação da terra em propriedade da Coroa Portuguesa 

foi fundamentada pelo direito de conquista, que, segundo Voltaire (1978), era a única 

forma de desconstituir a propriedade de alguém.  

Neste estudo, todavia, ressalta-se que a mencionada “conquista” foi, na verdade, o 

roubo das terras (PROUDHON, 1988); o saque proveniente dos bens indígenas e a 

exploração do trabalho escravo, eventos que propiciaram o desenvolvimento do 

Mercantilismo apontado no tópico anterior. Com efeito, segundo destaca Galeano em 

relação à espoliação vivida pela América Latina e pela Ásia (1998, p. 40): 

 

O saqueio, interno e externo, foi o meio mais importante para a acumulação 

primitiva de capitais que, desde a Idade Média, possibilitou o surgimento de 

uma nova etapa histórica na evolução econômica mundial. À medida que se 

estendia a economia monetária, o intercâmbio desigual ia abarcando cada vez 

mais segmentos sociais e regiões do planeta. Ernest Mandel somou o valor do 

ouro e da prata arrancados da América até 1660, o espólio da Indonésia pela 

Companhia Holandesa das Índias Orientais desde 1650 até 1780, os lucros do 

capital francês no tráfico de escravos durante o século XVII, os ganhos 

obtidos pelo trabalho escravo nas Antilhas britânicas e o saque inglês da 

Índia durante meio século: o resultado supera o valor do capital investido em 

todas as indústrias europeias até 1800. Mandel observa que esta gigantesca 

massa de capitais criou um ambiente favorável aos investimentos na Europa, 

estimulou o “espírito de empresa” e financiou diretamente o estabelecimento 

de manufaturas, dando um grande impulso à revolução industrial. 
 

No caso específico do Brasil, o saque das terras e dos demais bens que pertenciam 

às diversas etnias indígenas que habitavam o território antes da invasão portuguesa foi 

viabilizado pelo uso das sesmarias
32

. Segundo Marés (2003, p. 57): 

                                                 
32

 Conforme salienta Varela (2005), do ponto de vista jurídico, através das sesmarias, das datas de terras e 

da legitimação de posses, a propriedade pública gradativamente passou às mãos dos colonizadores 

particulares. Nesse sentido, a autora explica que as datas de terra eram as concessões feitas pelos 

comandantes militares, em geral não maiores do que meia légua quadrada (2.178 hectares), e que as 

sesmarias eram lotes de terras concedidos pelos governadores de capitanias e vice-reis do Brasil aos 

candidatos a latifúndio. Ainda de acordo com Varela (2005, p. 75), “a propriedade sesmarial, que na 

sociedade portuguesa constituía uma dentre as múltiplas formas dominiais, passa a ser, no Brasil-colônia, 

a regra geral, forma jurídica que instrumentaliza as concessões régias no território a ser explorado”. 

Sampaio, Lima e Freitas (2011, p. 131) lembram, também, que a palavra “sesmaria” é derivada de 
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As sesmarias em Portugal eram usadas para terras que já haviam sido 

lavradas e estavam abandonadas, quer dizer, eram terras que já tinham 

produzido e deveriam voltar a produzir alimentos locais. No Brasil não, o 

sentido da concessão das sesmarias era o de ocupação, desbravamento, 

conquista, desrespeitando qualquer tipo de uso indígena, ou ocupação pré-

existente. Na verdade a concessão tinha o sentido de reafirmar a posse das 

terras em nome do rei e da coroa portuguesa, em disputa com a espanhola e 

outras nações europeias, e produzir bens de exportação. 
 

 

Do mesmo modo, Galeano assinala (1998, p. 73): 

 

 
As terras foram cedidas, pela Coroa portuguesa, em usufruto, aos primeiros 

grandes senhores de terra do Brasil. A façanha da conquista tinha de correr 

paralelamente à organização da produção. Somente doze “capitães” 

receberam, por carta de doação, todo o imenso território colonial virgem, 

para explorá-lo a serviço do monarca.  
 

Assim, a terra disponível não era de quem produzisse, mas de quem o Estado 

escolhesse. A ocupação de trechos livres também era proibida. Já as terras sem dono 

(chamadas, após o regime de sesmarias, de devolutas
33

) pertenciam ao Estado e só ele 

poderia vendê-las, através de um contrato, como e por quanto quisesse.  

Tais medidas, por sua vez, cuidavam, ao mesmo tempo, de duas situações, pois 

invisibilizavam os povos originários e impediam que os(as) trabalhadores(as) livres que 

viessem para o Brasil adquirissem terras (MARÉS, 2003). De utilidade, portanto, estas 

se transformaram em um documento, um pedaço de papel, uma abstração (MARÉS, 

2003). 

Em 1822, por incompatibilidade com o novo sistema jurídico – baseado no 

Liberalismo – o instituto das sesmarias chegou ao fim. A partir de 1824, então, todas as 

                                                                                                                                               
“sesma”, “sesmo”, ou seja, seis (em latim, sex). Essa expressão, portanto, é considerada uma medida 

agrária. 
33

 Alentejano (2012) explica que as terras devolutas têm origem nas terras das sesmarias que, por não 

terem sido utilizadas, deveriam ser devolvidas à Coroa, mas acabaram por se tornar sinônimo de terras 

não distribuídas ou públicas, visto que praticamente não houve devolução de terras não exploradas pelos 

detentores das sesmarias. Conforme o autor (2012, p. 743), “Do ponto de vista legal, o conceito de terra 

devoluta com o sentido atual foi firmado pela Lei de Terras de 1850, cujo artigo 3º diz: “São terras 

devolutas: 1) as que não se acharem aplicadas a algum uso público; 2) as que não se acharem em domínio 

particular; 3) as que não se acharem dadas por sesmarias; e 4) as que não se acharem ocupadas por posse 

que, apesar de não se fundarem em título legal, foram legitimadas por esta lei.” (Motta, 2005, p. 469). Em 

resumo, terras devolutas são as pertencentes ao Estado e, portanto, estão fora do mercado de terras. 

Entretanto, o Estado brasileiro tem pouco domínio sobre as mesmas, apesar de a Constituição de 1988 ter 

dado um prazo de três anos para a discriminação das terras devolutas. Assim, muitas delas são hoje objeto 

de legítima ocupação coletiva e usufruto por populações camponesas, mas outras tantas são objeto de 

grilagem.” 
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terras que não estavam sob o domínio privado ou sob uma afetação pública, foram 

devolvidas ao Estado e passaram a se chamar de terras devolutas (MARÉS, 2003). 

Em 1850, por consequência dessa falta de regulamentação quanto à aquisição 

originária de terras, a Lei de Terras (Lei nº. 601) é implementada no Brasil
34

. Ela 

dispôs, logo em seu primeiro artigo, que ficavam proibidas as aquisições de terras 

devolutas por outro título que não o de compra.  

Logo, cumpre ressaltar nesse ponto que as terras devolutas não eram as 

desocupadas, mas as legalmente não adquiridas, tanto que aqueles que a adquirissem - 

por contrato de compra e venda - poderiam retirar seus ocupantes “ilegais” (MARÉS, 

2003), o que, mais uma vez, demonstra a desconsideração da posse pré-existente e a 

transformação da terra em documento que, em nada, ligava-se ao uso efetivo do bem. 

Enfatiza-se, portanto, que a escolha da lei não ocorreu por acaso, visto que, ao 

impedir que escravos e imigrantes tivessem condições de adquirir terras e, dessa forma, 

elevassem o preço da mão-de-obra “livre”, o diploma legal favoreceu a exploração do 

território. 

A mesma Lei de Terras também criou o instituto da legitimação de posse. Por ele, 

aquele que tivesse tornado produtiva uma terra devoluta e nela morasse de forma 

permanente poderia adquirir seu domínio. Todavia, não se tratava de ocupação para 

subsistência, mas de investimento produtivo.  

Além disso, o mesmo diploma legal determinava que posseiros(as) que tivessem 

realizado derrubada rasa ou posto fogo em terras devolutas deveriam ser despejados(as), 

o que, por um segundo motivo, restringia a legitimação da posse, pois, naquela época, 

para tornar uma terra produtiva no sentido capitalista, o(a) ocupante precisaria fazer 

corte raso e-ou queimadas. A partir dessas considerações, portanto, Marés (2003) 

assinala que o instituto, de aparência tão generosa quanto a ação de usucapião, foi, na 

realidade, um impeditivo ao seu próprio exercício. 

Ressalta-se, dessa maneira, que, com o passar do tempo, a realidade de 

transformação da terra em propriedade privada e de inviabilização da conquista de terras 

devolutas por seus(suas) ocupantes se aprofundou.  

Com efeito, além das sesmarias e da Lei nº. 601-1850, um outro aspecto que 

contribuiu para a mercantilização da terra no Brasil foi a Lei nº. 1.237, de 24 de 

                                                 
34

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm>. Acesso em: 15 dez. 

2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm
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setembro de 1864
35

, e seu Regulamento, o Decreto nº. 3.453, de 26 de abril de 1865
36

, 

que disciplinaram a hipoteca
37

 e seu registro. Conforme Varela (2005, p. 174-175), 

esses dois diplomas: 

 

(…) procuram romper com o registro das hipotecas ocultas, que dificultava a 

mercantilização da propriedade imóvel. Vetou, destarte, a hipoteca sobre bens 

móveis, instituiu o registro para a transcrição de imóveis inter vivos e de 

constituição de ônus reais (requisito para sua oponibilidade em relação a 

terceiros), previu a criação do Banco Rural e Hipotecário e das sociedades de 

crédito real, responsáveis pela emissão de letras hipotecárias. 
 

Assim, como a hipoteca permite que a propriedade privada seja garantia de crédito 

nas transações e como o registro dela garante uma maior segurança às relações jurídicas, 

a Lei e o Decreto mencionados reafirmaram os aspectos da transcrição e do registro 

como fundamentos da propriedade e contribuíram para garantir, por conseguinte, os 

alicerces da nova ordem proprietária (VARELA, 2005). 

A Constituição de 1891
38

, por sua vez, continuou a sequência de exploração que 

vem sendo tecida, pois passou as terras públicas aos Estados, reservando apenas 

algumas (especialmente as de fronteira) à União. Novamente, essa mudança legislativa 

não veio por acaso, mas esteve associada aos domínios oligárquicos estaduais, pois 

estes assumiram o poder de distribuir as terras devolutas e até mesmo de alterar as 

regras contidas na Lei nº. 601-1850. 

                                                 
35

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM1237.htm>. Acesso em: 15 dez. 

2013. 
36

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM3453.htm>. 

Acesso em: 15 dez. 2013. 

37 De acordo com Farias e Rosenvald (2009, p. 614), a hipoteca é um “direito real de garantia, em virtude 

do qual um bem imóvel (exceto navios e aeronaves) remanesce na posse do devedor ou de terceiro, 

assegurando preferencialmente ao credor o pagamento de uma dívida. (…) Sendo a hipoteca uma 

restrição sobre o valor da coisa onerada, e não sobre o seu proveito econômico, o direito do credor 

hipotecário mantém-se suspenso até o prazo prefixado para o adimplemento da obrigação principal. Nesse 

interregno, o devedor permanece com todos os atributos dominiais, sem que seja desapossado, podendo 

usar, gozar e dispor do bem sem restrições, sendo-lhe vedado apenas praticar atos que degradem a 

garantia, pois detém a obrigação de conservar o valor originário da coisa hipotecada. Adverte DARCY 

BESSONE que 'constituída a hipoteca, cria-se para o devedor a obrigação de nada fazer que possa 

diminuir a extensão ou o valor da garantia'.” Atualmente, os aspectos substanciais do instituto são 

regulados no Código Civil de 2002 (artigos 1.473 a 1.505) e os procedimentais, na Lei de Registros 

Públicos (Lei nº. 6.015-1973). Esses dois últimos diplomas legais estão disponíveis para consulta, 

respectivamente, em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm> e 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
38

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm>. 

Acesso em: 15 dez. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM1237.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DIM3453.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao91.htm
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Consolidando todos os diplomas citados, o Código Civil de 1916
39

 consagrou a 

propriedade como direito natural, inviolável e absoluto (VARELA, 2005). Seu artigo 

524, por exemplo, assim dispunha: 

 

A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e 

de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua. 
 

O mesmo Código também estabeleceu, pela primeira vez, a usucapião
40

 e, ao 

destiná-la somente a terras privadas, criou um obstáculo à aquisição de terras que existe 

até hoje para os(as) camponeses, vez que os estudiosos do Direito e os tribunais 

brasileiros jamais admitiram a usucapião sobre terras públicas (MARÉS, 2003). 

Destaca-se, em linhas gerais, portanto, que, no Brasil, a transformação da terra em 

propriedade privada foi viabilizada normativamente com a instituição das sesmarias; o 

comércio de terras devolutas disciplinado pela Lei nº. 601-1850, a Lei da Hipoteca (Lei 

nº. 1.237-1864), o regulamento desta através do Decreto nº. 3.453-1865, a Constituição 

de 1891 e o Código Civil de 1916, vez que esses fatores disciplinaram a retirada das 

terras dos povos originários; instituíram o latifúndio; impossibilitaram que a maior parte 

da população aqui residente tivesse acesso a terra e permitiram sua exploração como 

mão-de-obra destinada à produção de bens para o mercado externo. 

Felizmente, houve resistência a esse estado de coisas e muitos movimentos, como 

Canudos
41

, Contestado
42

 e Caldeirão
43

, demonstraram a luta dos povos camponeses para 

                                                 
39

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
40 

A usucapião estava assim disciplinada no artigo 550 Código Civil de 1916 (redação conferida através 

do Decreto nº. 3.725, de 1919): “Aquele que, por trinta anos, sem interrupção, nem oposição, possuir 

como seu imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa fé, que, em tal caso, se 

presumem; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para a 

inscrição no registro de imóveis”. Em 1955, todavia, através da Lei nº. 2.437, a redação desses artigos foi 

modificada e o prazo previsto no artigo 550 foi reduzido em dez anos.   
41

 Conforme explica Farias (1997), em 1893, o beato Antônio Conselheiro e seus seguidores se fixaram 

em uma fazenda abandonada situada às margens do rio Vaza-Barris e batizada pelo beato de Arraial de 

Belo-Monte, mais conhecida como Canudos. De acordo com o autor (1997, p. 111), “em pouco tempo, o 

arraial tomou dimensões extraordinárias, atraindo os explorados do Nordeste. 30 mil pessoas chegaram a 

habitá-lo. Essa comunidade alternativa, igualitária, assustou as elites. Os latifundiários estavam perdendo 

a mão-de-obra servil. A Igreja via escapar do próprio controle os fiéis. Passou-se, então, a difamar 

Canudos, tachando os moradores de fanáticos, pervertidos, monarquistas, baderneiros. Finalmente, em 

1897, as classes dominantes exterminaram a comunidade formada pelo Conselheiro. As causas de 

Canudos, todavia (a miséria, a exploração desumana), continuaram e mantêm-se até hoje”.  
42

 De acordo com Laureano (2007), no final do século XIX, a concessão que o governo brasileiro fez à 

empresa estadunidense Railway Company para a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande permitiu 

que uma enorme faixa de terra (de 30 quilômetros de largura) fosse explorada e desflorestada e 

provocasse a expulsão dos(as) camponeses que habitavam uma região localizada entre o Paraná e Santa 

Catarina. Após a construção da ferrovia, a tensão social já existente com a expulsão dos(as) 

camponeses(as) se agravou, vez que oito mil trabalhadores ficaram desempregados. O contingente de 

pessoas sem terra e sem emprego, então, passou a perambular pelo sertão saqueando, ocupando terras e, 

muitas vezes, oferecendo-se para trabalhar em funções como a de jagunços. Em 1912, diante da situação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm
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ocuparem suas terras e proverem sua subsistência. Embora tais movimentos tenham 

terminado – do ponto de vista físico - em massacre, sua existência política foi retomada 

por contestações posteriores, como as organizadas pelas Ligas Camponesas
44

 e, 

posterior e atualmente, pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
45

. 

                                                                                                                                               
insuportável em que estava o grupo, um monge – conhecido como José Maria - organizou tal contingente 

em um movimento de caráter político-religioso. Perseguido e acusado de monarquista, José Maria se 

retirou com seus seguidores para uma região denominada Irani (também localizada entre os estados do 

Paraná e de Santa Catarina). Nesse local, os(as) camponeses foram atacados pela Polícia Militar do 

Paraná e o monge foi assassinado. Em 1913, todavia, o Contestado ressurge em Santa Catarina. A 

empresa Railway Company e os coronéis, por sua vez, unem-se para expulsar o grupo e o governo 

republicano passa a apoiar a ação. Apesar disso, os(as) camponeses(as) continuaram a se organizar e a 

acusar o governo de entregar suas terras às empresas estrangeiras. Em 1914, o movimento contava com 

mais de 15 mil pessoa e formava pequenos núcleos onde não havia propriedade e a terra era utilizada por 

todos(as). Em 1916, todavia, a truculência de sete mil homens (entre representantes do Exército, policiais 

e jagunços) decretou o fim do Contestado através de uma operação que deixou, pelo menos, sete mil 

mortos. 
43

 Segundo Farias (1997), em 1891, o beato José Lourenço, aconselhado por Padre Cícero, arrendou um 

lote de terra do sítio Baixa Dantas, localizado no município do Crato (Ceará). Lá, junto, com seus 

romeiros, transformou a terra áspera em uma grande produtora de frutas e cereais. Formou-se, assim, uma 

comunidade pequena, onde tudo era repartido igualmente entre as pessoas que dela participavam. Na 

década de 1920, todavia, inimigos do Padre Cícero passaram a divulgar que, no Cariri, havia um reduto 

de fanáticos e exigiram uma intervenção das autoridades para que estas acabassem com a suposta 

“heresia” lá praticada. À época, José Lourenço chegou a ser preso, mas, depois, retornou ao sítio Baixa 

Dantas. Em 1926, o sítio foi vendido e o novo proprietário exigiu que o beato e os romeiros se retirassem. 

A partir daí, o grupo se mudou para uma fazenda denominada Caldeirão, de propriedade do Padre Cícero. 

No Caldeirão, ergueram-se casas, barragens, armazéns e rudes sistemas de irrigação. Lá, tudo de que se 

precisava era produzido e dividido entre todos(as). A partir da década de 1930, porém, segmentos 

conservadores ligados ao governo do Estado do Ceará e incentivados pelos latifundiários e pelo clero 

espalharam boatos sobre Lourenço e seus seguidores. Em 1937, por sua vez, tais grupos promoveram a 

destruição do sítio, ocasionando o assassinato de mais de mil camponeses(as). 
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 Conforme Martins (1983, p. 76), foi no Nordeste, “particularmente em Pernambuco e na Paraíba, que 

se desenvolveu o capítulo mais importante da história contemporânea do campesinato brasileiro. Ali 

surgiu, em 1955, no Engenho Galiléia, uma associação de foreiros [o foro era a quantia anual que os 

trabalhadores tinham que pagar pelo uso da terra] denominada Sociedade Agrícola e Pecuária dos 

Plantadores de Pernambuco, logo conhecida como Liga Camponesa. As ligas se espalharam rapidamente 

pelo Nordeste, contando de início com o apoio do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e com severa 

oposição da Igreja Católica. Elas surgiram e se difundiram principalmente entre foreiros de antigos 

engenhos que começavam a ser retomados por seus proprietários absenteístas, devido à valorização do 

açúcar e à expansão dos canaviais. Desde os anos 40 os foreiros vinham sendo expulsos da terra ou então 

(...) reduzidos a moradores de condição, passo para se tornarem trabalhadores assalariados não-residentes. 

Na verdade, as ligas surgiram no contexto mais amplo não só da expulsão de foreiros e da redução ou 

extinção dos roçados dos moradores de usina, mas também no contexto de uma crise política regional 

[aqui, refere-se à crise que se particularizou na ação da burguesia no sentido de pressionar uma 

industrialização para o Nordeste]”. 
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 Conforme Laureano (2007, p. 81-83), o berço do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) foi a região Centro-Sul. A autora denota que, segundo o professor Bernardo Mançano, uma data 

significativa que desencadeia todo o processo de organização massiva dos trabalhadores foi o dia 07 de 

setembro de 1979, “quando aconteceu a ocupação da gleba Macali, em Ronda Alta, no Estado do Rio 

Grande do Sul. Havia um grande número de trabalhadores e trabalhadoras rurais, em torno de 1.800 

famílias, sem trabalho, pois haviam sido expulsos da terra dos índios Kaigang, após 15 anos de ocupação, 

que, também naquele contexto, lutavam pela reconquista de sua terra de origem na reserva indígena de 

Nonoai. As famílias de trabalhadores expulsos buscavam novas terras para trabalhar. Algumas aceitaram 

a proposta do Governo Federal e se deslocaram para as regiões Centro-Oeste e Norte do país, nas 

chamadas ‘novas fronteiras agrícolas’. Todavia, muitas famílias resistiram e buscaram terra para o cultivo 

e trabalho e sua própria região. Poucos anos depois, vem a notícia da formação de um Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. O documento data de 22 de janeiro de 1984 e é marcado pelo 1º 
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1.4.2 - AS “LIMITAÇÕES” À PROPRIEDADE PRIVADA 

 

O modo de produção capitalista permitiu que a terra deixasse de ser a fonte de 

todos os bens e a transformou em uma produtora de mercadorias que deveriam render 

lucros aos capitais investidos na produção (MARÉS, 2003). Os indivíduos, por sua vez, 

precisavam comprá-la ou, caso fossem despossuídos de recursos financeiros, vender sua 

força de trabalho para conseguir acessar seus frutos. 

Entretanto, as contradições daquele modo de produção e as oposições a ele não 

tardaram a aparecer. Com efeito, a miséria dos(as) trabalhadores(as); o genocídio e o 

etnocídio dos povos indígenas, africanos e aborígenes; as resistências desses povos à 

dominação; o surgimento do socialismo e a 1ª Guerra Mundial constituem exemplos de 

que o Liberalismo e todo os seus atributos até aqui demonstrados eram profundamente 

nocivos à liberdade de viver e à igualdade entre as pessoas no acesso aos bens que 

permitissem a realização desse pressuposto. 

Em 1917, por exemplo, após a Constituição Mexicana - formulada em uma região 

onde camponeses(as) livres, na grande maioria indígenas, lutavam pelo retomada de 

suas terras - não apenas condicionou a propriedade privada, mas a reconceituou.  

Conforme destaca Marés (2003), o mencionado diploma afastou a ideia de que a 

propriedade era um direito natural; estabeleceu formas de regulação estatal sobre ela 

(como a desapropriação por utilidade pública e a intervenção estatal quando a 

propriedade não cumprisse os preceitos relativos ao aproveitamento dos elementos 

naturais suscetíveis de exploração e à justa distribuição da riqueza); determinou uma 

extensão máxima de propriedade rural admitida para um único proprietário; reconheceu 

o direito indígena a terra e à água e vedou o acesso ao Judiciário aos proprietários que 

tivessem sido afetados por atos de restituição (anulação de títulos outorgantes de 

propriedade originária concedidos contra a posse preexistente)
46

.  

                                                                                                                                               
Encontro Nacional Sem Terra realizado em Cascavel, Paraná. Esse encontro contou com a participação de 

92 pessoas: sem-terras, sindicalistas, agentes de pastoral e assessores. Entre os participantes, havia 

representantes da Abra – Associação Brasileira de Reforma Agrária, da CUT – Central Única dos 

Trabalhadores, da CPT – Comissão Pastoral da Terra-, do CIMI – Conselho Indigenista Missionário – e 

da Pastoral Operária de São Paulo. A variada representação dos movimentos sociais – indígenas, 

trabalhadores rurais e urbanos – denota a dimensão da luta pela terra no Brasil. 

46 Assim preleciona, por exemplo, o artigo 27 da Constituição Mexicana de 1917: Artículo 27. La 

propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde 

originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 

particulares constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, 
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Do mesmo modo, reconheceu direitos trabalhistas, como o pagamento de horas 

extras, o descanso semanal remunerado, a igualdade de salários entre homens e 

mulheres, a licença maternidade por quatro meses e a participação nos lucros da 

empresa.   

Em 1918, por sua vez, foi promulgada a primeira Constituição Soviética, chamada 

de Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado. Em seu primeiro artigo, 

ela decretava o fim da propriedade privada da terra:  

 

Artigo 1º. A fim de se realizar a socialização do solo, fica extinta a 

propriedade privada da terra; todas as terras passam a ser patrimônio nacional 

e são confiadas aos trabalhadores sem nenhuma espécie de reembolso, na 

base de uma repartição igualitária em usufruto. As florestas, o subsolo, e as 

águas que tenham importância nacional, todo o gado e todas as alfaias, assim 

como todos os domínios e todas as empresas agrícolas-modelo, passam a ser 

propriedade nacional.
47

 

 

                                                                                                                                               
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado 

del país y el de su conservación y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y 

urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y 

establecer adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de 

ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva 

de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación; para la 

creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que les sean indispensables; para el 

fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y 

aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que 

se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad 

agrícola en explotación. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/mexico/const1917.htm>. Acesso em 05 nov. 2013. Tradução 

livre: Artigo 27: A propriedade das terras e águas compreendidas dentro dos limites do território nacional 

corresponde originariamente à Nação, a qual teve e tem o direito de transmitir o domínio delas aos 

particulares constituindo a propriedade privada. As desapropriações só poderão ser feitas por motivo de 

utilidade pública e mediante indenização. A Nação terá, em todo o tempo, o direito de impor à 

propriedade privada as modalidades que ditem o interesse público, assim como o de regular, em benefício 

social, o aproveitamento dos elementos naturais suscetíveis de apropriação, com o objetivo de fazer uma 

distribuição equitativa da riqueza pública, cuidar de sua conservação, obter o desenvolvimento 

equilibrado do país e a melhoria das condições de vida da população rural e urbana. Em consequência, 

ditar-se-ão as medidas necessárias para ordenar os assentamento humanos e estabelecer adequadas 

previsões, usos, reservas e destinos de terras, águas e bosques, a fim de executar obras públicas e de 

planejar e regular a fundação, conservação, melhoramento e crescimento dos centros de população;  

preservar e restaurar o equilíbrio ecológico; fracionar os latifúndios; dispor, nos termos da lei 

regulamentadora, sobre a organização e a exploração coletiva das propriedades rurais das comunidades; 

desenvolver a  pequena propriedade agrícola em exploração; criar novos centros de população agrícola 

com terras e águas que lhes sejam indispensáveis; fomentar a agricultura e evitar a destruição dos 

elementos naturais e os danos que a propriedade possa sofrer em prejuízo da sociedade. Os núcleos de 

população que careçam de terras e águas e não as tenham em quantidade suficiente para as necessidades 

de sua população terão direito a elas, tomando-as das propriedades imediatas e respeitando sempre a 

pequena propriedade agrícola em sua exploração.  

47 Disponível em <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/his1918.htm>. Acesso em 05 nov. 2013. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/mexico/const1917.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/his1918.htm
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Diante do avanço dessas novas ideias, o modo de produção capitalista precisou se 

limitar para se manter. Por isso, após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), construiu-se um 

novo Estado para o capital, chamado de “Estado de Bem-Estar Social”, “Estado 

Interventor”, “Estado de Providência” ou “Welfare State”. Esse novo Estado foi 

subsidiado por constituições que previam sua intervenção na ordem econômica e, mais 

precisamente, na propriedade privada que a viabilizava. 

Como exemplo disso, a Constituição da República de Weimar (ou Constituição da 

República Alemã), de 1919, reafirmava, em seu artigo 152, o direito de propriedade, 

mas obrigava que seu uso e seu exercício representassem uma função no interesse social 

(COMPARATO, 2013, on-line). 

Do mesmo modo, ao longo do século XX, outras Constituições reconheceram que 

a propriedade estava vinculada a uma função social. Marés (2003) lembra, inclusive, 

que a Carta Maior peruana chamou isso de uso em harmonia com o interesse social 

enquanto a colombiana denominou de adequada exploração e utilização social das águas 

e das terras e a venezuelana e a brasileira, de função social da propriedade. 

 Ao lado desse conceito, a maioria dos países também redigiu leis sobre a reforma 

agrária que determinavam o caráter não absoluto da propriedade. A diferença entre elas, 

todavia, esteve na consequência do descumprimento da lei, que poderia transitar entre a 

desconsideração do direito de propriedade e perda desta mediante indenização. 

Assim, dentro do contexto da Europa Ocidental e da América Latina, cumpre 

ressaltar que tanto as Constituições quanto as leis sobre reforma agrária editadas ao 

longo do século XX, embora versassem sobre certa limitação à propriedade privada, 

estiveram associadas à sua manutenção como forma predominante de acesso a terra.  

Isso acontece porque elas viabilizaram, no máximo, a transformação da 

propriedade improdutiva em produtiva (dentro dos padrões capitalistas) e a liberação de 

dinheiro para que os latifundiários investissem em outros negócios. Assim, não 

questionaram o fundamento do sistema, mas apenas o adaptaram à necessidade de maior 

produção e, por isso mesmo, de diminuição de terras ociosas para o capital (MARÉS, 

2003).  

É imprescindível assinalar, entretanto, que as lutas camponesas pela reforma 

agrária, em seus diferentes matizes, contrapunham-se a esse modelo de reforma agrária 

e, apesar de algumas delas terem favorecido o aparecimento daqueles diplomas legais
48

, 
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 A Constituição Brasileira de 1988, a partir de intensa mobilização popular viabilizada por movimentos 

sociais e outros setores da sociedade civil que reivindicavam pautas como a reforma agrária, a reforma 
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estes não foram concretizados em benefício dos(as) que não tinham terra. Nesse sentido, 

Marés destaca (2003, p. 88-89): 

 

As propostas de lutas camponesas, por outro lado, desde as mais defensivas, 

se, proposições políticas claras, como a Guerra do Contestado, até os 

engajados marxistas, como o líder Manoel Jacinto, tinham sempre o sentido 

de fazer com que a terra voltasse a ser a fonte da vida e da cultura de cada 

povo e, desta forma, garantir a segurança alimentar e a felicidade dos 

trabalhadores. Nem sempre a redação das leis excluía as propostas populares, 

mas quando não estavam claramente explicitadas, e ainda que o estivessem, 

as elites interpretavam a favor do seu próprio bolso, obtendo decisões 

judiciais favoráveis aos antigos conceitos de reposição patrimonial. 
 

Percebe-se, desse modo, que, embora a terra tenha sido historicamente utilizada 

pelas mais diversas sociedades que habitaram o planeta, somente há pouco tempo o 

Direito incorporou não a ela, terra, mas à propriedade privada, uma funcionalidade. 

Embora essa incorporação aparente certa justiça, reitera-se que ela foi vi-abilizada e 

continua a ser aplicada como uma forma de manter a própria estrutura capitalista que 

transformou a terra em propriedade de poucos(as).  

A análise tecida por Hoffmann e Gomes (2010, p. 7) a partir do último Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 

2006, exemplifica essa realidade: 

 

Os dados do último censo evidenciam a alta desigualdade na distribuição da 

posse da terra no Brasil, caracterizada pela enorme proporção da área total 

agrícola ocupada pelos estabelecimentos com área maior ou igual a 100 

hectares. Eles representam apenas 9,6% do total de estabelecimentos 

agrícolas no país e ocupam 78,6% da área total dedicada à atividade, ao 

passo que aqueles com área inferior a 10 hectares constituem mais de 

50% dos estabelecimentos e ocupam apenas 2,4% da área total (IBGE, 

2009). Os dados não deixam dúvida de que a enorme desigualdade fundiária, 

uma das marcas da evolução histórica da economia brasileira, presente desde 

o surgimento da economia colonial, cuja base eram o latifúndio monocultor e 

                                                                                                                                               
urbana, a demarcação de terras indígenas e o reconhecimento das comunidades quilombolas, estabeleceu 

que a propriedade atenderá a sua função social (artigo 5º, XXIII) e que a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa e evidenciada no objetivo de assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observará o princípios da função social da 

propriedade (artigo 170, III). No tocante ao específico cumprimento da função social da propriedade 

rural, por sua vez, o texto da Carta Magna assim dispõe: “Artigo 186. A função social é cumprida quando 

a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 

aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as 

relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”. De 

forma semelhante, o Código Civil determina que: “Artigo 1.228, § 1º. O direito de propriedade deve ser 

exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 

de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.” 
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o trabalho escravo, permanece até hoje. Além disso, uma comparação dos 

dados do Censo Agropecuário de 2006 com os de 1996 mostra uma 

estabilidade da desigualdade fundiária medida pelo índice de Gini
49

 em 

cerca de 0,856. (Destacou-se). 

 

 

Em relação à distribuição da terra nos Estados brasileiros, os mesmo autores 

(2010, p. 22) evidenciam: 

 
 

A disparidade na distribuição da terra é alta em todas as unidades da 

federação, sendo que sete estados têm índice de Gini maior ou igual a 0,85, 

oito e mais o Distrito Federal de 0,80 a menos de 0,85, cinco estados de 0,75 

a menos de 0,80, três de 0,70 a menos de 0,75, e apenas dois, Santa Catarina 

e Roraima, com menos de 0,70 (ver tabela 6). Alagoas tem a desigualdade 

fundiária, medida pelo índice de Gini, mais elevada, 0,871, seguido pelo 

Maranhão, 0,866, Mato Grosso, 0,865, Ceará, 0,862, Mato Grosso do Sul, 

0,857, Piauí, 0,856, e Amapá, 0,851. Nota-se ainda que Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso e Amapá não só estão entre os estados com maior desigualdade 

de terra, como também com maior área média dos estabelecimentos 

agrícolas: 465,6, 427,0 e 283,0 hectares, respectivamente. Nestes casos há 

uma clara concentração da terra em latifúndios. Já os estados nordestinos, 

como Alagoas, por exemplo, têm desigualdade fundiária alta, mas a 

agricultura também é caracterizada por uma grande participação de pequenas 

propriedades agrícolas (IBGE, 2009). (Destacou-se). 

 

 

Esses dados exemplificam, portanto, as contradições e as limitações da legislação 

e também da formação ética e política dos profissionais responsáveis pela aplicação do 

Direito, pois o ensino jurídico continua a sustentar a manutenção da propriedade privada 

e a se distanciar de uma investigação mais profunda acerca do significado do acesso a 

terra e da intrínseca relação que tal significado apresenta com a redução das 

desigualdades sociais no Brasil. Segundo Cortiano Junior (2002, p. 6-7): 

 

É legítimo indagar da participação do ensino jurídico na sustentação do 

discurso proprietário. Divorciado da realidade social-econômica, 

dogmatizado na sua negação à pluralidade, enclausurado metodologicamente, 

o ensino jurídico restringe-se, na mais das vezes, a tão-somente refletir as 

modificações que foram filtradas pelo próprio discurso, dentro de um certo 

paradigma ideológico que é a conformação do próprio discurso. (...) O 

discurso proprietário e o discurso do ensino do direito estão em profunda 

relação. Um ajuda a construir o outro, ou a desconstruir. 

 

Essas limitações e as contradições da legislação; da aplicação do Direito e do 

ensino jurídico sinalizam, ainda, que elas mesmas ampliam o abismo que existe em 
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 O índice de Gini é um indicador de desigualdade muito utilizado para verificar o grau de concentração 

de terra e da renda. Varia no intervalo de zero a um, significando que quanto mais próximo de um, maior 

é a desigualdade na distribuição e, quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade (BRASIL, 2013, 

on-line). Informação disponível em 

<http://www.mda.gov.br/portal/nead/noticias/item?item_id=8647930>. Acesso em 05 nov. 2013. 

 

http://www.mda.gov.br/portal/nead/noticias/item?item_id=8647930
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relação à realidade (MELO, 2009), realidade considerada não apenas como o que existe, 

mas como o que pode existir. Nesse sentido, Santos (apud ALFONSIN, 2003, p. 39-40) 

alerta que: 

 

O problema mais intrigante que as ciências sociais hoje enfrentam pode ser 

assim formulado: vivendo nós no início do milênio num mundo onde há tanto 

para criticar porque se tornou tão difícil produzir uma teoria crítica? Por 

teoria crítica entendo toda a teoria que não reduz a “realidade” ao que existe. 

A realidade, qualquer que seja o modo como é concebida é considerada pela 

teoria crítica como um campo de possibilidades e a tarefa da teoria consiste 

precisamente em definir e avaliar a natureza e o âmbito das alternativas 

ao que está empiricamente dado. A análise crítica do que existe assenta 

no pressuposto de que a existência não esgota as possibilidades da 

existência e que, portanto, há alternativas suscetíveis de superar o que é 

criticável no que existe. O desconforto, o inconformismo ou a indignação 

perante o que existe suscita impulso para teorizar a sua superação. (Destacou-

se). 

 

 

  Diante de uma realidade caracterizada pela desigualdade no acesso a terra, é 

imprescindível, portanto, que as contradições e as limitações verificadas na formulação 

e na aplicação do Direito sejam repensadas, o que exige que elementos como a função 

social sejam interpretados a partir de uma nova abordagem. 

  

1.5 - A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA 

  

De acordo com Souza e Caravias (apud ALFONSIN, 2003), a palavra terra, como 

condição física indispensável ao alimento e à moradia, encontra um dos seus sentidos 

registrados já nas escrituras bíblicas. Segundo o que destacam os autores, ela é 

identificada com a própria pessoa, no caso, com Adão (Adamah), que teria sido criado 

do pó e a este retornaria. Com efeito, estabelece o segundo capítulo do livro do Gênesis, 

nos versículos 5, 6 e 7 (2008, p. 15): 

 

(...) Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem que 

cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do 

solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe 

nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente.  

 

 

Já o terceiro capítulo daquele livro, em seu versículo 19, lembra, ainda em relação 

a Adão (2008, p. 17): “(...) você comerá seu pão com o suor do seu rosto, até que volte a 

terra, pois dela foi tirado. Você é pó, e ao pó voltará.” O terceiro capítulo do livro do 
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Êxodo, no versículo 5 (2008, p. 72) ressalta, por sua vez, que a terra “é um lugar 

sagrado”.  

Da mesma forma, Miranda (apud ALFONSIN, 2003, p. 46) evidencia que as 

palavras “solo”, “sala” e “sola” têm a mesma raiz etimológica, “como a demonstrar em 

que medida a terra não pode ser separada da casa e das pessoas” (ALFONSIN, 2003, p. 

46). 

Hedemann (1955, p. 283) também destaca: 

 

El valor del suelo es inconmensurable, tanto para los particulares como para 

el Pueblo en su conjunto. En él radica, en una medida ampliamente decisiva, 

la fuente de alimentación de las gentes. El carbón, el hierro y las demás 

<<riquezas del suelo>> constituyen los instrumentos más elementales para 

satisfacer incontables necesidades vitales, la calefaccíon y las herramientas 

de trabajo, los medios de comunicación y la industria. Todo el sistema de 

habitación está vinculado al suelo. Y éste nos oferece al mismo tiempo, com 

sus bellezas naturales, la posibilidad que otorga al hombre de trasladarse de 

un punto a otro, y sus sustancias curativas, una fuente inesgotable de recreo y 

fortalecimiento
50

. 

 

 

Hedemann (apud ALFONSIN, 2003, p. 70), completa, ainda, que no solo se 

exerce, sobretudo, a liberdade essencial de ir e vir. Por isso mesmo, assinala-o como 

toda hipótese e possibilidade de vida.  

Rousseau (2005, p. 203) ressalta, por fim, o significado da propriedade da terra e 

do fato de seus frutos pertencerem a todos(as): 

 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: Isto é meu, e 

encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro 

fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, quantas 

misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, 

arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse gritado aos seus 

semelhantes: “Evitai ouvir esse impostor. Estareis perdido se esquecerdes que 

os frutos da terra são de todos e que a terra não é de ninguém!” 

 

 

Percebe-se, portanto, em consonância com os autores mencionados, que, antes de 

ser propriedade privada, a terra, por si, já apresenta um significado (uma função), vez 
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 O solo é incomensurável em seu valor, tanto para os particulares como para o Povo em seu conjunto. 

Nele se radicam, em uma medida ampliadamente decisiva, a fonte de alimentação das gentes. O carbono, 

o ferro e as demais riquezas do solo se constituem como os instrumentos mais elementares para 

satisfazerem incontáveis necessidades vitais, como as que se referem ao aquecimento, à produção de 

ferramentas de trabalho, aos meios de comunicação e à indústria. Além disso, todo o sistema habitacional 

também está vinculado ao solo. Este oferece, ao mesmo tempo, com suas belezas naturais, a possibilidade 

de o homem se movimentar de um ponto a outro. Dele se extraem, ainda, as substâncias curativas. Por 

tudo isso, é uma fonte inesgotável de lazer e fortalecimento. (Tradução livre). 
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que constitui o espaço físico a partir do qual homens e mulheres têm condições de 

estabelecer relações econômicas, sociais, culturais e políticas. Assim, ela se 

consubstancia, essencialmente, como moradia e fonte de alimento físico e espiritual.  

 A mudança e a redução da terra (e de sua função) à propriedade privada e à 

função social desta, portanto, simbolizam realidades construídas historicamente. Nesse 

sentido, José de Souza Martins (1995, p. 159-160) demonstra que a terra - e o trabalho - 

se transformaram em mercadoria e foram reduzidos a capital. Conforme o autor: 

 

A terra é, pois, um instrumento de trabalho qualitativamente diferente dos 

outros meios de produção. Quando alguém trabalha na terra, não é para 

produzir a terra, mas para produzir o fruto da terra. O fruto da terra pode ser o 

produto do trabalho, mas a própria terra não o é.  

A terra não pode ser confundida com o capital; não pode ser analisada em 

suas consequências sociais, econômicas e políticas como se fosse capital 

igual àquele representado pelos outros meios de produção. Nesse sentido, 

ocorre em relação à terra o mesmo que ocorre com o trabalho. Este também 

não é produto do próprio trabalho, não contém valor. No entanto, o capital, 

monopolizando os meios de produção, impede que o trabalhador trabalhe por 

sua conta; só lhe resta trabalhar para o capital. Assim, através da separação 

radical entre o trabalhador e os meios de produção de que ele necessita para 

trabalhar, o capital cria as condições para se apropriar do seu trabalho, para 

fazer com que o trabalho apareça como parte do capital quando é comprado 

pelo capitalista. Assim como o capital pode se apropriar do trabalho, também 

pode se apropriar da terra; pode fazer com que ela, que nem é produto do 

trabalho nem do capital, apareça dominada por este último. Mas assim como 

o capitalista precisa pagar um salário para se apropriar da força de trabalho 

do trabalhador, também precisa pagar uma renda para se apropriar da terra. 

Assim como a força de trabalho se transforma em mercadoria no capitalismo, 

também a terra se transforma em mercadoria. Assim como o trabalhador 

cobra um salário para que sua força de trabalho seja empregada na 

reprodução do capital, o proprietário da terra cobra uma renda para que ela 

possa ser utilizada pelo capital ou pelo trabalhador. 

 

 

A partir da análise desse evento historicamente construído e, por isso mesmo, 

passível de alteração (conforme assinala o conceito de realidade adotado no ponto 

1.1.6), Marés (2003) aponta que a ideia de função social - ligada ao próprio conceito do 

direito de propriedade - deveria estar vinculada, na verdade, ao bem. Nesse sentido, o 

mencionado autor revela (2003, p. 113): 

 

a função social (…) seria um privilégio do proprietário que ao não cumpri-la 

pode ser admoestado pelo Poder Público, mas não perde a propriedade. 

Quando, ao contrário, se diz que a função social é da terra (objeto do direito) 

e não da propriedade (o próprio direito) ou do proprietário (titular do direito), 

se está afirmando que a terra tem uma função a cumprir 

independentemente do título de propriedade que possam lhe outorgar os 

seres humanos em sociedade. (Destacou-se). 
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Diante desses aspectos, que abrangem um significado amplo e distributivo, o 

conceito de função social aqui adotado levará em conta a terra – e não apenas uma de 

suas formas de apropriação (a propriedade privada).  

Reitera-se que tal escolha é feita por considerar que a renda capitalista da terra 

tem produzido, historicamente, uma relação de exploração e, por conseguinte, de 

desigualdade e violação de direitos. Nesse sentido, José de Souza Martins (1995, p. 164-

169) esclarece: 

 

(...) a renda capitalista da terra também se distingue da renda pré-capitalista 

porque não tem o caráter de um tributo pessoal e sim o caráter de um tributo 

social. O conjunto da sociedade paga pelo fato de que uma classe, a dos 

proprietários, tenha o monopólio da terra. A dedução não é feita sobre os 

ganhos deste ou daquele, mas sobre os ganhos do conjunto da sociedade, 

sobre a riqueza socialmente produzida, ainda que sujeita à apropriação 

privada do capitalista (...) Quando o proprietário diz que a sua terra está 

“valorizando” ele denuncia exatamente o caráter irracional da 

propriedade fundiária (...) por trás de diferentes tamanhos de propriedade, 

de diferentes quantidades, existem situações e relações de qualidades 

diferentes. A propriedade da terra no capitalismo não é, como parece, apenas 

um dado, um número, um tamanho. A propriedade da terra é uma relação 

social. (...) O trabalhador produz a riqueza, mas ela aparece como sendo 

produto do capital. (...) Não posso entendê-la [referência à renda da terra] se 

não vejo que a terra, através do proprietário, cobra no capitalismo renda 

da sociedade inteira, renda que nem mesmo é produzida direta e 

exclusivamente na sua terra, que sai do trabalho dos trabalhadores do 

campo e da cidade (...) uma parte do trabalho expropriado de todos os 

trabalhadores dessa mesma sociedade. [Acréscimo e negrito da autora]. 

 

 

Apesar de a análise citada acima ter sido tecida por José de Souza Martins, pela 

primeira vez, em 1983 (ano da primeira edição do livro em referência), não por 

coincidência, ela permanece confirmada pela pesquisa de Hoffmann e Gomes a partir da 

observação do último Censo Agropecuário do IBGE (realizado em 2006). Com efeitos, 

esses dois autores evidenciam (2010, p. 35): 

 

A desigualdade de rendimentos na agricultura, além de alta, é caracterizada 

por uma proporção substancialmente maior da renda apropriada por quem 

está na cauda superior da distribuição do que nos demais setores. Ela é a 

única atividade em que a participação dos 1% mais ricos na renda total 

quase sempre supera a participação dos 50% mais pobres. Embora os 

anos de 2007 e 2008 sejam os únicos em que a proporção da renda total 

apropriada pelo centésimo mais rico dos agricultores (15,6% e 16,0%, 

respectivamente) é inferior à recebida pela metade mais pobre (16,7% e 

17,3%, respectivamente), não se pode ainda confiar que isso seja uma 

mudança permanente, sendo que a parcela de 19,1% da renda pertencente aos 

1% mais ricos, em 2006, é superior à de 18,6% recebida em 2001 (ver tabela 

12). (Destacou-se). 
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Enfatiza-se, portanto, a necessidade de problematizar e aprofundar a abordagem 

da função social da propriedade para que alternativas jurídicas e políticas relacionadas à 

igualdade no acesso a terra sejam construídas. 

 

1.6 - O TERRITÓRIO 

 

Além da análise acerca dos significados atribuídos a terra ao longo da História; da 

sua transformação em propriedade privada; das modificações relacionadas à sua 

limitação e da abordagem alusiva à sua função social, cumpre ressaltar que a terra, 

enquanto espaço físico que proporciona o estabelecimento de vínculos dos seres 

humanos entre si e destes com os demais elementos que compõem a natureza, está 

intrinsecamente relacionada a um outro conceito: o de território. Com efeito, conforme 

lembra Santos (2005, p. 34): 

 

O espaço é a matéria trabalhada por excelência. Nenhum dos objetos sociais 

tem uma tamanha imposição sobre o homem, nenhum está tão presente no 

cotidiano dos indivíduos. A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, 

os caminhos que unem esses pontos são igualmente elementos passivos que 

condicionam a atividade dos homens e comandam a prática social. A práxis, 

ingrediente fundamental da transformação da natureza humana, é um dado 

socioeconômico, mas é também tributária dos imperativos espaciais. 

 

 

Diante dessa consideração, Santos (2010, p. 96-97) evidencia que o território 

 

é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da 

residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele 

influi. Quando se fala em território, deve-se, pois, de logo, entender que se 

está falando em território usado, utilizado por uma dada população. 

 

Segundo destaca a nota de rodapé nº. 5 deste trabalho, Raffestin (1993, p. 143-

144), por sua vez, sintetiza que 

  

(...) o território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em 

qualquer nível. (...) Nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um 

trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 

marcadas pelo poder. 

 

De acordo com o citado autor, toda prática espacial, ao ser induzida por um 

sistema de ações e comportamentos, traduz-se por uma produção territorial que 
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repercute em sistemas de tessituras
51

, nós
52

 e redes
53

. Esses sistemas, por sua vez, 

permitem assegurar o controle sobre o que pode ser distribuído, alocado e-ou possuído e 

são produzidos a partir de relações de poder. Assim, Raffestin assinala (1993, p. 158-

159): 

 

Quer se trate de relações existenciais e-ou produtivistas, todas são relações de 

poder, visto que há interação entre os atores que procuram modificar tanto as 

relações com a natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem 

conta disso, se automodificam também. O poder é inevitável e, de modo 

algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação que não seja 

marcada por ele. 

 

Diante de todas as relações materiais e imateriais que envolve, portanto, reitera-

se, em consonância com o autor em referência, que a produção do território e da 

territorialidade
54

 se inscrevem em um campo de poder e, por isso mesmo, de 

multidimensionalidade. 

Além dos conceitos de território evidenciados por Santos (2005, 2010) e 

Raffestin (1993), cumpre evidenciar, ainda, a noção trazida por Haesbaert (2007, p. 

127), pois, para ele, “muito mais do que uma coisa ou objeto, o território é um ato, uma 

ação, uma rel-ação, um movimento (de territorialização e desterritorialização), um 

ritmo, um movimento que se repete e sobre o qual se exerce um controle”. 

Como se percebe, tal conceito é importante para este estudo porque o autor 

desenvolve, em relação ao território, duas outras noções que serão discutidas nos dois 
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 Conforme Raffestin (1993, p. 154), “a tessitura é a projeção de um sistema de limites ou de fronteiras, 

mais ou menos funcionalizadas”. Ela “é sempre um enquadramento do poder ou de um poder”. 
52

 O ponto ou a nodosidade, segundo Raffestin (1993, p. 156), “é, de certa forma, a expressão de todo 

ego, individual ou coletivo. Locais de poderes, mas também locais de referência, cuja posição se 

determina de uma forma absoluta ou de uma forma relativa.” (...) “os pontos simbolizam a posição dos 

atores”. 
53

 Ainda em consonância com Raffestin (1993, p. 156-157), “uma rede é um sistema de linhas que 

desenvolvem tramas” (...) “A ideia básica é considerar a rede como algo que assegura a comunicação, 

mas, por natureza, a rede que desenha os limites e as fronteiras não assegura a comunicação. É uma rede 

de disjunção. Mas mesmo uma rede de comunicação pode, a um só tempo, assegurar aquilo para o que foi 

concebida e impedir outras comunicações”. [Assim], “toda rede é uma imagem do poder, ou mais 

exatamente, do poder ou dos atores dominantes. 
54

 De acordo com o que assinala Raffestin (1993, p. 161-162), a territorialidade “resume, de algum modo, 

a maneira pela qual as sociedades satisfazem, num determinado momento, para um local, uma carga 

demográfica e um conjunto de instrumentos também determinados, suas necessidades em energia e em 

informação. As relações que a constituem podem ser simétricas ou dissimétricas, ou seja, caracterizadas 

por ganhos e custos equivalentes ou não”. (...) “Cada sistema territorial segrega sua própria 

territorialidade, que os indivíduos e as sociedades vivem. A territorialidade se manifesta em todas as 

escalas espaciais e sociais, ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer que, de certa 

forma, é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder”. (...) [Desse modo], “a análise da territorialidade só é 

possível pela apreensão das relações reais recolocadas no seu contexto sócio-histórico e espaço-

temporal”. 
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próximos capítulos deste trabalho: a de desterritorialização e a de reterritorialização. 

Segundo sua análise (2007, p. 127): 

 

Simplificadamente, podemos afirmar que a desterritorialização é o 

movimento pelo qual se abandona o território, ‘é a operação da linha de 

fuga’, e a reterritorialização é o movimento de construção do território 

(Deleuze e Guatari, 1997 b:224); no primeiro movimento, os agenciamentos 

se desterritorializam e, no segundo, eles se reterritorializam como novos 

agenciamento maquínicos de corpos e coletivos de enunciação. 

 

 

Deleuze e Guattari (apud Haesbaert, 2007), por exemplo, estabelecendo as 

conexões entre as relações dos homens e das mulheres com a terra e os processos de 

desterritorialização, identificaram três grandes tipos de “máquinas sociais”: a máquina 

territorial primitiva, a máquina despótica e a máquina capitalista. Embora não as vissem 

de modo excludente e sucessivo, para eles, cada uma delas era dominante em um 

determinado tipo de sociedade. 

Nesse sentido, Haesbaert (2007) lembra que, para Deleuze e Guattari, as 

sociedades pré-capitalistas eram efetivamente territoriais, pois sua relação com a terra 

era completamente distinta, vez não havia uma separação entre os corpos sociais, 

técnicos, políticos e artísticos e os corpos da natureza. Assim, elas caracterizavam a 

“máquina social primitiva”, na qual o “princípio de imanência” relacionado a terra 

simbolizava que esta era uma divindade ou quase um início e um fim em si mesma. 

Para aqueles dois autores, o aparecimento do Estado, todavia, foi responsável 

pelo primeiro grande movimento de desterritorialização, à medida em que, de forma 

despótica, ele imprimiu a divisão da terra pela organização administrativa, fundiária e 

residencial.  

Apesar disso, Deleuze e Gauttari (apud HAESBAERT, 2007) ressalvam que o 

Estado despótico produziu uma territorialidade que não destruiu completamente a 

territorialidade das comunidades “primitivas”, pois se apropriou delas e as integrou 

como “peças da produção”.  

Assim, os autores tratam o fenômeno da “máquina despótica” como uma des-re-

territorialização, visto que, ao mesmo tempo em que as territorialidades prévias foram 

modificadas, também foram reincorporadas e produziram uma nova forma de 

organização espacial.  

Em oposição ao “princípio de imanência” característico das sociedades pré-

capitalistas, portanto, a máquina despótica (característica das sociedades de modo de 
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produção asiático) veiculou um “princípio de transcendência”, vez que o déspota 

assumiu todos os princípios da organização social.  

Por fim, Deleuze e Guattari (apud HAESBAERT, 2007) revelam que a criação do 

Estado e das sociedades capitalistas aprofundaram os movimentos de 

desterritorialização, visto que, através dela, a terra se transformou, gradativamente, em 

um simples mediador das relações sociais.  

A partir desses aspectos, concluem que a ideia de territorialização do Estado 

(ligada ao controle político, jurídico, administrativo e militar e articulada com a noção 

de território) foi construída a partir de um processo de desterritorialização - vinculado à 

privatização do solo; à separação dos(as) trabalhadores(as) dos meios de produção; à 

privação desses(as) em relação aos meios de consumo e à sua transformação em homens 

e mulheres “livres” para venderem sua força de trabalho.  

No mesmo sentido de Deleuze e Guattari e se contrapondo à ideia de que a 

desterritorialização, do ponto de vista econômico, seria sinônimo apenas da 

globalização econômica, do capitalismo pós-fordista (de acumulação flexível) e da 

economia ligada ao setor financeiro, Haesbaert (2007, p. 193-194) adverte: 

 

(...) se existe uma desterritorialização do ponto de vista econômico, ela está 

muito mais ligada aos processos de expropriação, precarização e∕ou exclusão 

inseridos na lógica de acumulação capitalista do que nas simples esferas do 

capital “fictício”, da deslocalização das empresas ou da flexibilização das 

atividades produtivas. É preciso, antes de mais nada, distinguir 

“desterritorialização por quem e para quem”. Geralmente estes discursos da 

desterritorialização – seja da globalização do capitalismo (de capital flexível), 

da fluidez do capital financeiro ou da “deslocalização” das grandes empresas 

– servem apenas para ocultar a real desterritorialização, a daqueles que, 

submetidos a essa “liberdade improdutiva” e à flexibilidade das relações de 

trabalho, acabam não tendo emprego ou sendo obrigados a subordinar-se a 

condições de trabalho cada vez mais degradantes.  

Desmistificados os discursos correntes da desterritorialização em sua matriz 

econômica
55

, é fácil perceber que ela inclui como parcelas indissociáveis 

outras dimensões socioespaciais ligadas ao papel do Estado nação e das 

fronteiras, à identidade cultural das populações e ao chamado “ciberespaço”. 

 

Haesbaert (2007) também exemplifica, por sua vez, situações de 

desterritorialização ao citar o caso de agricultores(as) pobres, atingidos(as) por 

barragens e nações indígenas expropriadas que migram em busca de terras que possam 

utilizar (na dimensão econômico-funcional do território) e através das quais tenham 
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 Na obra de Haesbaert aqui referenciada, o autor analisa a desterritorialização a partir de uma 

abordagem política, econômica e cultural a fim de enfatizar a multiplicidade de enfoques com os quais ela 

tem sido abordada.  
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condições de reconstruir ou manifestar sua identidade cultural (na dimensão simbólica 

ou expressiva do território)
56

.  

Quanto a isso, enfatiza-se, em consonância com aquele autor, que a 

desterritorialização em territórios marcados por traços étnicos-culturais implica na 

destruição das “geografias imaginárias”, pois a identidade desses grupos depende, 

fundamentalmente, das referências a um determinado recorte geográfico.  

Todos esses aspectos demonstram, portanto, que a noção de território está 

relacionada, de forma intrínseca, aos modos de vida que se estabelecem com a terra. 

Evidenciam, ainda, que tais modos de vida, por serem criados a partir de relações de 

poder e por se constituírem através de múltiplos elementos (como os econômicos, os 

políticos, os sociais e os culturais), caracterizam a identidade dos grupos que os 

formam. Assim, qualquer intervenção em um determinado território tem o dever de 

levar em consideração os sujeitos e os vínculos que estes cultivam em seus espaços. 

 

1.7 - A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE POR MEIO DA 

DESAPROPRIAÇÃO 

 

Conforme se discutiu no tópico 1.1.6 (relativo às “limitações” à propriedade 

privada), diante das contradições do Estado Liberal, das crises que ele gerou para sua 

própria manutenção e da necessidade de sustentar o modo de produção capitalista, 

organizou-se, ao longo do século XX, na maioria dos países, o Estado de Bem-Estar 

Social. Uma das principais características desse Estado, por sua vez, é sua intervenção 

na ordem econômica e social e, por conseguinte, na propriedade privada. Não por acaso, 

então, foram construídos, normativamente, instrumentos jurídicos de intervenção do 

Estado na propriedade. Um dos mais importantes desses instrumentos é a 

desapropriação. 

 

1.7.1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DE UM PROCEDIMENTO 

DESAPROPRIATÓRIO 
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 Essa noção, por sua vez, será resgatada nos dois próximos capítulos a fim de discutir os impactos que 

três perímetros irrigados construídos no Estado do Ceará causaram às populações campesinas que foram 

atingidas por sua implantação.  
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Juridicamente, a desapropriação – também conhecida como expropriação – 

corresponde ao procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade 

pública, utilidade pública ou interesse social
57

, compulsoriamente despoja alguém de 

um bem certo e o adquire para si, em caráter originário
58

, mediante indenização prévia, 

justa e pagável em dinheiro
59

 (MELLO, 2008, p. 858-859). Seu fundamento seria a 

preservação do interesse público. 

Todavia, destaca-se que o termo expropriação, a partir de uma concepção do 

materialismo histórico
60

, compreende uma abordagem bem mais ampla que a 

apresentada pelo Direito, pois corresponde à separação do(a) trabalhador(a) dos meios 

de produção, no caso, da terra
61

.  
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 De acordo com José dos Santos Carvalho Filho (2009), existem, no Brasil, três pressupostos a partir 

dos quais pode ocorrer a desapropriação. Tais pressupostos (previstos no artigo 5º, XXIV, da Constituição 

Federal de 1988) são: a utilidade pública (a transferência do bem é conveniente para a Administração); a 

necessidade pública (a transferência do bem decorre de uma situação emergencial) e o interesse social 

(aqui, estão os casos que mais evidenciam uma intervenção do Estado voltada ao cumprimento da função 

social da propriedade). Esses pressupostos evidenciam, portanto, as formas ordinárias de desapropriação. 

Além deles, pode-se verificar a existência de outras três espécies de desapropriação, chamadas de 

“extraordinárias” por aquele autor: a que acontece para a reforma agrária (forma específica de 

desapropriação por interesse social prevista no artigo 184 da Constituição); a que é viabilizada para a 

reforma urbana (esta também ocorre por interesse social e está prevista no artigo 182, § 4º, III, da 

Constituição Federal de 1988) e a que ocorre como confisco (quando a propriedade apresenta culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas, conforme dispõe a Constituição em seu artigo 243). 
58

 “Dizer-se que a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade significa que ela é, 

por si mesma, suficiente para instaurar a propriedade em favor do Poder Público, independentemente de 

qualquer vinculação com o título jurídico do anterior proprietário (MELLO, 2008, p.864). Dessa 

premissa, surgem, portanto, dois efeitos: a irreversibilidade da transferência da propriedade e a extinção 

de direitos reais (como penhoras e hipotecas, por exemplo) que terceiros tenham sobre a coisa. Assim, o 

bem desapropriado entra no domínio do Estado livre de quaisquer ônus. 
59

 Essas três características da indenização só não são visualizadas nos seguintes casos específicos 

previstos pelo próprio texto constitucional: o de confisco; o de desapropriação para a reforma agrária e o 

de desapropriação para a reforma urbana (hipóteses que representam o descumprimento da função social 

da propriedade). Na primeira, não há indenização (artigo 243 da CF). Na segunda, ela existe, mas ocorre 

através do pagamento de títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis 

em até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão (artigo 184 da CF). Na terceira, por sua vez, a 

indenização também existe, mas seu pagamento acontece por meio de títulos da dívida pública, com prazo 

de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o seu valor real e os juros 

legais (artigo 182, § 4º, CF). 
60

 O materialismo histórico elaborado por Marx e Engels “traduz-se na concepção do desenvolvimento 

histórico como processo de revolucionamento ininterrupto de todos os aspectos da vida coletiva humana, 

cuja força motriz fundamental é constituída pela evolução do modo de produção” (...) “Nesta perspectiva, 

a individualidade das instituições e dos valores políticos surgidos nas diversas épocas e situações 

históricas parece determinada pelas várias fases da evolução do modo de produção e com elas 

relacionada. Pelo que se refere à doutrina dos direitos do homem e ao modelo liberal do Estado, esses, 

longe de ser considerados como normas de valor universal, são concebidos como superestruturas do modo 

de produção burguês-capitalista e, por isso, historicamente condicionados e destinados a ser superados 

com a passagem ao modo de produção socialista. (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 1998, p. 583-

584). 
61

 Conforme explica Marx (1988, p. 830), “O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os 

trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção capitalista se 

torna independente, não se limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O 

processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao trabalhador a propriedade 
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Nesse ponto, evidencia-se, ainda, que tal processo não se associa apenas à perda 

de um bem monetário, mas à perda da base das relações afetivas e da própria 

sobrevivência, o que demonstra sua íntima relação com o conceito de território 

anteriormente explicitado. Faz-se essa “distinção” entre as abordagens, por sua vez, 

porque, ao longo deste trabalho, o(a) leitor(a) perceberá que os conceitos jurídico e 

materialista histórico de expropriação apresentam muitos níveis de relacionamento. 

Antes, contudo, é relevante evidenciar algumas características do conceito jurídico 

de expropriação∕desapropriação. Nesse sentido, lembra-se que, já ponto de vista dos 

diplomas normativos que a regulam
62

, ela é uma das formas mais intensas de 

intervenção do Estado na propriedade porque, através de sua realização, um bem 

particular é “transformado” em bem público.  

Em decorrência dessa característica, a desapropriação corresponde a um 

procedimento administrativo (e, quase sempre, judicial) de direito público, o que 

implica na existência de uma sequência de atos e atividades que devem ser seguidos 

pelo Estado e pelo(a) particular e na necessidade do direito ao contraditório e à ampla 

defesa em todas as suas etapas. 

O procedimento, por sua vez, apresente duas grandes fases: a declaratória e a 

executória. Na primeira, uma declaração de utilidade pública ou de interesse social é 

expedida. Tal declaração precisa individualizar, com precisão, o bem ou os bens nos 

quais o Poder Público tem interesse e deve deixar expresso a que se destina a 

desapropriação (CARVALHO FILHO, 2009), pois, só com essas referências, o(a) 

proprietário(a) poderá verificar se há ou não desvio de finalidade e se a hipótese 

configura, realmente, um dos casos para os quais a legislação prevê a transferência do 

domínio.  

Como regra geral, a declaração de utilidade pública ou de interesse social é 

formalizada através da expedição de um decreto expropriatório. Após a expedição do 

decreto, existe a permissão para as autoridades penetrarem no objeto da declaração; o 

início do prazo de caducidade do ato (nos casos de utilidade pública, o prazo para a 

                                                                                                                                               
de seus meios de trabalho, um processo que transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de 

produção e converte em assalariados os produtores diretos”.  
62

 Entre os diversos diplomas legais que disciplinam a desapropriação no Brasil, destaca-se o Decreto-Lei 

nº. 3.365-1941, que regula os casos de desapropriação por utilidade pública, e a Lei nº. 4.132-1962, que 

normatiza os casos de desapropriação por interesse social. As duas normas, por sua vez, estão disponíveis, 

respectivamente, em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm e 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4132.htm>. Acesso em: 5 dez. 2013. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm
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desapropriação ser efetivada administrativa ou judicialmente é de cinco anos
63

; já nos 

casos de interesse social, esse prazo é de dois anos
64

) e a indicação do estado em que se 

encontra o bem objeto da declaração (o que é necessário para fixar a futura 

indenização).  

Com o fim da fase declaratória, inicia-se a fase executória, que pode ocorrer 

administrativa (por acordo entre as partes) ou judicialmente (caso não haja acordo na 

via administrativa, o Poder Público propõe a ação de desapropriação). 

Diante da intensidade do procedimento sintetizado nos parágrafos anteriores, o 

artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988 (CF-1988)
65

 exige que a 

desapropriação – por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social – 

apresente como contrapartida o pagamento de uma indenização prévia, justa e em 

dinheiro, nos termos mencionados no início deste tópico. 

Indenização justa é aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem 

que se perdeu, ou seja, aquela cuja importância permita que o(a) desapropriado(a) fique 

absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio (MELLO, 2008), posição 

confirmada pelos tribunais superiores no Brasil
66

. No mesmo sentido, Meirelles (2005, 

p. 597) se posiciona: 

 

A indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens 

expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os 

lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu 

patrimônio. Se o bem produzia renda, essa renda há de ser computada no 

preço, porque não será justa a indenização que deixe qualquer desfalque na 

economia do expropriado. Tudo que compunha seu patrimônio e integrava 

sua receita há de ser reposto em pecúnia pelo expropriante. 

 

                                                 
63

 De acordo com o artigo 10 do Decreto-Lei nº. 3.365-1941, “a desapropriação deverá efetivar-se 

mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do 

respectivo decreto e findos os quais este caducará”. 
64

 Segundo o artigo 3º da Lei nº. 4.132-1962, “o expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a partir da 

decretação da desapropriação por interesse social, para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as 

providências de aproveitamento do bem expropriado. 
65

 A íntegra do texto constitucional de 1988 está disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 05 dez. 

2013. 
66

 Nesse sentido, pode-se conferir a argumentação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 1195011 (16-12-2010) e do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Agravo de Instrumento 618700/MA (02-02-2007). Tais julgamentos, 

por sua vez, estão disponíveis para consulta, respectivamente, em: 

<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19127021/agravo-regimental-no-agravo-regimental-no-recurso-

especial-agrg-no-agrg-no-resp-1195011-pr-2010-0091055-3-stj> e 

<http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14778247/agravo-de-instrumento-ai-618700-ma-stf>. Acesso 

em 05 dez. 2013.  

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19127021/agravo-regimental-no-agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-agrg-no-resp-1195011-pr-2010-0091055-3-stj
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19127021/agravo-regimental-no-agravo-regimental-no-recurso-especial-agrg-no-agrg-no-resp-1195011-pr-2010-0091055-3-stj
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14778247/agravo-de-instrumento-ai-618700-ma-stf
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Ressalta-se, ainda, que o cálculo da quantia a ser indenizada deve levar em 

consideração aspectos como: a) o valor do bem, incluindo-se as benfeitorias que já 

existiam no imóvel antes da desapropriação; b) os lucros cessantes e os danos 

emergentes
67

; c) os juros compensatórios
68

; d) os juros moratórios e e) as despesas 

relativas ao desmonte e ao transporte de mecanismos instalados e em funcionamento. 

  

1.7.2 - A SEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE 

 

Além dos aspectos mencionados no subtópico anterior, cumpre salientar que o 

valor justo das indenizações pagas em uma desapropriação também precisa considerar o 

componente fundamental do direito à moradia adequada (ONU, 2012, on-line)
69

: a 

segurança jurídica da posse. Com efeito, de acordo com a ONU (2012, p. 14, on-line): 

 

(...) el Consejo de Administración de ONU-Hábitat, en su resolución 23/17, 

alentó a los gobiernos y a los asociados en el Programa de Hábitat a 

promover la seguridad de la tenencia para todos los sectores de la sociedad 

reconociendo y respetando una pluralidad de sistemas de tenencia (párr. 7 b). 

Análogamente, las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 

de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 

seguridad alimentaria nacional43 recomiendan a los Estados "dar 

reconocimiento y respetar a todos los titulares legítimos y sus derechos de 

tenencia. Deberían adoptar medidas razonables para identificar, registrar y 

respetar a los titulares y sus derechos, ya sea que estos últimos hayan sido 

registrados oficialmente o no” (pág.3)
70

. 

                                                 
67

 De acordo com o artigo 402 do Código Civil Brasileiro, “salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que 

razoavelmente deixou de lucrar”. A partir do disposto nesse artigo, explica-se que os lucros cessantes 

configuram aquilo que alguém deixará de ganhar em decorrência de determinado ato danoso e que os 

danos emergentes representam aquilo que efetivamente foi perdido devido à prática de tal ato. 
68

 Nesse sentido, estão as Súmulas 164 (“No processo de desapropriação, são devidos juros 

compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência) e 618 

(“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao 

ano”) do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula nº 69 (“Na desapropriação direta, os juros 

compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da 

efetiva ocupação do imóvel”) do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Respectivamente, tais normas estão 

disponíveis para consulta em: 

<http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0164.htm>, 

<http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0618.htm> e 

<http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stj/stj__0069.htm>. Acesso em: 

5 dez. 2013. 
69

 Para mais informações sobre o tema, sugere-se a leitura do “Relatório sobre a moradia adequada como 

elemento integrante do direito a um nível de vida adequado e sobre o direito de não-discriminação a esse 

respeito”. Tal documento, tecido pela Relatora Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o 

direito à moradia adequada – Raquel Rolnik –, foi publicado em 24 de dezembro de 2012 e está 

disponível em: <http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2013/02/A.HRC_.22.46_sp.pdf>. Acesso 

em 15 dez.2013. 
70

 Tradução livre: O Conselho de Administração da ONU-Hábitat [Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos], em sua resolução 23/17, estimulou os governos e os associados no Programa 

http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0164.htm
http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0618.htm
http://direitoamoradia.org/wp-content/uploads/2013/02/A.HRC_.22.46_sp.pdf
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Nesse sentido, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 1.196 do Código 

Civil: 

 

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
71

. 

 

 

O artigo 1.204 do mesmo Código, por sua vez, também dispõe que: 

 

Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, 

em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 

 

 

A partir dessas características elencadas na legislação nacional e internacional, 

salienta-se que a posse é um instituto autônomo à propriedade e que o seu fundamento é 

o uso de algo. Nesse sentido, conforme ressaltam Farias e Rosenvald (2009), o Direito 

Brasileiro a protege porque ela viabiliza o desenvolvimento dos atributos da 

personalidade do(a) possuidor(a), visto que o uso e a fruição de um bem têm em vista a 

satisfação das necessidades essenciais de uma pessoa ou de sua entidade familiar. Ainda 

de acordo com Farias e Rosenvald (2009, p.37), 

 

(...) tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito 

de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social 

primário à moradia (art. 6º da CF – EC nº26/01, e o acesso aos bens vitais 

mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana (art. 1º, III, da CF). A 

oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real 

patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como 

local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade do ser 

humano e da entidade familiar.  

 

O respeito à posse, portanto, está intrinsecamente relacionado não apenas à função 

social da propriedade, mas ao direito à moradia adequada, ao direito à alimentação e ao 

direito a terra, que “consultam direitos e interesses muito superiores aos simplesmente 

                                                                                                                                               
Hábitat a promoverem a segurança da posse para todos os setores da sociedade reconhecendo e 

respeitando uma pluralidade de sistemas de posse (parágrafo 7, b). Analogamente, as diretrizes 

voluntárias sobre a governança responsável da posse da terra, da pesca e das florestas, no contexto da 

segurança alimentar nacional, recomendam aos Estados que estes reconheçam e respeitem todos(as) 

os(as) titulares legítimos e seus direitos de posse. [Assim, tais Estados] devem adotar medidas razoáveis 

para identificar, registrar e respeitar os(as) titulares e seus direitos, tenham estes últimos já sido 

registrados oficialmente ou não. (Acréscimos deste trabalho).  
71

 Para explicar os “poderes inerentes à propriedade”, lembra-se que, de acordo com o artigo 1.228 do 

Código Civil Brasileiro, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de 

reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 
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patrimoniais” (ALFONSIN, 2003, 88)
72

. Por isso, então, a perda da posse precisa ser 

indenizada considerando-se não apenas as benfeitorias construídas pelo(a) possuidor(a), 

mas o tempo e o caráter de sua posse. 

No Direito Brasileiro, essa segurança jurídica também é resguardada porque o 

tempo e o caráter da posse mencionados anteriormente conferem o direito de 

propriedade sobre os terrenos ocupados. Nesse sentido, destaca-se que, de acordo com o 

artigo 191 da Constituição de 1988
73

: 

 

Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 

seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, 

não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou 

de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

Assim, pela função social da terra que a posse veicula e pelo direito à moradia que 

ela consegue viabilizar, percebe-se que o tempo (5 anos) e o caráter (uso para o trabalho 

e a moradia) de seu exercício permitem que o(a) possuidor(a) obtenha o título de 

propriedade, o que é reconhecido – juridicamente - através de sentença proferida na 

ação de usucapião. Assim, demonstra-se, de forma clara, a tentativa jurídica de enfatizar 

a propriedade como “instituto-modelo” a ser alcançado pelas relações jurídicas que 

perpassam o uso da terra, conforme crítica apontada nos tópicos 1.1.6 e 1.1.7.  

Nesse sentido, Farias e Rosenvald (2009) lembram que uma revisão conceitual 

dessa realidade implica, necessariamente, em despatrimonializar e repersonalizar a 

posse. Do mesmo modo, Varela (apud FARIAS; ROSENVALD, 2009) elenca que a 

leitura do direito civil constitucional no modelo jurídico da posse exige duas 

consequências: a percepção da pluralidade de sujeitos possuidores (que se diferencia da 

noção abstrata e monolítica do possuidor do artigo 1.196 do Código Civil) e a obrigação 

de que os profissionais do Direito reconheçam a diversidade dos padrões valorativos de 

cada caso ao lidarem com conflitos possessórios. Nesse ponto, a autora enfatiza, ainda, 

que o vetor de ponderação de tais lides deve ser a proteção da dignidade dos diversos 

possuidores(as) e a valorização dos efeitos da posse por si e não em função do direito de 

propriedade. 

Diante desses aspectos, defende-se que, em caso de desapropriação por utilidade 

pública ou necessidade pública, a posse exercida para a moradia seja indenizada com os 

                                                 
72

 Com efeito, Fachin (apud FARIAS; ROSENVALD, 2009, p. 39) assinala que “o fundamento da função 

social da propriedade é eliminar da propriedade o que há de eliminável. [Enquanto isso], o fundamento da 

função social da posse revela o imprescindível, uma expressão natural da necessidade”. 
73

 O mesmo dispositivo constitucional está elencado, literalmente, no artigo 1.239 do Código Civil. 



65 

mesmos critérios utilizados para a indenização de quem apresenta a propriedade privada 

da terra, vez que seu objetivo deve ser o de permitir aos(às) atingidos(as) a reconstrução 

de suas vidas em condições semelhantes às anteriores.  

Assim, destaca-se que a indenização para tal posse deve considerar o valor 

imobiliário da terra (observando sua extensão, localização e distância em relação a um 

centro urbano, por exemplo); as infraestruturas que esta apresenta; a renda que ela 

consegue produzir (com agricultura, pecuária ou outro tipo de atividade); o que o(a) 

desapropriado(a) irá perder (danos emergentes); o que ele(a) razoavelmente deixará de 

ganhar (lucros cessantes); o valor histórico das benfeitorias produzidas e as despesas 

com o desmonte e o transporte de seus bens. 

 

1.8 – O DIREITO À MORADIA ADEQUADA 

 

O outro fundamento para referendar que a indenização justa em caso de 

desapropriação por utilidade pública ou necessidade pública é aquela que considera a 

posse para moradia e, por conseguinte, a função social da terra é o significado do 

próprio direito à moradia adequada. 

Nesse sentido, salienta-se que a moradia é vislumbrada como direito humano e 

fundamental não apenas por estar presente no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 

e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário
74

, mas por concretizar uma 

necessidade vinculada à própria existência: a de viver com dignidade. Conforme lembra 

Cunha (2000, p. 268-269), 

 

antes do direito a morar, vem o direito de simplesmente estar: ninguém 

subsiste sem ser em algum lugar. O direito de deslocar-se (art.5º, LXVIII, da 

Constituição Brasileira) e o direito de ter casa – asilo inviolável (art.5º, XI), 

resguardo da sua intimidade (art. 5º, X) – decorrem do direito de estar: o de 

ocupar um espaço, indissociável da existência física. 

 

 

                                                 
74

 Dentro das lutas históricas necessárias à positivação dos direitos, cumpre ressaltar que a moradia 

aparece no sistema internacional, de forma inédita, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948. Depois disso, é expressa, especialmente, nos seguintes dispositivos internacionais dos quais o 

Brasil também é signatário: Convenção Internacional Sobre o Estatuto dos Refugiados (1951); 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); Pacto 

Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC (1966); Convenção 

Internacional de Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Sua Família 

(1977); Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989). 
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Afinado com a concepção transcrita acima, o Comentário Geral nº. 4 (referente ao 

Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC
75

) 

apresenta que o conteúdo do direito à moradia corresponde à segurança jurídica da 

posse (isto é, a proteção legal contra despejos forçados, perturbações e outros tipos de 

ameaças); à disponibilidade de serviços e infraestrutura (ou seja, o acesso aos 

recursos naturais e comuns; à água potável; à energia para a cozinha; ao serviço de 

iluminação; às instalações sanitárias e de lavagem e aos meios de eliminação de 

resíduos, só para que se citem alguns exemplos); ao custo da moradia acessível 

(compreendido como a devida proporcionalidade entre a porcentagem dos gastos 

relacionados à moradia e a renda das pessoas); à habitabilidade (verificada através da 

proteção em relação ao frio, à umidade, ao calor, à chuva, ao vento, às outras ameaças à 

saúde, aos perigos estruturais, aos vetores de doenças e à segurança física dos 

ocupantes); à acessibilidade (evidenciada no acesso de todos(as), de forma plena e 

sustentável, aos recursos adequados para a obtenção de uma moradia); à adequação 

cultural (traduzida no respeito à identidade, à diversidade cultural e aos padrões 

habitacionais oriundos dos usos e dos costumes das comunidades e dos grupos sociais, 

quando da construção das moradias e das políticas públicas em que se apoiem) e à 

localização adequada (destacada no fato de que a moradia deve permitir, em função de 

sua localização, o acesso às opções de emprego, transporte, escolas e outros serviços 

públicos essenciais), conforme dispõe a ONU (1991, on-line). 

Percebe-se, então, que, quando a fundamentação jurídica da moradia apresenta a 

necessidade de se respeitar padrões que assegurem as diversas interações culturais 

construídas – e mantidas - com os lugares habitados por diferentes populações
76

, tal 

fundamentação está intrinsecamente ligada à noção de território apresentada no tópico 

1.2. 

                                                 
75

 O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais foi adotado pela XXI Sessão 

da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966. Sua promulgação pelo Estado 

Brasileiro, por sua vez, ocorreu através do Decreto nº. 591, de 6 de julho de 1992. O texto do mencionado 

diploma pode ser conferido em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm>. 

Acesso em: 05 dez. 2013. 
76

 Os elementos do direito à moradia adequada aqui apresentados como condição para a expressão da 

dignidade humana são característicos do Direito da cultura ocidental moderna. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que, existindo culturas diferenciadas, como as das comunidades tradicionais no 

Brasil, podem haver concepções de direito e de justiça diversas da compreensão ocidental. Nesse sentido, 

vislumbra-se a necessidade do reconhecimento da igualdade do valor intrínseco de cada cultura, tendência 

do multiculturalismo, que designa a “coexistência de formas culturais ou de grupos caracterizados por 

culturas diferentes no seio de sociedades modernas” (SANTOS e NUNES apud KRETZMANN; 

SPAREMBERGER, 2008, p. 95). Destaca-se que tal reconhecimento é fundamental para que o princípio 

da dignidade também seja respeitado quando se refere àquelas e àqueles que apresentam modos de ser, 

viver e fazer diferenciados dos nossos (KRETZMANN; SPAREMBERGER, 2008). 
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Diante disso, há que se considerar que uma intervenção pública que pretenda 

retirar uma certa população de seu território precisa ser discutida, prévia e intensamente, 

com essa população; deve avaliar (também junto às pessoas que podem ser atingidas) a 

necessidade, os impactos de tal intervenção e a forma como ela será processada e 

precisa levar em consideração (caso se tenha percebido que a intervenção é, 

verdadeiramente, imprescindível) a necessidade de reassentamento comunitário 

próximo ao local já habitado tradicionalmente (nas condições que mais se aproximem 

das anteriores).  

Não é à toa, portanto, que a Convenção nº. 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais
77

 dispõe, em seu artigo 7º, que: 

 

1.Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias 

prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida 

em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, 

bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, 

na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e 

cultural. Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação 

e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 

suscetíveis de afetá-los diretamente. 

Do mesmo modo, o artigo 13 da Convenção 169 da OIT também apresenta os 

seguintes aspectos: 

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos 

deverão respeitar a importância especial que para as culturas e valores 

espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou 

territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de 

alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. 

2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o 

conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das regiões que 

os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 

Assim, apesar de a Convenção 169 da OIT se referir aos povos indígenas, lembra-

se que seus fundamentos podem e devem ser estendidos aos demais povos que mantêm 

relações diferenciadas com as terras que ocupam tradicionalmente - como os(as) 

pescadores(as) artesanais, os(as) quilombolas e os(as) marisqueiros(as), só para que se 

citem alguns exemplos.  

                                                 
77

 Essa Convenção foi assinada em 27 de junho de 1989 e ratificada pelo Brasil através do Decreto nº. 

5.051, de 19 de abril de 2004. Seu texto integral está disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5051.htm>. Acesso em: 05 dez. 

2013. 
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Essa interpretação, por sua vez, é coerente porque está em consonância com a 

finalidade do direito à moradia adequada, que, conforme o Comentário Geral nº. 4 

(referente ao PIDESC), não pode estar sujeita a nenhuma forma de discriminação e não 

deve ser interpretada de maneira restritiva. 

Desse modo, percebe-se que o direito à moradia se vincula ao direito a terra e a 

todos os demais direitos que, interligados dentro da complexa realidade histórica e 

socioeconômica na qual a vida humana está inserida, compõem o pleno significado da 

dignidade. Nesse sentido, dispõe a ONU (2007, p. 11, on-line): 

 

Sin un reconocimiento juridico adecuado de los derechos tanto individuales 

como colectivos sobre la tierra, el derecho a una vivienda adecuada en 

muchos casos no se puede ejercer de forma eficaz. No obstante, el derecho a 

la tierra no está únicamente vinculado al derecho a una vivienda adecuada, 

sino que está integralmente relacionado con los derechos humanos a la 

alimentación, el sustento, el trabajo, la libre determinación y la seguridad de 

la persona y del hogar y el sostenimiento de los recursos comunes de 

propiedad. La garantía del derecho a la tierra es por tanto fundamental para la 

mayoría de la población mundial que depende de la tierra y los recursos de la 

tierra para sus vidas y sustento
78

. 

 

A partir desses aspectos, não há que se falar em “apenas” direito à moradia, visto 

que, para que haja existência digna, é imprescindível que essa moradia seja adequada
79

.  

Argumenta-se, ainda, que, quando os procedimentos de desapropriação por 

utilidade pública ou necessidade pública ocorrem sem respeitar o direito à moradia 

adequada das populações atingidas, conduzem, materialmente, ao que se chama de 

“despejo forçado”. 

De acordo com os itens 3 e 4 do Comentário Geral nº. 7 sobre o Direito à Moradia 

Adequada
80

 (ONU, 1997, on-line), tal evento: 

é a remoção permanente ou provisória, contra a vontade dos indivíduos, das 

famílias e das comunidades das residências ou da terra que ocupam, sem o 

devido alcance de formas apropriadas de proteção legal ou de outra índole, 

                                                 
78

 Tradução livre: Sem um reconhecimento jurídico adequado dos direitos tanto individuais como 

coletivos sobre a terra, o direito a uma moradia adequada, em muitos casos, não pode ser exercido de 

forma eficaz. Apesar disso, o direito a terra não está unicamente relacionado ao direito a uma moradia 

adequada. Ele se relaciona, integralmente, aos direitos humanos à alimentação, ao sustento, ao trabalho, à 

livre determinação, à segurança da pessoa e do lar e à manutenção dos recursos comuns da propriedade. A 

garantia do direito a terra é, portanto, fundamental para a maioria da população mundial que depende da 

terra e dos recursos da terra para suas vidas e seu sustento. 
79

 Nesse sentido, destaca a Relatoria Especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o Direito à 

Moradia Adequada (2013, on-line), conforme se pode conferir em: 

<http://direitoamoradia.org/?page_id=46&lang=pt>. Acesso em 15 dez. 2013. 
80

 Esse Comentário Geral foi expedido em 16 de maio de 1997 e se refere ao Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (adotado em 19 de dezembro de 1966 e promulgado pelo Estado 

Brasileiro em 6 de julho de 1992, através do Decreto nº. 591). 

http://direitoamoradia.org/?page_id=46&lang=pt
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denotando a arbitrariedade e a ilegalidade de tais medidas.  

O mesmo Comentário Geral também destaca que os Estados estão obrigados a 

assegurar alternativas viáveis antes da efetivação de qualquer despejo (particularmente 

dos que envolvem grande número de pessoas) e evidencia que outras medidas devem 

ser buscadas - mediante consulta à população afetada – para que se protejam os direitos 

fundamentais
81

 daqueles(as) que se encontram em situações vulneráveis e até mesmo 

para que se impeça o despejo.  

A partir de todos esses aspectos, portanto, defende-se que os procedimentos 

desapropriatórios de utilidade pública e necessidade pública utilizados para a construção 

de obras implementadas pelo Estado (especialmente os que envolvem grande número de 

pessoas atingidas) proporcionem a participação das(os) potencialmente afetados(as) não 

apenas com o acesso à informação verdadeira sobre tais projetos, mas com a 

possibilidade de que haja uma discussão com a população atingida acerca dos impactos 

positivos e negativos causados pela obra a partir do que essa população teceu em seus 

territórios e também a partir do que desejam para ele. 

Nesse sentido, defende-se, também, que, em caso de ocorrência da 

desapropriação, os valores pagos em indenização reconheçam a posse utilizada para 

moradia e as relações econômicas, políticas, sociais e culturais que os(as) atingidos(as) 

mantinham com seus territórios independente de haver ou não possibilidade de que tal 
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 Silva (2008, p. 178-179) destaca que os direitos fundamentais do homem, além de se referirem “a 

princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento 

jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que 

ele concretiza em garantias de uma conivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No qualificativo 

fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não 

se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a 

todos, por igual, devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 

efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 

fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos fundamentais. É 

com esse conteúdo que a expressão direitos fundamentais encabeça o Título II da Constituição, que se 

completa, como direitos fundamentais da pessoa humana, expressamente, no art. 17. A expressão (...), 

como também já deixamos delineado com base em Perez Luño, não significa esfera privada contraposta à 

atividade pública, como simples limitação ao Estado ou autolimitação deste, mas limitação imposta pela 

soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela dependem. Ao situarmos sua fonte na 

soberania popular, estamos implicitamente definindo sua historicidade, que é precisamente o que lhes 

enriquece o conteúdo e os deve pôr em consonância com as relações econômicas e sociais de cada 

momento histórico, A Constituição, ao adotá-los na abrangência com que o fez, traduziu um 

desdobramento necessário da concepção de Estado acolhida no art. 1º: Estado Democrático de Direito. O 

fato de o direito positivo não lhes reconhecer toda a dimensão e amplitude popular em dado ordenamento 

(restou dar, na Constituição, consequências coerentes na ordem econômica) não lhes retira aquela 

perspectiva, porquanto, como dissemos acima, na expressão também se contêm princípios que resumem 

uma concepção do mundo que orienta e informa a luta popular para a conquista definitiva da efetividade 

desses direitos”. (Destaques no original). 
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posse se converta em propriedade privada. Lembra-se, por fim, que tal reconhecimento 

tem como fundamentação o significado do acesso a terra e da posse como a forma de 

acesso que viabiliza o direito à alimentação, à moradia adequada e, por conseguinte, a 

terra e ao território. 
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2. A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA E DOLOROSA DA 

AGRICULTURA  

 

Após a análise das relações que homens e mulheres mantiveram com o espaço em 

diferentes modos de produção; dos vínculos conceituais estabelecidos entre os direitos a 

terra, ao território e à moradia adequada; da caracterização do procedimento de 

desapropriação por utilidade pública e da abordagem que revelou como imprescindível 

a vinculação desse procedimento aos conceitos de terra, território e moradia adequada 

fundamentados anteriormente, cumpre apresentar os elementos que compõem o modelo 

de modernização agrícola que passou a ser viabilizado na América Latina a partir da 

segunda metade do século XX.  

Nesse sentido, o presente capítulo evidencia as bases jurídicas de tal modelo no 

Brasil; o discurso que contribuiu para a sua aplicação no Nordeste a partir da 

caracterização da região como um lugar-problema (SILVA et al, 1989); o significado da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) na aplicação do “pacote 

tecnológico” destinado à produção agrícola e, inseridos nesse processo, os objetivos que 

compuseram – e compõem -  a política de irrigação implementada no Brasil desde a 

década de 1960.  

Essa análise, por sua vez, tenta fornecer os elementos necessários à compreensão 

de uma das principais intervenções do Estado dentro daquela política: os perímetros 

irrigados. Por conseguinte, semeia os dados que, no terceiro capítulo, revelarão como as 

características de instalação e operação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi 

constituíram e constituem violações de direitos para os povos camponeses que, 

historicamente, habitam a região e como tais características representam um amplo 

modelo de exploração que tenta se implementar, com o subsídio estatal, em diversos 

outros territórios. 

 

2.1 – OS PRESSUPOSTOS SOCIOECONÔMICOS E JURÍDICOS DA 

“REVOLUÇÃO VERDE
82

” 

 

                                                 
82

 Conforme assinala Albano (apud VASCONCELOS, 2010), o processo de massificação, racionalização 

e industrialização da agricultura (coordenado por empresas transnacionais e regulado pelo Estado) 

também recebeu o nome de “Revolução Verde”. 
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Como foi delineado no primeiro capítulo, a questão agrária
83

 na América Latina 

teve como base histórica o saque dos recursos naturais dessa região e a transformação 

de suas terras em propriedade privada, fatores intrinsecamente relacionados ao 

genocídio e ao etnocídio praticados contra as populações originárias; à utilização da 

mão-de-obra escrava e à criação de diversos diplomas legais que justificaram essa 

política de dominação. 

Na segunda metade do século XX, todavia, o início da Guerra Fria e a ocorrência 

da Revolução Cubana constituíram aspectos importantes para que diversos países 

assumissem como necessária a realização de determinadas reformas. Nesse sentido, 

Ribeiro (1988) assinala que nações como os Estados Unidos não permaneceram 

indiferentes às pressões causadas pelo avanço do socialismo. Por isso, lançaram para a 

                                                 
83

 De acordo com Girardi (2008), a questão agrária é compreendida como o conjunto de problemas 

inerentes ao desenvolvimento do capitalismo no campo. Ela passou a ser abordada na Geografia Agrária, 

principalmente, após o surgimento da Geografia Crítica, o que corresponde ao final da década de 1960. O 

pesquisador brasileiro Ariovaldo Umbelino de Oliveira, por exemplo, participou desse processo quando, 

em 1978, defendeu sua tese de doutorado, intitulada "Contribuição para o estudo da Geografia Agrária: 

crítica ao ‘Estado isolado’ de Von Thünen”. Além disso, contribuiu para inserir, no debate da questão 

agrária, temas como a luta pela terra e a lógica do sistema capitalista.  
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América Latina a “Aliança para o Progresso”
84

, conjunto de propostas destinado ao 

desenvolvimento
85

 capitalista dessa região.  

Em relação às mudanças veiculadas, ganhou destaque a discussão sobre a 

Reforma Agrária e a modificação estrutural do sistema de posse da terra que, naquela 

época, caracterizava-se pelo complexo latifúndio-minifúndio. O debate sobre o tema foi 

promovido por significativos setores camponeses, partidos políticos e segmentos da 

classe dominante. Segundo Ribeiro (1988, p. 124): 

 

Esse relativo interesse de setores das classes dominantes na realização das 

reformas baseava-se tanto em análises econômicas (expansão do mercado 

interno) quanto em considerações de ordem política (diminuição e contenção 

dos conflitos sociais e tentativa de evitar a repetição do fenômeno cubano). 

                                                 
84

 Ribeiro (2006, p. 17-21) evidencia que a Aliança para o Progresso foi um plano estadunidense de ajuda 

e cooperação de dez anos lançado no início do governo de John Kennedy (1961) e destinado à América 

Latina. Seu objetivo declarado era fomentar o desenvolvimento econômico, social e político da região 

inserindo-se em uma tradição que remontava ao New Deal e aos programas do pós-guerra, como o Point 

Four e o Plano Marshall. A Aliança foi formalmente acordada em agosto de 1961, em uma conferência 

Pan-Americana, de onde surgiu um documento chamado “Carta de Punta Del Este”. O documento 

detalhava doze objetivos básicos programáticos, bem como os meios a serem usados para a execução do 

plano. (...) “Deve-se salientar, contudo, que a política externa americana agia dentro do contexto da 

guerra fria e que os objetivos de longo prazo da segurança nacional americana, desenvolvidos em torno 

desta questão, estavam presentes. (...) [Assim, a], “Aliança foi moldada, em grande parte, pelo medo de 

que os movimentos comunistas pudessem capturar, em seu favor, as aspirações de mudança na região. O 

ponto central de atenção da Casa Branca era o regime cubano, o qual parecia ser capaz de garantir estas 

aspirações por todo o continente. Olhando para a substância dos problemas acima apresentados, a política 

de ajuda externa americana desenvolveu três distinguíveis abordagens incorporadas aos programas de 

assistência técnica e financeira. Primeiro, a abordagem econômica, a idéia de que a ajuda levaria ao 

desenvolvimento econômico e este aos sucessos políticos desejados pelos EUA”. (...) “Segundo, a 

abordagem da segurança nacional ou o que ficou conhecido como ‘doutrina da guerra fria’. Nesta 

concepção, a ajuda deveria ser usada não para obter resultados econômicos e subsequentes resultados 

políticos, mas como um instrumento de segurança nacional aplicado de forma bem definida. Por último, a 

terceira, e menos influente destas abordagens, é a que explicita o crescimento e o fortalecimento de 

sistemas políticos liberais e democráticos no terceiro mundo através da ajuda externa”. (...) “O fim da 

Aliança veio junto com as mudanças na política externa americana no final dos anos sessenta. O pantanal 

de horrores do Vietnã sorveu os recursos financeiros, solapou a credibilidade dos EUA e criou uma 

enorme crise interna que absorveu as energias do país por um tempo. Ao mesmo tempo, o brilho 

revolucionário de Cuba apagou-se lentamente, enquanto o continente via surgir a hora de um novo ciclo 

de ditaduras militares. O espectro de um comunismo militante e poderoso tomando de conta da América 

Latina já não era mais do que uma miragem para alguns. O programa saiu de cena no começo do governo 

Nixon, sem que fosse substituído por algo de sua magnitude. 
85

 Segundo esclarece Rigotto (2004, p. 77), “a idéia do desenvolvimento, esta nova significação 

imaginária social é, segundo CASTORIADIS (1976), a de que o crescimento ilimitado da produção e das 

forças produtivas é, de fato, o objetivo central da vida humana. Desenvolvimento é a progressão em 

direção à maturidade, à capacidade de crescer sem fim, colocada como norma natural. Seus postulados 

são: a racionalidade dos mecanismos econômicos, a concepção de que o homem e a sociedade estão 

naturalmente predestinados ao progresso e ao crescimento, a onipotência virtual da técnica, a ilusão 

assintótica relativa ao conhecimento científico”. (...) Tentando explicar este fenômeno, RIST defende que 

a hegemonia do desenvolvimento instalou-se graças a uma ilusão semântica: a fabricação de um pseudo-

contrário – a noção de subdesenvolvimento, fazendo crer na universalização possível do modo de 

produção ocidental e difundindo a ilusão de uma prosperidade material generalizada e prometida a todos 

(1996:390). A utopia desenvolvimentista/industrialista prometeu que o desenvolvimento das forças 

produtivas e a expansão da esfera econômica libertariam a humanidade da escassez, da injustiça e do mal 

estar. Dominando a natureza, a humanidade teria poderes soberanos sobre si própria. 



74 

Chegou-se mesmo, a partir do enfoque estruturalista da economia e da 

sociedade, a postular o caráter objetivamente necessário da Reforma Agrária 

para o desenvolvimento do capitalismo na região. Em alguns países, 

parlamentos e governos discutiram projetos de reforma agrária, alguns dos 

quais se transformaram em leis.   
 

Contudo, os pressupostos, os objetivos e a aplicação dessas propostas foram 

marcados por contradições tão intensas que, na prática, elas não se realizaram e logo 

passaram a ser substituídas pela consolidação de regimes militares instituídos em quase 

todos os países da América Latina. 

No Brasil das décadas de 1950 e 1960, a insatisfação com a estrutura agrária e a 

pressão popular por sua transformação foram representadas pela organização das Ligas 

Camponesas e das Associações de Trabalhadores Rurais, que, entre outros aspectos, 

reivindicavam melhores condições de vida no campo, aplicação da legislação trabalhista 

à agricultura
86

 e emprego permanente (RIBEIRO, 1988). Com efeito, tais pressões 

constituíram fatores de grande envergadura para a crise socioeconômica que 

desencadeou, em 1964, o golpe responsável pela instituição do regime militar aqui 

verificado.  

Em consonância com os citados fatores nacionais (pressão exercida pelas Ligas 

Camponesas e pelas Associações de Trabalhadores Rurais) e internacionais (Guerra Fria 

e ocorrência da Revolução Cubana), a própria ditadura reconheceu que uma Reforma 

Agrária limitada e liberal era uma das condições necessárias para diminuir as tensões 

sociais e manter o regime autoritário.  

Nessa perspectiva, foi aprovado o Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de 

novembro de 1964
87

), que dispunha sobre a execução e a administração da Política 

Agrícola e da Reforma Agrária
88

. O referido diploma apresentou duas propostas em 

relação à política fundiária: a de reforma agrária e a de colonização, sem que uma 

excluísse a outra (DINIZ, 1999).  

                                                 
86

 A Consolidação das Leis do Trabalho (instituída pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943) 

dispõe, em seu artigo 7º, b (redação dada pelo Decreto-Lei nº. 8079, de 11 de outubro de 1945): “os 

preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando fôr em cada caso, expressamente 

determinado em contrário, não se aplicam: (...) b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles 

que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em 

atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas 

operações, se classifiquem como industriais ou comerciais”. 
87

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
88

 É importante recordar que o governo de João Goulart tentou aprovar legislação semelhante à do 

Estatuto da Terra, mas, à época, foi derrotado no Congresso Nacional. O documento  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm
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De acordo com ele, o acesso à propriedade rural
89

 através da Reforma Agrária 

precisaria ser promovido pela distribuição ou a redistribuição de terras. Estas seriam 

adquiridas através da doação; da compra e venda; da arrecadação dos bens vagos, da 

herança ou do legado e da desapropriação por interesse social
90

 (conforme dispunha seu 

artigo 17
91

).  

A partir da aquisição, tais terras seriam incorporadas ao patrimônio do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária e distribuídas na forma do artigo 24, que assim 

disciplinava: 

Artigo 24. As terras desapropriadas para os fins da Reforma Agrária que, a 

qualquer título, vierem a ser incorporadas ao patrimônio do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras devolutas 

federais manifestada em cultura efetiva e moradia habitual, só poderão ser 

distribuídas: 

I - sob a forma de propriedade familiar, nos termos das normas aprovadas 

pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; 

II - a agricultores cujos imóveis rurais sejam comprovadamente insuficientes 

para o sustento próprio e o de sua família; 

III - para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, 

pecuária ou agro-industrial, por associações de agricultores organizadas sob 

regime cooperativo; 

IV - para fins de realização, a cargo do Poder Público, de atividades de 

demonstração educativa, de pesquisa, experimentação, assistência técnica e 

de organização de colônias-escolas; 

V - para fins de reflorestamento ou de conservação de reservas florestais a 

cargo da União, dos Estados ou dos Municípios. 

Conforme mencionado, além dessa proposta – relativa à reforma agrária-, o 

Estatuto da Terra também adotou a ideia da criação de programas de colonização. De 

acordo com Ribeiro (1988), esses programas tinham o objetivo de organizar os 

                                                 
89

 Como se percebe, mais uma vez, a propriedade privada estava “no meio do caminho” (ANDRADE, 

2009) e era apresentada pelo Direito Estatal como o principal instituto jurídico a partir do qual deveria ser 

construída a relação de homens e mulheres com a terra. 
90

 De acordo com o artigo 20 do Estatuto da Terra: “As desapropriações a serem realizadas pelo Poder 

Público, nas áreas prioritárias, recairão sobre: I - os minifúndios e latifúndios; II - as áreas já beneficiadas 

ou a serem por obras públicas de vulto; III - as áreas cujos proprietários desenvolverem atividades 

predatórias, recusando-se a pôr em prática normas de conservação dos recursos naturais; IV - as áreas 

destinadas a empreendimentos de colonização, quando estes não tiverem logrado atingir seus objetivos; V 

- as áreas que apresentem elevada incidência de arrendatários, parceiros e posseiros; VI - as terras cujo 

uso atual, estudos levados a efeito pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária comprovem não ser o 

adequado à sua vocação de uso econômico”. 
91

 O artigo 17 também previa a reversão à posse do Poder Público de terras de sua propriedade, 

indevidamente ocupadas e exploradas, a qualquer título, por terceiros, mas, infelizmente, foi vetado. 
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pequenos agricultores em cooperativas, que se encarregariam de distribuir crédito 

agrícola, prestar assistência agronômica e organizar a comercialização dos produtos. 

Assim, eram destinados às áreas ociosas ou de aproveitamento inadequado; às 

próximas a grandes centros urbanos e de mercados de fácil acesso (tendo em vista os 

problemas de abastecimento); às de êxodo (em locais de fácil acesso e comunicação, de 

acordo com os planos nacionais e regionais de vias de transporte e de colonização) e às 

predominantemente estrangeiras (tendo em mira facilitar o processo de interculturação), 

conforme dispunha o artigo 56 do diploma legal em análise.  

Além disso, o Estatuto previa que a colonização poderia ser oficial ou particular. 

A primeira era realizada pelo Poder Público, que tomava a iniciativa de recrutar e 

selecionar pessoas ou famílias, dentro ou fora do território nacional, reunindo-as em 

núcleos agrícolas ou agro-industriais
92

, segundo previa seu artigo 55.  

A segunda, por seu turno, era realizada por pessoas físicas (nacionais ou 

estrangeiras, residentes ou domiciliadas no Brasil) ou jurídicas (constituídas e sediadas 

no país) que tivessem por finalidade executar programas de valorização de áreas ou 

distribuição de terras, de acordo com o que disciplinava o artigo 60. Nesse caso, tais 

pessoas deveriam se registrar no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e encaminhar 

para lá seus projetos, que, por sua vez, poderiam ser aprovados ou não pelo Ministério 

da Agricultura
93

. 

Apesar de tais disposições alusivas às propostas de reforma agrária e colonização, 

Andrade (1986, p. 2000) ressalta que o Estatuto da Terra tentava alcançar, na verdade, 

                                                 
92

 De acordo com os artigos 58 e 59 do Estatuto da Terra: “Artigo 58. Nas regiões prioritárias definidas 

pelo zoneamento e na fixação de suas populações em outras regiões, caberão ao Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária as atividades colonizadoras. § 1°. Nas demais regiões, a colonização oficial obedecerá à 

metodologia observada nos projetos realizados nas áreas prioritárias, e será coordenada pelo Órgão do 

Ministério da Agricultura referido no artigo 74, e executada por este, pelos Governos Estaduais ou por 

entidades de valorização regional, mediante convênios. § 2º. As atribuições referentes à seleção de 

imigrantes são da competência do Ministério das Relações Exteriores, conforme diretrizes fixadas pelo 

Ministério da Agricultura, em articulação com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, cabendo ao 

órgão referido no artigo 74 a recepção e o encaminhamento dos imigrantes. Artigo 59. O órgão 

competente do Ministério da Agricultura referido no artigo 74, poderá criar núcleos de colonização, 

visando a fins especiais, e deverá igualmente entrar em entendimentos com o Ministério da Guerra para o 

estabelecimento de colônias, com assistência militar, na fronteira continental”. 
93

 Conforme o artigo 61,§ 4º, do Estatuto da Terra, necessariamente, esse tipo de colonização deveria 

contemplar: a abertura de estradas de acesso e de penetração à área a ser colonizada; a divisão dos lotes e 

o respectivo piqueteamento, obedecendo a divisão, tanto quanto possível, ao critério de acompanhar as 

vertentes, partindo a sua orientação no sentido do espigão para as águas, de modo que todos os lotes 

possuíssem água própria ou comum; a manutenção de uma reserva florestal nos vértices dos espigões e 

nas nascentes; a prestação de assistência médica e técnica aos adquirentes de lotes e aos membros de suas 

famílias; o fomento da produção de uma determinada cultura agrícola já predominante na região ou 

ecologicamente aconselhada pelos técnicos do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária ou do Ministério 

da Agricultura e a entrega de documentação legalizada e em ordem aos adquirentes de lotes. 
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“uma reformulação, não revolucionária, da estrutura agrária” e, mesmo diante de seu 

caráter conservador, ainda precisou enfrentar a oposição do setor latifundiário. Assim, 

em virtude da importância desse setor para o apoio à ditadura militar, as disposições 

descritas acima no que concerne à reforma agrária – ainda que muito superficiais - não 

chegaram a ser aplicadas (Ribeiro, 1988).  

Ao lado do Estatuto da Terra, também foi promulgado, em 1963, graças à pressão 

política exercida por sindicatos rurais, o Estatuto do Trabalhador Rural
94

. Sua ideia era 

estender aos(às) trabalhadores(as) rurais os direitos concedidos aos(às) trabalhadores(as) 

urbanos(as) pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas, assim como o Estatuto 

da Terra, a aplicação do Estatuto do Trabalhador Rural foi tecida para favorecer os 

latifundiários. Nessa perspectiva, Andrade (1986, p. 198) esclarece: 

 

Os governos que se seguiram, tentando consolidar um modelo capitalista e 

concentrador de renda, estimularam a aplicação do Estatuto do Trabalhador 

Rural e a proletarização do trabalhador rural, retirando do proprietário o ônus 

da manutenção em sua propriedade de um exército de reserva de mão-de-obra 

durante o ano e da modesta assistência social que prestavam. Passaram a 

financiar a mecanização da agricultura e a facilitar a expulsão dos 

trabalhadores para as cidades, vilas e povoações, tirando a esses o 

controle dos instrumentos de produção e a possibilidade de 

complementação salarial com lavouras de subsistência. (Destacou-se). 

 

 

Paralelo ao Estatuto da Terra e ao Estatuto do Trabalhador Rural, em 1971, foi 

criado, ainda, o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agro-indústria do 

Norte e do Nordeste (PROTERRA)
95

 – programa destinado a redistribuir terras através 

                                                 
94

 O Estatuto do Trabalhador Rural, instituído pela Lei nº. 4.214-1963, foi revogado pela Lei nº. 5.889, de 

08 de junho de 1973. Seu conteúdo está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-

1969/L4214.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 
95

 O PROTERRA foi instituído pelo Decreto-Lei nº. 1.179, de 06 de julho de 1971. Conforme o artigo 1º 

de tal diploma legal, o objetivo do programa era promover o mais fácil acesso do homem a terra, criar 

melhores condições de emprego de mão-de-obra e fomentar a agro-indústria nas regiões compreendidas 

nas áreas de atuação da Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e da Sudene 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). De acordo com o artigo 2º, ele seria dotado com 

recursos no valor de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros). O artigo 3º, por sua vez, 

dispunha: Artigo 3º. “Os recursos de que trata o artigo anterior serão incluídos no orçamento monetário 

dos exercícios respectivos para aplicação nos seguintes fins: a) aquisição de terras ou sua desapropriação, 

por interesse social, inclusive mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos têrmos que a lei 

estabelecer, para posterior venda a pequenos e médios produtores rurais da região, com vistas à melhor e 

mais racional distribuição de terras cultiváveis; b) empréstimos fundiários a pequenos e médios 

produtores rurais, para aquisição de terra própria cultivável ou ampliação de propriedade considerada de 

dimensões insuficientes para exploração econômica e ocupação da família do agricultor; c) 

financiamento de projetos destinados à expansão da agro-indústria, inclusive a açucareira, e da 

produção de insumos destinados à agricultura; d) assistência financeira à organização e modernização 

de propriedades rurais, à organização ou ampliação de serviços de pesquisa e experimentação agrícola, 

a sistemas de armazenagem e silos, assim como a meios de comercialização, transporte, energia elétrica e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4214.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4214.htm
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do pagamento de indenizações por interesse social. Porém, passados quatro anos de sua 

implantação, seus resultados foram semelhantes aos daqueles dois estatutos, ou seja, 

constituíram-se como quase nulos.  

À época (1975), foi implantada, inclusive, uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para analisar as atividades do programa, mas, Ribeiro (1988, p. 71), 

citando as palavras do engenheiro agrônomo José Gomes da Silva (presidente da 

Associação Brasileira de Reforma Agrária no momento da realização daquela CPI), 

lembra que este assim declarara: 

 

(...) em quase 11 anos de vigência do Estatuto da Terra, não foi possível 

assentar ainda 100.000 famílias em novas áreas de terra própria provenientes 

de redistribuição; e, segundo os dados apresentados pela CONTAG 

[Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura]
96

 a esta CPI, 

apenas 419 parceleiros
97

 foram assentados, até agora, durante quatro anos, 

sob a rubrica do PROTERRA. É oportuno comparar essas cifras com a 

demanda da população sem-terra. Segundo a FAO [Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura], o Brasil precisaria instalar, durante 

10 anos, entre 300.000 e 400.000 famílias por ano. Nossos cálculos, mais 

modestos, admitem a manutenção dum sub-setor empresarial, e levam à cifra 

de 162.000 famílias anuais para atender ao crescimento populacional e à 

demanda por terra própria do atual contingente de beneficiários potenciais.  

 

Percebe-se, portanto, que, embora as mudanças legislativas tenham, 

aparentemente, trazido alguns avanços, sua concretização no que diz respeito à 

redistribuição de terras e à criação de programas realmente destinados aos(às) 

camponeses(as) não existiu. Dessa forma, tais mudanças contribuíram para o 

fortalecimento de intervenções que aprofundaram os conflitos fundiários, vez que, 

conforme se perceberá a seguir, formularam a base jurídica para uma dolorosa 

modernização agrícola.  

 

2.2 - A MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA DA AGRICULTURA 

 

As modificações trazidas à agricultura através da fundamentação jurídica do 

Estatuto da Terra começaram a ser construídas logo no início da ditadura militar, pois, 

                                                                                                                                               
outros; e) subsídio ao uso de insumos modernos; f) garantia de preços mínimos para os produtos de 

exportação; e g) custeio de ações discriminatórias de terras devolutas e fiscalização do uso e posse da 

terra”. (Destacou-se). Pode-se conferir a íntegra do referido diploma em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1179.htm>. Acesso em: 04 dez. 2013 

 
97

 Segundo o artigo 4º, VII, do Estatuto da Terra, parceleiro é “aquele que venha a adquirir lotes ou 

parcelas em área destinada à Reforma Agrária ou à colonização pública ou privada”. 
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de 1964 a 1974, uma série de fatores políticos e econômicos foram associados à 

chegada intensa de capitais estrangeiros ao Brasil. 

Conforme ressalta Ribeiro (1988), os baixos custos da mão-de-obra, a aparente 

“paz social” do regime militar e uma série de incentivos do governo ao mercado externo 

permitiram que um grande afluxo de capitais e empréstimos internacionais chegassem 

ao país. Paralelamente, optou-se pela ênfase em exportações - dentro de uma ótica 

influenciada pelos interesses das companhias transnacionais. 

Essa ótica, por sua vez, estava vinculada à ideia de que o desenvolvimento 

correspondia à industrialização
98

. Nesse sentido, Rigotto (2004, p. 84-85) destaca que, 

apesar de as duas guerras mundiais - entremeadas pela Grande Depressão e pela 

ascensão do nazismo e do fascismo - terem provocado um colapso da ideologia oficial e 

instaurado a “crise do progresso” (aprofundada pela ameaça que a União Soviética 

representava), 

O sucesso da reconstrução econômica no pós-guerra reafirmou a crença de 

que “havia sido encontrada, por fim, a chave para os problemas humanos: o 

crescimento econômico” (CASTORIADIS, 1976: 136). A Organização das 

Nações Unidas – ONU dedicou a década de 60 ao desenvolvimento. Ele seria 

o caminho para resolver a fome e os outros problemas das sociedades 

‘atrasadas’. Para isto – e, reconheça-se, para abrir espaços para a acumulação 

capitalista - foram tentadas injeções de capital estrangeiro, criação de pólos 

de desenvolvimento, importação de máquinas, qualificação da força de 

trabalho para operar estas máquinas... Mas, nem tudo saiu como se esperava. 

Como ironiza CASTORIADIS, para que o Terceiro Mundo se desenvolvesse, 

“era preciso modificarem-se as estruturas sociais, as atitudes, a mentalidade, 

as significações, os valores e a organização psíquica dos seres humanos...” 

(1976:140). 

 
Assim, ao lado da corrida em busca de um pretenso desenvolvimento, aumentou a 

dependência brasileira em relação à economia mundial. Em razão de tal dependência, a 

partir de 1974, a crise econômica do mundo ocidental – causada, em especial, pela 

elevação do preço do petróleo - passou a afetar diretamente a economia brasileira. Não 

por coincidência, corresponde a essa época o fim do “milagre econômico” nacional e a 

redefinição do papel da agricultura no país, com base no apoio às empresas 

                                                 
98

 Rigotto (2004, p, 84) destaca que “o slogan do desenvolvimento ganha corpo na Revolução Industrial e 

é celebrado no século XIX, tendo como pano de fundo o ‘progresso’ trazido pelo capitalismo, então 

triunfante. (...) Industrialização e desenvolvimento vão se constituindo em sinônimos. Constrói-se uma 

relação de linearidade entre as duas categorias: a industrialização é o caminho para o desenvolvimento, o 

desenvolvimento é o produto da industrialização. Sem mediações, industrialização é desenvolvimento 

(ALTVATER, s.d.; SCHLESINGER, 2000; VEIGA, 1993; HERCULANO, 1992, ARRIGHI, 1997)”. 
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transnacionais
99

, como para afirmar, mais uma vez, a quem serviria aquele 

desenvolvimento. 

Nessa perspectiva de redefinição do papel da agricultura e de influência das 

empresas transnacionais em tal processo, Ribeiro (1988, p. 137-138) esclarece: 

 

Tanto no setor empresarial quanto no setor familiar camponês, o elemento de 

fundo da industrialização
100

 da agricultura na América Latina – e sua 

principal característica – é o papel das multinacionais. (...) As empresas 

transnacionais (ETN) inseriram-se nos mais importantes ramos do sistema 

agroindustrial, principalmente através da aquisição e absorção de empresas 

nacionais preexistentes ou da fusão com novas empresas, levando assim a um 

maior grau de concentração. Ao mesmo tempo, esse fenômeno se acentua 

pelo fato de que a estrutura concentrada imposta pelas ETNs nasce no 

início da atividade produtiva e não como resultado de um processo 

competitivo anterior. Paralelamente – e esse é um elemento essencial da ação 

das transnacionais -, a inserção delas impõe um novo modelo de produção, 

trazido de fora, que irá determinar não apenas a produção, mas também 

a cesta de consumo e o perfil dos investimentos (tanto públicos como 

privados); talvez seja essa a consequência mais importante de sua ação nos 

países em desenvolvimento. (Destacou-se). 

 

 

O autor revela, ainda, quatro consequências relacionadas à dominação que as 

empresas mencionadas exerceram no mercado agrícola latinoamericano a partir da 

década de 1970: 1) o fato de suas técnicas de produção serem definidas nos países onde 

apresentavam suas filiais (e não a partir da oferta concreta dos fatores de produção dos 

                                                 
99

 Filho (2011, p. 91) explica que “o termo “Empresas Multinacionais” foi inicialmente proposto pelo 

empresário David E. Lilienthal (BRESSER-PEREIRA, 1978, p. 12), em uma conferência do Carnegie 

Institute of Technology, tendo pesquisas, no decorrer dos anos, redefinido sua concepção como forma de 

amenizar os impactos causados à conotação negativa que o termo adquiriu. O objetivo inicial das 

Multinacionais era o de explorar mercados externos maquiando a sua origem e, assim, utilizar-se de 

artifícios para burlar leis dos países onde instalam suas subsidiárias e/ou filiais (UNCTDA, 2002 apud 

CRETELLA NETO, 2006, p. 20). A evolução dos ensaios, sobre essa temática, levou à redefinição destas 

grandes firmas para Empresas Transnacionais, estas que, adquirem um contorno de empresa global, 

presente em diversos setores econômicos e resultam de um processo histórico de concentração e 

centralização de capital intrínseco na expansão capitalista (GONÇALVES, 1992, p. 19). As ETNs nascem 

não só com o intuito de atenderem outros mercados, a partir de oportunidades oferecidas pelos 

governantes dos diversos territórios, mas, também, garantirem a sua existência na aldeia competitiva. 

Uma das definições mais aceitas, para se compreender o conceito de Companhias Transnacionais, no 

contexto moderno, é dado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento 

(UNCTAD, 2010): ‘a Empresa Transnacional (ETN) é geralmente considerada como uma empresa que 

compreende as entidades em mais de um país que operam sob um sistema de tomada de decisão que 

permite políticas coerentes e de uma estratégia comum. As entidades são tão ligadas, por posse ou não, 

que uma ou mais delas podem ser capazes de exercer uma influência significativa sobre os outros e, em 

particular, partilhar conhecimentos, recursos e responsabilidades com os outros’.” 
100

 Vasconcelos (2010, p. 63-64) ressalva que, apesar de os termos modernização e industrialização 

estarem entrelaçados, há diferenças entre eles que merecem destaque. Nessa perspectiva, evidencia que 

“modernização da agricultura pressupõe a entrada de novas máquinas e insumos artificiais no processo 

produtivo. Enquanto isso, a industrialização se refere ao retorno dessa modernização, em forma de 

matérias-primas que logo serão transformadas em produtos. Para Erthal (2006, p.10), ‘o processo de 

modernização pode ser aquilatado pela elevação do consumo intermediário na agricultura. A 

industrialização da agricultura corresponde à fase mais ‘evoluída’ da modernização’”. 
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países onde elas se estabeleceram, o que demonstra que os critérios dos custos de 

produção foram substituídos pelos critérios do mercado); 2) o fato dessas técnicas serem 

aplicadas, mecanicamente, nos países receptores (o que provocou desequilíbrios 

ambientais); 3) o fato de as empresas transnacionais se tornarem pontos de atração para 

o capital financeiro privado (o que transportou para elas um crescente fluxo de meios 

originados nas fontes locais de financiamento) e 4) o apoio dado pelo Estado no que diz 

respeito a uma modernização que alterou o modo de produção camponês.  

Quanto a essa última característica, Ribeiro (1988, p. 140) evidencia: 

 

No caso da agricultura da América Latina, a importância da ação do Estado 

torna-se ainda mais clara. E isso porque – como observamos antes – a 

modernização da agricultura não ocorre somente no setor empresarial 

agrícola, mas também na produção camponesa. Ora, a transformação dos 

hábitos produtivos desse setor de produtos agrícolas, o abandono de seu perfil 

produtivo diversificado, a adoção de adubos químicos e de máquinas e a 

própria utilização abundante do crédito, todo esse conjunto de mudanças – 

que, em alguns casos, ocorrem num breve período de tempo – tornou-se 

possível através de uma política de créditos com taxas reais de juros 

negativas, além de várias outras vantagens. (Destacou-se). 

 

 

No Brasil, o mesmo autor assinala que as medidas adotadas para a concretização 

da modernização agrícola se concentraram em três pontos: 

 

1) Redução do custo do capital através de créditos a taxas de juros baixas, de 

tarifas preferenciais para importação de máquinas e adubos químicos ou de 

sua venda para o Estado a preços subsidiados
101

; 2) construção, extensão e 

diversificação da infra-estrutura pública; e 3) desenvolvimento dos 

programas de assistência técnica voltados para o desenvolvimento da 

produção, comercialização e exportação, sobretudo de determinados cultivos 

(RIBEIRO, 1988, p. 134). 

 

 

Ribeiro (1988) explica, ainda, que, com esse modelo, o Estado Brasileiro buscava, 

especialmente, a produção para o mercado interno (de modo a reduzir o problema de 

abastecimento aos centros urbanos); o aumento das exportações de bens agrícolas que 

apresentassem melhores condições de mercado e preço (como forma de diminuir o 

desequilíbrio da balança comercial) e a diminuição das importações daqueles bens 

                                                 
101

 Segundo Ribeiro (1988, p. 93), “em 1979, o valor do crédito para fertilizantes representou 90% do 

valor das vendas de fertilizantes no Brasil; o valor do crédito para defensivos representou mais de 75% do 

valor total das vendas de defensivos e os financiamentos creditícios para tratores representaram mais de 

90% do valor das vendas das indústrias para o setor agrícola. O peso do amparo creditício na compra de 

insumos não pode ser desligado dos subsídios embutidos nos financiamentos, resultado de taxas reais de 

juros crescentemente negativas (em 1976 a taxa real de juros era de – 24,3% passando a -43,1% em 

1980)”. 
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(principalmente do trigo, único produto de primeira necessidade que o Brasil não 

produzia internamente em quantidade suficiente para satisfazer a demanda efetiva).  

As características apontadas até aqui sinalizam, portanto, que, embora a 

agricultura camponesa tivesse uma importância significativa para a produção de 

alimentos na América Latina, concentrasse a maioria da população de baixa renda e 

correspondesse ao grupo com maiores problemas relativos à posse da terra, os processos 

de modernização e industrialização agrícolas tecidos para a região não contaram com a 

participação dos(as) camponeses(as) e obedeceram a padrões construídos externamente, 

em benefício de empresas estrangeiras.  

Estas, por conseguinte, utilizaram benefícios creditícios e fiscais nacionais para 

implantar formas de agricultura baseadas no monocultivo para exportação, na utilização 

de métodos de produção responsáveis pela destruição dos recursos naturais das regiões 

onde se implantaram e no desvio dos créditos para fins como a especulação financeira e 

imobiliária.  

Com efeito, Ribeiro (1988, p. 134-135) assinala que a ação do Estado, “num breve 

período de tempo, impôs às unidades familiares, de cima para baixo, sem um processo 

de transformação interno e gradual, uma forma de produção moderna, quase impessoal, 

superintensiva”, o que demonstra as prioridades do Estado no que diz respeito a quem o 

“desenvolvimento” iria servir. 

Por tudo isso, ressalta-se que o modelo de modernização agrícola brasileiro se 

concentrou na dinamização dos setores improdutivos através de políticas que não 

alteraram os sistemas de posse da terra e que não promoveram a participação dos grupos 

que poderiam ser diretamente afetados por ele.  

Assim, diante da não transformação da estrutura fundiária; da degradação das 

condições de trabalho e dos impactos aos recursos naturais trazidos pela modernização 

aqui descrita, Silva et al (1989) a adjetivaram de conservadora e dolorosa porque ela 

privilegiou apenas algumas culturas, regiões e unidades produtivas. Os mesmo autores 

complementam, ainda, que o processo de implementação de tais mudanças foi induzido 

através de pesados custos sociais promovidos pelo Estado e que, por não refletir os 

anseios das populações que iriam ser afetadas por ele, jamais poderia ser delineado 

como uma transformação dinâmica e autossustentada.   
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2.3 - O NORDESTE COMO A “REGIÃO-PROBLEMA” 

 

Conforme apresentado no tópico anterior, os processos de modernização e 

industrialização agrícolas visualizados a partir do final da década de 1960 na América 

Latina estiveram vinculados à introdução de novas técnicas (como as relacionadas à 

utilização de fertilizantes e pesticidas
102

), de uma nova gestão empresarial e de uma 

transformação industrial de produtos agrícolas (associada à criação de fases industriais 

entre a produção e o consumo), na esteira do que ressaltam autores(as) como Ribeiro 

(1988), Diniz (1999) e Andrade (1993).  

A fim de viabilizar essas mudanças, desenvolveram-se grandes programas 

regionais vinculados ao setor agrícola e destinados à Amazônia, ao Cerrado e ao 

Nordeste. Em consonância com o que foi evidenciado, o principal fundamento de tais 

programas era a modernização empresarial da agricultura a partir da intensificação em 

capital e da concentração de renda
103

.  

Ao lado desses critérios, o Estado também concedeu benefícios fiscais às 

empresas
104

, o que ampliou significativamente o desvio dos fundos destinados à 

agricultura e o fenômeno da grilagem (apropriação, na maioria dos casos pela força, de 

terras devolutas ou sem título em posse de pequenos proprietários), pois, quanto maior a 

área de propriedade agrícola, mais se poderia obter isenção de impostos (RIBEIRO, 

1988).  
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 Nesse sentido, Ribeiro (1988, p. 132) assinala: “o aumento do consumo de fertilizantes foi 

particularmente relevante, passando de 3,6 milhões de toneladas em 1970 para 6,8 milhões em 1980, com 

uma taxa de crescimento, portanto, de 8,5% ao ano. Esse aumento se deve principalmente ao Brasil, onde 

o consumo de fertilizantes quadruplicou nos dez anos em exame [refere-se ao período 

compreendido entre 1970 e 1980] (aumento de 16% ao ano). O desenvolvimento da produção de soja foi 

o principal responsável por tal crescimento. O consumo de pesticidas passou de 77 milhões para 136 

milhões de toneladas (aumento de 8,4% ao ano). No que se refere à maquinaria, o número de tratores 

passou de 613.000 para 852.000, com um aumento anual de 4,8%; o número de colheitadeiras elevou-se 

de 95.000 para 117.000, crescendo 3,1% ao ano”. (Destacou-se). 
103

 Na Amazônia, por exemplo, Ribeiro (1988, p. 75) destaca que “foram postos à venda pelo governo 

cinqüenta superglebas, cada uma com o mínimo de 66.000 ha (projetos agropecuários) ou 72.000 ha 

(projetos pecuários), formando uma área de 1,4 milhões de ha (...). Ao que tudo indica, como aliás já o 

preveem as próprias autoridades responsáveis pelo projeto, somente multinacionais e suas associadas 

nacionais seriam capazes de pagar à vista o preço mínimo de cada supergleba”. 
104

 Exemplificam-se tais incentivos através das Leis 3959-1960 e 4.239-1963. Conforme esclarece Diniz 

(1999), a primeira facultava às pessoas jurídicas e de capital 100% nacional efetuarem a dedução de até 

50% nas declarações de imposto de renda para instalação de indústrias consideradas, pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), como de interesse para o desenvolvimento 

dessa região. A segunda determinava que a pessoa jurídica poderia descontar do imposto de renda e dos 

adicionais não-redutíveis: a) até 75% do valor das obrigações que adquirisse, emitidas pela Sudene, 

através do Fidene [Fundo de Investimentos para o Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste], 

para o fim específico de ampliar os recursos do mesmo fundo; b) até 50 de inversões compreendidas em 

projetos agrícolas que a Sudene declarasse de interesse para o desenvolvimento do Nordeste.
 
(Acréscimo 

deste trabalho).
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Todavia, antes de apresentar as características do programa de desenvolvimento 

aplicado especificamente ao Nordeste (onde está localizado o foco da discussão deste 

estudo), cumpre salientar alguns aspectos relacionados à história dessa região, pois eles 

demonstram a origem dos argumentos utilizados para a justificativa de determinadas 

intervenções estatais, como a implantação do perímetro irrigado que será alvo de 

discussão no próximo capítulo.  

 

2.3.1 - A INDÚSTRIA DA SECA 

 

De acordo com o que evidencia Andrade (1986), historicamente, o clima, 

exteriorizado na vegetação natural, corresponde ao elemento mais sensível da paisagem 

nordestina e também ao fator que mais preocupa homens e mulheres da região. Devido 

a ele, teriam se classificado aqui, desde o período colonial, três áreas básicas: a Zona da 

Mata (com clima quente e úmido e duas estações bem definidas – uma chuvosa e outra 

seca); o Sertão (quente, seco e sujeito a secas periódicas) e o Agreste (zona de transição 

que teria trechos tão úmidos quanto os da Zona da Mata e tão secos quanto os do 

Sertão). O Ceará, por sua vez, estaria localizado na segunda zona. 

 Com efeito, Neves (2000, p. 77) denota que “há registros de escassez de chuvas 

desde os mais remotos documentos sobre o território onde hoje se localiza o Ceará. 

Diante disso, a ocupação da região teria ocorrido através da pecuária justamente porque 

essa atividade permitia uma certa “mobilidade” durante as secas. 

Apesar das estiagens, segundo o mesmo autor, até o século XIX, a irregularidade 

de chuvas no Sertão não significava um grande problema para o Estado Brasileiro, pois, 

como existiam terras úmidas na periferia do semiárido
105

 que podiam ser ocupadas nas 

épocas de seca e que acolhiam migrantes pobres a partir das relações de paternalismo 

estabelecidas com os grandes proprietários dessas áreas úmidas, o fator climático não 

afetava as estruturas do poder e da economia locais. 

Entretanto, a partir da expansão do cultivo de algodão – ocorrida, especialmente, 

durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos (1861-1865)-, a visualização da seca 

começou a ser alterada, pois houve um “fechamento” das terras disponíveis para a 

“retirada” dos(as) sertanejos(as) e do gado. A esse período também corresponde a 

                                                 
105

 Neste estudo, considera-se que a zona semiárida inclui 700 municípios distribuídos entre o norte de 

Minas Gerais e mais oito estados do Nordeste (do Piauí à Bahia). Por isso, adota-se aqui a delimitação 

tecida por Carvalho (apud Silva et al, 1989). 
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valorização das terras como bem econômico, fato provocado pela Lei de Terras (de 

1850), conforme vislumbrado no tópico 1.1.5 do primeiro capítulo deste estudo. 

A seca de 1877, de acordo com Neves (2000), teria marcado essa nova fase de 

interpretação do fenômeno climático, pois, associado a ela, o declínio da produção de 

algodão local (vislumbrado com o fim da Guerra de Secessão) e o endividamento dos 

fazendeiros fizeram que o caminho para Fortaleza fosse a única opção de vida 

vislumbrada pelos(as) retirantes. Conforme destaca o autor (2000, p. 82): 

 

Segundo contemporâneos bem-informados, em um ano mais de 100 mil 

desses “invasores” esfarrapados [refere-se às pessoas que vinham para a 

capital cearense tentando fugir dos efeitos da seca] ocuparam as praças, as 

ruas, as calçadas e o Passeio Público de uma cidade que procurava adaptar-se 

aos padrões civilizados dos grandes centros e que não contava com mais do 

que 27 mil habitantes. Notícias diárias de cenas impactantes aterrorizaram os 

provincianos cidadãos da capital: roubos, prostituição, suicídios, assassinatos, 

antropofagia, mendicância... [Acréscimos deste trabalho]. 

 

Assim, para evitar os transtornos socioeconômicos que as levas de migrantes 

traziam consigo para Fortaleza, no final do século XIX, os governantes, sem 

desenvolverem ações preventivas e sem nenhuma outra forma de planejamento mais 

apurado, passaram a buscar meios de manter os(as) retirantes fora da cidade através do 

seu envio para a região Amazônica ou do fornecimento de empregos assistenciais 

concedidos em obras públicas e relacionados a árduas condições de trabalho.  

No mesmo período, começam a surgir as denúncias de desvios das verbas dos 

“Socorros Públicos”. Essas eram veiculadas, semanalmente, pelo Jornal O Retirante. 

Nesse sentido, Neves dispõe (2000, p. 83-84): 

 

Um amplo sistema de controle dos donativos, por parte de comissários e 

funcionários, antecipava, assim, aquilo que ficou conhecido como “indústria 

da seca”, tão comum no século XX. Ao mesmo tempo, alguns saques de 

alimentos no porto de Aracati prenunciavam um novo tempo nas relações 

mantidas entre as autoridades e as populações do semi-árido, modificando o 

modelo paternalista clássico e ampliando o espaço para a revolta popular. 

 

 

Em 1909, o Governo Federal também criou a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS)
106

, órgão destinado, especificamente, ao semiárido. Sua atuação partia do 

                                                 
106

 Em 1919, por meio do Decreto nº. 13.687, a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS) transformou-

se em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Em 1945, através do Decreto-Lei 8.846, o 

IFOCS tornou-se o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), que, em 01º de junho de 

1963, através da Lei nº. 4.229, passou a ser considerado, institucionalmente, como uma autarquia federal. 

(DNOCS, 2013, on line). 
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pressuposto de que a seca deveria ser combatida com um sistema de barragens, açudes e 

poços que pudessem acumular água. Ao lado dessa ideia, estabeleceu-se o objetivo de 

“fixar o homem no campo”, ou seja, de impedir os processo migratórios que traziam as 

legião de famintos(as) para Fortaleza (NEVES, 2000). Tal concepção ficou conhecida 

como “solução hidráulica”.  

No mesmo sentido, Diniz (1999, p. 82) sintetiza: 

 

As ações do Estado pretendiam somente amenizar as conseqüências dos 

períodos de seca, com um caráter nitidamente assistencialista. Segundo 

ALMEIDA (1989), se efetivavam em dois níveis distintos: com medidas 

implantadas após a estiagem, como resposta à constatação de uma nova 

manifestação do fenômeno, e na criação de uma infra-estrutura que 

pudesse permitir a certas localidades resistirem aos períodos de seca. O 

combate à seca tomava a forma de proteção hídrica que consistia basicamente 

em reservas de água. Sua ação restringiu-se apenas ao sertão semi-árido e seu 

papel, ao longo dos anos, serviu como mecanismo de reforço às condições 

de reprodução da estrutura econômica e social, favorecendo a oligarquia 

dos coronéis do algodão e da pecuária, no sertão, ameaçados em suas 

próprias bases, pelas calamidades sociais. (Destacou-se). 

 

 

A partir de 1932 (durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas), começa a 

haver uma maior articulação entre os governos federal e estadual para garantir uma ação 

rápida direcionada à seca ainda nos primeiros meses do ano. Nesse sentido, uniram-se, 

de um lado, o Ministério da Viação e Obras Públicas e a Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas (antigo IOCS) e, de outro, a Secretaria das Secas (criada no Ceará 

através da Interventoria Federal). Todavia, a intervenção baseada na “solução 

hidráulica” continuou
107

.  

Cumpre ressaltar, ainda, que o abastecimento por ela provocado também 

permaneceu restrito a uma pequena camada da população rural. Assim, para quem 

dependia da agricultura de subsistência e tinha pequenos criatórios, a política era a 

mesma: distribuir alimentos e frentes emergenciais de trabalho. 

                                                                                                                                               
 
107

 Nessa época, foram criados sete campos de concentração espalhados por todo o território do Ceará. 

Conforme explicita Neves (2000, p. 91), “Crato, Cariús, Quixeramobim, Ipu e Senador Pompeu, além de 

dois pequenos campos em Fortaleza, foram os locais escolhidos, cobrindo, as principais rotas de migração 

do Estado. (...) Os campos concentravam milhares de retirantes, chegando a um total de 90.000 em 

janeiro de 1933. (...) Além da estratégia mencionada – cobrir os principais trajetos migratórios – os 

campos exigiam rigorosa disciplina e adaptação contínua a novas tecnologias sociais: vida em comum, 

banheiros, horários rígidos, higiene pessoal, vacinação etc. A vida no interior dos campos era vigiada 

permanentemente por uma guarda armada e tornou-se um aprendizado de novas hierarquias, que se 

refletiam nas formas de trabalho empregadas nas obras públicas. Todos os campos deveriam ter obras a 

que estivessem ligados”. Quando a seca acabava, todavia, os(as) flagelados(as) retornavam aos seus 

antigos locais de moradia e retomavam a produção até que um novo período de estiagem voltasse a abalar 

a região e fosse subsidiado por mais uma política assistencialista. 
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A partir da década de 1950, com o fim do Estado Novo e a emergência de um 

estado liberal no Brasil, proliferaram partidos e agremiações políticas em busca de 

votos. Tal característica, por sua vez, tem intrínseca relação com o aprofundamento da 

“indústria da seca”, vez que, a partir dessa década, as obras públicas passam a ser ainda 

mais utilizadas para impedir o abandono do eleitorado e para constituir novas arenas 

políticas pela definição dos locais prioritários para a criação das obras e pela definição 

dos critérios de alistamento dos(as) retirantes. Nesse sentido, Neves (2000, p. 96) 

evidencia: 

Milhares de retirantes são alistados em obras de qualidade duvidosa, nas 

quais mais vale o controle sobre as migrações e sobre a sedição das multidões 

do que a utilidade do equipamento construído (desde então, muitos açudes 

erguidos pelas frentes de trabalho são chamados de “açudes sonrisal” 

[referência a um medicamento utilizado para neutralizar a acidez estomacal e 

caracterizado por se dissolver rapidamente na água], pois se desfazem logo 

com as primeiras chuvas).  

 

Essas características revelam, em síntese, que as políticas de combate à seca 

foram instrumentos de apropriação privada dos recursos públicos; asseguraram uma 

estrutura fundiária extremamente concentrada; manipularam a população (impondo a 

esta uma relação de assistencialismo) e se mantiveram, entre outros aspectos, pela 

retratação do Nordeste como uma “região-problema” (SILVA et al, 1989), castigada 

pela miséria (DINIZ, 2013).  

Ao lado desses elementos demonstrativos de que a seca era, na verdade, um 

negócio bastante lucrativo para certos setores, os processos de modernização e 

industrialização da agricultura também utilizaram o discurso do combate às estiagens; 

do Nordeste como “região-problema” e da necessidade de geração de desenvolvimento 

para se legitimar. É nesse contexto, portanto, que surgem importantes intervenções 

estatais, como as que foram representadas pela Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene). 

 

2.3.2 - O INÍCIO DA “AÇÃO PLANEJADA” 

 

Conforme esclarece Andrade (1993), o conceito de Nordeste é relativamente novo 

no Brasil, pois, durante o Império e a Primeira República, os Estados hoje considerados 

nordestinos eram chamados de “do norte”, admitindo-se que o país se dividia em duas 

regiões (opostas entre si): o Norte e o Sul. 
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De acordo com aquele autor, uma divisão oficial do país em grandes regiões 

ocorreu, pela primeira vez, em 1941, através do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) porque, à época, o Estado Novo
108

 buscava diminuir a autonomia dos 

Estados e fortalecer o poder central
109

. Assim, as regiões serviriam de base para ações 

administrativas e estatísticas, formando unidades intermediárias entre o país e os 

Municípios (ANDRADE, 1993). 

Como tal divisão levou em conta aspectos naturais – relevo, hidrografia, clima e 

vegetação – e procurou fazer que os limites regionais coincidissem com os estaduais, ela 

aglomerou no Nordeste os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e Alagoas.
110111

 Em 1970, todavia, uma nova classificação feita 

pelo IBGE considerou como nordestinos os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o território federal de 

Fernando de Noronha (ANDRADE, 1986). Atualmente, essa classificação permanece, 

com a ressalva de que o território federal de Fernando de Noronha foi extinto e de que 

sua área foi reanexada ao estado de Pernambuco
112

 (IBGE, 2013). 

Dentro da discussão formal sobre quais estados integrariam ou não a região 

Nordeste e da análise dos “planos” de combate à seca (na verdade, meras ações 

assistenciais que transformaram as estiagens em um negócio alimentado com a miséria 

camponesa), concorda-se com Andrade (1986, p. 22) quando este evidencia que o 

Nordeste é “uma das regiões geográficas mais discutidas e menos conhecidas do país”. 

Com efeito, assim dispõe o autor sobre a origem dos problemas da região: 
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 O Estado Novo corresponde ao período político da historia brasileira compreendido entre 10 de 

novembro de 1937 e 29 de outubro de 1945. Iniciado através de um golpe de Estado promovido pelo 

presidente Getúlio Vargas, caracterizou-se por ser uma ditadura marcada por práticas relacionadas ao 

anticomunismo, ao nacionalismo e ao autoritarismo. 
109

 Essa primeira divisão classificava o Brasil nas regiões Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste, 

conforme informação disponível em 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1>. Acesso em 15 

nov.2013. 
110

 Sergipe e Bahia estavam integrados à região Leste, que era composta, ainda, pelo Espírito Santo, 

conforme informação disponível em <http://www.brasilescola.com/brasil/divisao-regional-

brasileira.htm>. Acesso em 15 nov. 2013. 
111

 Apesar do caráter oficial dessa classificação, várias organizações governamentais não a adotaram. 

Assim, a princípio, a Sudene estendia seu planejamento a uma área que ia do Maranhão até o Norte de 

Minas (ANDRADE, 1986). Enquanto isso, Barbosa (2011) relata que, até 1961, a área de atuação do 

Banco do Nordeste do Brasil compreendia os estados integrantes do Polígono das Secas (Piauí, Ceará, 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Norte de Minas). Assim, o 

Maranhão só passou a ser incluída nas ações do banco a partir da Lei 3.995, de 14 de dezembro de 1961, 

que aprovou o I Plano Diretor da Sudene. 
112

 Nesse sentido, dispõe o artigo 15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

de 1988: “Artigo 15. Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua área 

reincorporada ao Estado de Pernambuco”. 

 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1
http://www.brasilescola.com/brasil/divisao-regional-brasileira.htm
http://www.brasilescola.com/brasil/divisao-regional-brasileira.htm
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Acreditamos que a pobreza que domina a região é o resultado de uma série de 

fatores que confluem para dificultar e entravar um processo natural de 

desenvolvimento, e que estes fatores são mais de origem social do que física. 

Ela é comandada por um sistema que beneficia os grupos dominantes que se 

opõem a qualquer transformação estrutural que possa tocar nos seus 

interesses e que até se beneficia do flagelo das secas, captando verbas que 

dinamizam os seus negócios e consolidam o seu poder político. Daí o apoio 

que dão a toda e qualquer ação que vise modernizar as relações econômicas e 

sociais até o ponto em que esta ação não transforme as estruturas sociais, mas 

ao contrário, as dinamize e as torne mais resistentes às mudanças. A pobreza 

é útil ao grupo dominante para obter mais recursos e favores oficiais, em uma 

federação em que as regiões mais ricas se beneficiam do crescimento 

econômico das mais pobres. (ANDRADE, 1993, p. 48-49). 

 

 

Ao lado dessas considerações, percebe-se, em consonância com o que foi 

delineado no tópico anterior, que, desde o final do Estado Novo (1937-1945), o governo 

brasileiro passou a ter uma maior preocupação com os problemas de planejamento 

relacionados à região nordestina (ainda que isso tenha implicado no aprofundamento da 

indústria da seca), tanto que a Constituição de 1946
113

 determinava que 1% da renda 

nacional deveria ser aplicada ao desenvolvimento do Vale São Francisco
114

.  

A estiagem de 1952, por exemplo, fez que o Governo Federal delimitasse um 

polígono
115

 da região atingida por tal fenômeno e instituísse o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB).  

Em relação a esse último ponto, Barbosa (2011, p. 83-84), que ocupou a 

presidência do BNB nos períodos compreendidos entre 1956 e 1960 e 1962 e 1967, 

assinala que, através da Mensagem nº. 363, de 23 de outubro de 1951, o então 

presidente Getúlio Vargas encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei 

destinado à criação do Banco do Nordeste do Brasil. Quanto ao seu contexto e à sua 

missão, destaca que um dos trechos daquela Mensagem assim dispunha:  

 

A política do Governo Federal, no sentido de defender das secas as várias 

extensões do Nordeste e do Leste Setentrional, a elas sujeitas periodicamente, 

                                                 
113 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao46.htm>. 

Acesso em: 05 dez. 2013. 
114

 Com efeito, assim dispunha o artigo 29 da Constituição Federal de 1946: “o Governo federal fica 

obrigado, dentro do prazo de vinte anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e 

executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São Francisco e seus 

afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento de suas rendas tributárias”.  
115

 Conforme assinala Andrade (1986), a região conhecida como Polígono das Secas se expandia não só 

por Sergipe e Bahia, mas também compreendia uma ampla área do território de Minas Gerais. De acordo 

com o mesmo autor (1986, p. 6), “modificava-se assim a concepção sobre o que era o Nordeste e se 

procurava colocar no mesmo a maior porção da área da Bacia do São Francisco, onde deveria atuar uma 

Comissão criada em consequência dos dispositivos constitucionais”. 
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e de integrar tais regiões na economia moderna, requer uma revisão, 

com o aperfeiçoamento, quando não, superação, dos métodos 

tradicionais. [O BNB] será “mecanismo financeiro, sob a forma de um 

banco especial, encarregado de gerir as aplicações recuperáveis, os fundos 

rotativos de assistência e fomento, e de assumir a liderança na realização 

de um programa de empreendimentos diretamente rentáveis, 

complementares das obras e serviços públicos, encorajando e ajudando a 

iniciativa e os capitais privados, associando-os quando necessário ao capital 

público e, dessa forma, fixando e atraindo capitais e ampliando as 

perspectivas do emprego no Nordeste. (Destaques no original). 

[Acréscimos deste trabalho]. 

 

 

Ainda em relação ao contexto de surgimento e aos objetivos do BNB, 

complementa Andrade (1993, p. 36),  

 
 

Em 1952 foi criado o Banco do Nordeste do Brasil, com sede em Fortaleza, e 

uma rede de agências pelas principais cidades do Nordeste, visando levar o 

crédito aos empreendimentos agrícolas e industriais. Procurou ainda o 

governo desenvolver uma política de valorização do Vale do São Francisco, 

inspirada no projeto americano do vale do Tennessee, modernizando e 

incentivando as atividades agrícolas na área, introduzindo novas variedades, 

desenvolvendo a irrigação e dando orientação técnico-agronômica. Essas 

medidas porém visavam muito mais o crescimento da produção e a 

modernização tecnológica do que o desenvolvimento e as transformações 

sociais.  

 

Após a criação do Banco do Nordeste do Brasil, uma outra seca, a de 1958, levou 

o Governo Federal a criar o Grupo de Trabalho sobre o Desenvolvimento do Nordeste 

(GTDN), destinado a analisar os problemas da região (SILVA et al, 1989). Esse grupo 

elaborou um diagnóstico através do qual demonstrava que, diferentemente do que se 

afirmava, o grande problema nordestino não era de ordem climática, mas econômica, 

diante do seu suposto “atraso” em relação às demais regiões brasileiras e ao fato de a 

região mais pobre do país subsidiar todas as mais “desenvolvidas” (ANDRADE, 1993).  

O GTDN constatou, ainda, que estratégias como a açudagem, além de terem sido 

insuficientes para fornecer maior resistência às secas, também tinham levado à região a 

ficar ainda mais vulnerável, pois, ao favorecerem especificamente a armazenagem de 

água para a pecuária - em vez de estimularem a agricultura no Polígono das Secas – não 

permitiram que o crescimento da população rural fosse acompanhado de uma maior 

estabilidade no abastecimento de alimentos (MAY, 1989).   

Diante disso, o grupo propôs a criação de obras de infraestrutura, a modernização 

agrícola (que modificasse o caráter monocultor), o desenvolvimento industrial (que 

oferecesse empregos e sustentasse as migrações) e a correção da política financeira (que 
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utilizasse as divisas adquiridas com a exportação para a industrialização do próprio 

Nordeste e não as desviasse para as áreas consideradas mais ricas no país). 

O mesmo grupo também originou a “Operação Nordeste” (Openo), que formou as 

bases da Comissão de Desenvolvimento do Nordeste (Codeno). Esta, por sua vez, foi 

transformada em Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
116

, que, 

entre outros objetivos, deveria supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e a 

execução de projetos relacionados ao desenvolvimento da região e viabilizados pelos 

órgãos federais que lá atuassem
117

. Nesse sentido, a Superintendência estendeu-se sobre 

atividades vinculadas à agricultura, à pecuária, à indústria e à mineração. 

A partir desses aspectos, Diniz (1999) aponta que a criação da Sudene simbolizou 

a sedimentação da hegemonia econômica do Centro-Sul industrializado (exigindo a 

inserção econômica do espaço social nordestino) e a resposta do Estado à ascensão das 

forças populares (especialmente representadas pelas Ligas Camponesas e pelos 

sindicatos rurais) que ameaçavam o poder da burguesia.  

Diante disso, a autora também ressalta que a política de desenvolvimento estatal 

proposta a partir da criação da Superintendência enfatiza o papel do Estado enquanto 

mediador do conflito entre as frações dominantes e dominadas e enquanto componente 

estratégico de acumulação capitalista. Diniz (1999) reitera, ainda, a importância da 

Sudene como ponto de referência para compreender a atuação do Estado no Nordeste 

porque, a partir dela, começa a existir uma ação planejada. 

                                                 
116

 A Sudene foi originalmente criada através da Lei nº. 3.692, de 15 de dezembro de 1959. Conforme o 

artigo 2º desse diploma normativo, ela tinha por finalidades: “a) estudar e propor diretrizes para o 

desenvolvimento do Nordeste; b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de 

projetos a cargo de órgãos federais na região e que se relacionem especificamente com o seu 

desenvolvimento; c) executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou contrato, os projetos 

relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos termos da legislação em vigor; d) 

coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste”. Em 24 de agosto de 

2001, através da Medida Provisória nº. 2.156-5, a Superintendência foi extinta e, em seu lugar, criou-se a 

Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE). Todavia, em 03 de janeiro de 2007, através da Lei 

Complementar (LC) nº. 125, a Sudene foi, novamente, instituída. De acordo com o artigo 1º dessa LC, a 

Superintendência apresenta natureza autárquica especial, integra o Sistema de Planejamento e de 

Orçamento Federal, está vinculada ao Ministério da Integração Nacional e tem sua sede localizada em 

Recife (capital do Estado de Pernambuco). Dentro de seus novos objetivos, o artigo 3º do mesmo diploma 

normativo esclarece que a autarquia especial tem por finalidade “promover o desenvolvimento includente 

e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia 

nacional e internacional”. Respectivamente, os três diplomas legais citados nesta nota de rodapé estão 

disponíveis para consulta em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3692.htm>, 

<http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=177834

> e <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp125.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013.  
117

 O primeiro superintendente da Sudene foi o economista Celso Furtado, do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), que também era ligado a órgãos internacionais, como a Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), onde trabalhara anteriormente (ANDRADE, 1993). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L3692.htm
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=177834
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/PaginasInternas/NormasInternas/AtoDetalhado.aspx?idAto=177834
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp125.htm
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Com efeito, apesar de o GTDN ter demonstrado que a seca não era a responsável 

pelas dificuldades enfrentadas pelos(as) nordestinos(as), sua análise e sua ação 

passaram a considerar a necessidade do crescimento da produção e a intensificação da 

exploração dos recursos naturais como forma de alavancar a região. Não houve 

institucionalmente, portanto, a criação de uma política proposta pelo povo
118

 nordestino 

e voltada às suas necessidades reais (ANDRADE, 1993). Nesse sentido, Andrade (1986, 

p. 206-207) destaca: 

 

(...) a SUDENE (...) Mobilizou o seu corpo técnico visando realizar um 

levantamento das possibilidades e das necessidades regionais em estudo 

demorado e criterioso. Desprezou, porém, até certo ponto, os técnicos que há 

alguns anos já trabalhavam na região e por isso a conheciam razoavelmente. 

Daí a demora que se observa no início de sua ação e o choque, algumas 

vezes, dos planos que apresenta com a realidade regional. Achamos mesmo 

que ela se descuidou um pouco dos problemas humanos, que, como já 

salientava o economista Caio Prado Júnior em 1943, era o que primeiramente 

devia atrair a atenção dos técnicos e dos governos, devendo ter prioridade até 

sobre certos problemas básicos como a siderurgia e a industrialização. 

Realmente, não podemos ser um país forte e desenvolvido, com uma 

população raquítica, subnutrida e analfabeta. Este reparo pode ser constatado 

quando, lendo o Plano Diretor da SUDENE, se observa que, analisando os 

problemas regionais, o nosso órgão máximo de planejamento preocupa-se 

com a ampliação da nossa fronteira agrícola, com a comercialização dos 

gêneros alimentícios através da reorganização da rede de armazéns e silos, 

com a melhoria do sistema de transporte e comunicação, com a saúde pública 

e com a educação de base, aspectos que contribuirão para melhorar as 

condições de vida das populações pobres, cuja situação de miséria é por ela 

constatada, mas não oferece medidas diretas visando elevar a curto prazo as 

condições de vida dessa população rural. Suas medidas nas mais das vezes 

visam indiretamente, a longo prazo, transformar essas condições subumanas 

de vida, mas não sabemos se ela, através de seus planos, conseguirá atingir os 

fins que almeja em tempo oportuno. E é conveniente salientar que a melhoria 

das técnicas de produção, o aumento da rentabilidade da terra, sem medidas 

complementares em defesa do trabalhador do campo, até hoje, no Brasil, 

apenas tem carreado mais dinheiro para o bolso dos ricos proprietários, 

continuando os que mourejam a terra a viver nas mais precárias condições de 

vida. 

 

                                                 
118

 Dussel (1986, p.96-97 apud ALFONSIN, 1998, p.1) evidencia que “o povo é constituído pelas classes 

dominadas (classe operário-industrial, camponesa, etc.), mas além disso por grupos humanos que não são 

classe capitalista ou exercem práticas de classes esporadicamente (marginais, etnias, tribos, etc.)”. Silva 

(2008, p.135-136), em sentido semelhante ao de Dussel, também assegura: “Há uma tendência reacionária 

para reduzir o povo ao conjunto dos cidadãos, ao corpo eleitoral, como se os membros deste fossem 

entidades abstratas, desvinculadas da realidade que os cerca, como se ao votar o cidadão não estivesse sob 

a influência de suas circunstâncias de fato e ideológicas, não estivesse fazendo-a sob a influência de seus 

filhos, seu cônjuge, seu amante, namorado, namorada, noivo, noiva, e também do seu grupo, oficina, 

fábrica, escritório, mais ainda: de seus temores, da fome dos seus, das alegrias e das tristezas. O corpo 

eleitoral não constitui o povo, mas simples técnica de designação de agentes governamentais. Povo são os 

trabalhadores. Os titulares do poder dominante (político, econômico e social) não podem entrar no 

conceito de povo, pois, numa democracia, teriam que ser simplesmente representantes do povo, isto é, os 

que exercem o poder em nome do povo.” Por tais ideias apresentarem consonância ética e política com o 

que é discutido aqui, seus sentidos serão os adotados sempre que se fizer referência à expressão “povo” 

ao longo deste trabalho. 
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O caráter da ação planejada proposta pelo Estado a partir da segunda metade do 

século XX e consubstanciado pela criação da SUDENE tem importância para o presente 

trabalho, portanto, porque seu contexto reflete a não-participação popular na formulação 

das políticas que afetaram diretamente os(as) nordestinos(as).  

Para compreender a amplitude dessa característica, serão abordadas, a partir de 

agora, a forma de atuação específica da Superintendência no setor agrícola e os outros 

elementos que legitimaram intervenções estatais como a criação de perímetros irrigados.  

Esses pontos serão relevantes porque, por meio deles, o(a) leitor(as) poderá 

compreender melhor a quem, verdadeiramente, serviu o discurso de modernização 

agrícola e como esse discurso é utilizado até hoje para continuar a reproduzir as 

violações ao acesso a terra e ao território que serão abordadas no terceiro capítulo.  

2.3.2.1 - A ATUAÇÃO DA SUDENE NO SETOR AGRÍCOLA  

 

De acordo com Carvalho (apud SAMPAIO, LIMA e FREITAS, 2011), o período 

de 1959 a 1964 constituiu a primeira fase da Sudene e teria promovido uma 

modernização com reformas. Nela, o Estado teria atuado de forma planejada e 

organizada, sem os vícios da maioria das instituições federais e estaduais existentes. 

No setor agrícola, Andrade (1993) destaca que, nessa primeira fase, a 

Superintendência planejou uma política através da qual financiava os grandes 

proprietários na implantação de obras de infraestrutura em suas propriedades em troca 

da doação de terras onde pudessem ser instaladas famílias de agricultores(as) que se 

transformariam em pequenos(as) proprietários(as).  

Os latifundiários, porém, temerosos em relação ao avanço das Ligas Camponesas 

e à possibilidade de uma Reforma Agrária, opuseram-se à realização desse projeto, que, 

na prática, não chegou a ser executado, conforme se discutiu no tópico 2.1. Nesse 

sentido, a Sudene conseguiu organizar apenas algumas cooperativas rurais 

(ANDRADE, 1993). 

O período da ditadura militar (compreendido entre 1964 e 1985), todavia, 

inaugurou a segunda fase de atuação da Superintendência, pois, segundo Diniz (1999, 

p.83), a ação do Estado após 1964 ocorreu no sentido de “orientar, incentivar e intervir 

diretamente para acelerar as formas capitalistas de produção e, ao mesmo tempo, 

solidificar os interesses comuns da burguesia e dos proprietários de terra”, vez que esses 

dois grupos formularam a base da aliança que possibilitou a instalação do regime 

autoritário no Brasil. 
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Nessa perspectiva, Diniz explica que, durante a ditadura, a Sudene perdeu a 

substância do planejamento regional e foi transformada em uma agência meramente 

repassadora de verbas e executora de decisões tomadas em âmbito externo. Por isso, 

esclarece que essa segunda fase correspondeu ao momento da modernização 

conservadora delineado no tópico 2.2.  

Assim, algumas cooperativas continuaram a receber o apoio da Superintendência, 

mas passaram a agir sob o controle das autoridades. Nesse sentido, Sorj (apud DINIZ, 

1999, p. 86) argumenta que essa característica era visualizada porque as cooperativas se 

apresentam 

como o mecanismo através do qual o Estado disciplina o pequeno produtor 

no uso do crédito e insumos modernos, ao mesmo tempo que oferece ao 

Estado uma organização relativamente fácil de penetrar e manipular, seja pela 

própria tendência das direções das cooperativas a se desvincular das bases, 

seja através dos mecanismos materiais e legais pelos quais a cooperativa 

depende do Estado. 

 

 

Nessa segunda fase de atuação, Andrade (1993) relata, ainda, que a Sudene passou 

a integrar o Ministério do Interior e procurou desenvolver entre os proprietários o que 

chamava de “espírito empresarial”. Assim, estimulou o desenvolvimento de culturas 

comerciais, estendeu ao campo os benefícios fiscais
119

 e facilitou empréstimos aos 

proprietários que formulassem projetos de modernização da atividade pecuária e 

agroindustrial
120

 (tanto nas áreas tradicionalmente apropriadas quanto nas que estavam 

em povoamento).  
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 Nesse sentido, o artigo 18 da Lei nº. 3.692-1959 (responsável pela criação da Sudene) assim dispunha: 

“Artigo 18. Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de equipamentos destinados ao 

Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por 

proposta da SUDENE ou ouvido o parecer da mesma, sejam declarados prioritários em decreto do Poder 

Executivo”. Do mesmo modo, o artigo 13, j, parágrafos 1º a 4º, determinava: “Artigo 13. Compete ao 

Conselho Deliberativo: (...) j) propor ao Presidente da República: §1) a concessão de câmbio favorecido 

ou de custo, ou a autorização para o licenciamento de importação sem cobertura cambial, prevista 

no Capítulo V do Decreto nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957, para equipamentos destinados ao 

Nordeste, inclusive implementos agrícolas, considerados essenciais ao desenvolvimento da região; §2) a 

declaração de prioridade em relação a equipamentos destinados ao Nordeste, para efeito da 

concessão de isenção de impostos e taxas de importação, nos termos do art. 18; §3) a declaração de ser 

do interesse do desenvolvimento regional a extração e industrialização de minérios no Nordeste, nos 

termos do art. 1º; §4) a concessão de 50% (cinquenta por cento) das divisas conversíveis provenientes 

das exportações do Nordeste, para a importação de bens necessários ao desenvolvimento regional. 

(Destacou-se). 
120

 Em tal perspectiva, o artigo 26 e seu parágrafo único (ainda da Lei nº. 3.692-1959) evidenciavam: 

“Artigo 26. Será colocada à disposição da SUDENE, trimestralmente, em conta especial no Banco do 

Brasil S. A., importância nunca inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor dos ágios arrecadados, na 

forma da legislação em vigor, mediante a venda de divisas provenientes da exportação de mercadorias 

oriundas dos Estados a que se refere o parágrafo 1º do artigo 1º, deduzidas as bonificações concedidas a 

exportadores da região. Parágrafo único. As importâncias depositadas nos termos deste artigo serão 
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Os investimentos, por sua vez, também eram destinados aos grandes proprietários 

e provocaram a perda das terras dos(as) posseiros(as) que estavam nas novas áreas que 

seriam “beneficiadas” com o “desenvolvimento”
121

. Nesse sentido, o mencionado autor 

pontua (1993, p. 41): 

 

Amplas áreas situadas no oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí, ainda não-

tituladas e ocupadas por posseiros pobres, tornaram-se objeto de projetos 

financiados pela Sudene; os beneficiários ocupavam as terras que 

“adquiriam”, cercavam, faziam o desmatamento, quase sempre utilizando a 

coivara, e desenvolviam a pecuária extensiva. Estes projetos muitas vezes 

visavam apenas obter subsídios e garantir a propriedade da terra, para 

especulações futuras. Esta política seria ampliada consideravelmente com o 

Proálcool, que possibilitou a implantação de numerosas destilarias autônomas 

em terras desses Estados. 

   
 

São dessa época, ainda, projetos de integração de grandes segmentos rurais
122

, 

como o Programa de Integração Nacional-Programa de Redistribuição de Terras e de 

Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (PIN-Proterra), o Programa Especial de 

Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo) e o 

Programa de Áreas Integradas do Nordeste (Polonordeste), conforme lembram Andrade 

(1993) e Martins (2010). Segundo a última autora,  

 

Enquanto o objetivo do Polonordeste (1974) era beneficiar os pequenos 

produtores rurais mediante atendimento das suas necessidades de produção, 

crédito, infraestrutura, associativismo, educação e saúde, o PIN-Proterra 

(1975) tinha como meta fomentar a agroindústria e redistribuir terras. O 

Projeto Sertanejo (1976) visava tornar o semiárido resistente a secas pela 

associação entre agricultura irrigada e de sequeiro. Nos três empreendimentos 

governamentais, a capitalização de empresas, via incentivos fiscais e outras 

modalidades de financiamentos, foi secundada por medidas de apoio à 

produção (tecnologia, assistência técnica, armazenamento e comercialização) 

(MARTINS, 2010, p. 141). 

 

Assim, os projetos de integração continuaram a reproduzir os elementos da 

modernização conservadora e dolorosa da agricultura. Diante dessa perspectiva, ao 

discorrer sobre o Polonordeste e o Projeto Sertanejo, Andrade (1993, p. 42) conclui que, 

                                                                                                                                               
aplicadas, sempre que possível, em projetos que visem fortalecer a economia de exportação dos 

Estados da região”. (Destacou-se). 
121

 Conforme o artigo 16 da Lei nº. 3.692-1959: “Artigo 16. Para efeito da execução dos projetos de sua 

competência, ou por ela aprovados, poderá a SUDENE promover, na forma da lei, desapropriações por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social”. 
122

 Martins (2010) pontua que, com o incentivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), cresceram as pesquisas na área de engenharia rural e de tecnologia de alimentos. A 

partir daí, assinala que esses foram componentes essenciais dos novos projetos de integração. 
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na prática, eles “contrariaram as aspirações de uma Reforma Agrária, pois procuravam 

modernizar e consolidar a estrutura fundiária existente, embora no discurso se 

apresentassem como de orientação reformista”. 

2.3.3 – A CRIAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS 

 

Além dos projetos de integração citados no tópico anterior e inseridos na segunda 

fase de operações da Sudene para o setor agrícola, Sampaio, Lima e Freitas (2011, p. 

119) denotam que, a partir do fim da década de 1960, polos de desenvolvimento 

também passaram a ser criados sob a influência da teoria de François Perroux, que, “de 

modo geral, acreditava na propagação do desenvolvimento
123

 nos locais onde 

determinadas infraestruturas fossem instaladas”. De acordo com Perroux (1967, p.164): 

 

O fato rudimentar, mas consistente, é este: o crescimento não surge em toda a 

parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos 

ou pólos de crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos 

finais variáveis, no conjunto da economia.  

 

  

O mesmo autor também assinala: 
 

(...) O crescimento do mercado no espaço, quando resultante da entrada em 

comunicação de pólos industriais e, mais em geral, de pólos de atividades 

territorialmente concentrados situa-se nos antípodas dum crescimento 

igualmente distribuído: opera-se pela concentração de meios em pontos de 

crescimento no espaço de onde irradiam em seguida feixes de trocas 

(PERROUX, 1967, p. 175). 

 

Ao sintetizar a teoria do geógrafo francês, Souza (2010, p.12), por seu turno, 

assim dispõe: 

 

Sucintamente, pode-se então afirmar que, para Perroux, o pólo de 

desenvolvimento é o centro econômico dinâmico de uma determinada região, 

país ou continente, e que seu crescimento se faz sentir sobre a área que o 

cerca, considerando-se que o pólo emana forças de um lugar/espaço para o 

centro e refluxos do centro para o lugar/espaço.  

                                                 
123

 Para o autor, os termos crescimento e desenvolvimento têm significados diferentes. Nesse sentido, 

evidencia que “o desenvolvimento é a combinação das transformações de ordem mental e social duma 

população que lhe possibilitam o aumento cumulativo e duradoiro do seu produto real global” 

(PERROUX, 1967, p. 179). Enquanto isso, explica que “o crescimento consiste no aumento, conservado 

através dum ou vários períodos longos (cada um deles englobando vários ciclos decenais), dum índice de 

dimensão – que é, quanto à nação, o produto global bruto ou líquido em termos reais. (...) É, por 

conseguinte, oportuno sublinhar que o desenvolvimento abrange e sustenta o crescimento e que a análise 

dos períodos de desenvolvimento e suas alternâncias fornece um acréscimo de força explicativa aos 

esquemas analíticos dos períodos de crescimento” (PERROUX, 1967, p. 712-715). (Destaques no 

original). 
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A partir dessas explicações iniciais, ressalta-se que a teoria perrouxiana defende a 

criação de polos de desenvolvimento para os países chamados de “subdesenvolvidos”. 

Nesse sentido, o autor esclarece: 

 

O método preconizado convém aos chamados países subdesenvolvidos. (...) 

O conjunto da economia não se acha ainda articulado por redes de preços, 

fluxos, antecipações. Passa a sê-lo mediante a criação de vários pólos de 

crescimento que, ligados pelas vias e meios de transportes, pouco a pouco 

constituem a infra-estrutura da economia de mercado (PERROUX, 1967, p. 

165). 

 

Todavia, cumpre destacar que a intervenção planejada e sustentada em tal teoria 

não é neutra, pois o próprio Perroux (1967, p.184) assegura, ao dispor sobre as 

condições de utilização correta do modelo:  

 

Esquecia o essencial: para elaborar um plano, são precisos homens que o 

concebam e estabeleçam; para o executar, são precisos homens que animem 

as populações e populações susceptíveis de serem animadas”. O modelo ideal 

do plano mostra claramente que o fundamental é a construção ou 

<<produção>> do homem pelo homem: é precisamente aí que as medições 

estatísticas são menos fáceis. (Destaques no original). 

 

Diante dessa síntese da teoria dos polos de desenvolvimento e do contexto de 

modernização e industrialização agrícolas apresentado no tópico 2.2, percebe-se que, 

não por coincidência, em 1966, na cidade de Recife (Pernambuco), a Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste realizou o I Seminário sobre os Polos de 

Desenvolvimento, quando elaborou uma metodologia para que eles fossem aplicados no 

Brasil (SAMPAIO, LIMA, FREITAS, 2011). 

Com efeito, a partir desse período, a política de criação daqueles polos foi 

materializada seletivamente por um novo tipo de intervenção estatal (SAMPAIO, 

LIMA, FREITAS, 2011), realizada em “espaços econômicos restritos, mais susceptíveis 

de desenvolvimento e com capacidade de resposta mais imediata” (DINIZ, 1999, p. 84). 

Nesses espaços, a irrigação passou a ser o eixo da política de modernização e 

industrialização agrícola. Surgem, assim, os perímetros irrigados (Sampaio, Lima e 

Freitas, 2011). 
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2.3.3.1 – A POLÍTICA DE IRRIGAÇÃO QUE PERMITIU A IMPLANTAÇÃO 

DE PERÍMETROS 

 

A política de irrigação que fundamentou a criação de perímetros, inicialmente, 

objetivava criar projetos de assentamento e produção agrícola de tamanho familiar (por 

meio de pequenas empresas estimuladas ao uso de técnicas modernas) bem como 

explorar o Vale do Rio São Francisco
124

 (através da instalação de grandes empresas
125

), 

conforme definem Diniz (1999) e Andrade (1993).  

No primeiro caso, destacou-se a atuação do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS). No segundo, vislumbrou-se o trabalho da Comissão do Vale 

do São Francisco (CVSF), atualmente transformada em Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Nesse sentido, recorda o 

Ministério da Integração Nacional (2008, p. 8-9, on-line): 

 

Após atuar por mais de dez anos nessa direção [refere-se a trabalhos de 

produção agrícola e extensão rural que a instituição realizava com produtores 

de pecuária e algodão], a CVSF [Comissão do Vale do São Francisco] passou 

a investir em projetos de irrigação de maior escala (sistemas de irrigação 

pública), decorrência da criação, em dezembro de 1959, da Superintendência 

para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O DNOCS, por seu turno, 

seguia com a estratégia de construção de barragens para o incremento da 

disponibilidade hídrica, como forma de reagir às crises periódicas de 

suprimento de água originadas por cheias, que geravam desemprego, pobreza 

e migração, mantendo o foco de sua atuação no desenvolvimento rural, 

mesmo quando suas ações não coadunassem propriamente com as diretrizes 

da SUDENE. Esses empreendimentos acabaram por concorrer para a 

industrialização da região. Por volta de 1965, dois projetos-piloto foram 

recomendados pela FAO [Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura]: o de Bebedouro/PE e o de Mandacaru/BA. [Acréscimos deste 

trabalho]. 

A principal fundamentação jurídica da política que permitiu a construção de 

perímetros irrigados, por sua vez, foi o Estatuto da Terra (Lei nº. 504-1964), 

principalmente em virtude de suas propostas vinculadas aos programas de colonização. 

                                                 
124

 Dentro da política destinada ao Vale do São Francisco, cumpre assinalar que, em 1948, foram criadas, 

simultaneamente, a Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco (CHESF) e a Comissão do Vale do 

São Francisco (CVSF). Esta Comissão, por sua vez, em 1967, foi transformada em Superintendência do 

Vale do São Francisco (SUVALE) e, em 1974, na Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (CODEVASF). A partir de 2002, a CODEVASF também passou a exercer mandato sobre a 

Bacia do Rio Parnaíba (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2008, on-line). 
125

 Nesse sentido, Andrade (1993, p. 27) assinala: “Nas áreas marginais ao São Francisco onde o governo 

vem desenvolvendo projetos beneficiados pela irrigação, a parte entregue a cooperativas de pequenos 

produtores é reduzida, beneficiando sobretudo os empresários que desenvolvem culturas comerciais. De 

um modo geral, o grande proprietário tradicional, o capitalista moderno, enriquecido em atividades não-

agrárias, e as empresas vêm se beneficiando do uso de uma tecnologia moderna, do crédito fácil e barato 

e dos fatores governamentais para desapropriar os pequenos produtores e ampliar os seus lucros”. 
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Conforme vislumbrado no tópico 2.1, diante dos crescentes conflitos existentes no 

campo, tais propostas, de forma paliativa, tentaram “solucionar” o acesso a terra e 

aumentar a produtividade no meio rural (DINIZ, 1999). Com efeito, Diniz (1999, p. 84-

85) esclarece: 

(...) a criação de perímetros irrigados visava a solucionar duas questões 

fundamentais: uma política e outra econômica. A solução vislumbrada para a 

questão política visava dar respaldo ao pacto firmado no golpe de 64, no 

sentido de não fazer uma reforma agrária. Decorre daí o fato do Governo ter 

optado, no caso específico do semi-árido, por uma processo de colonização 

via criação de perímetros de irrigação. A econômica visava implementar a 

modernização na produção agrícola, introduzindo novas técnicas e novas 

formas de produzir no campo. 

 

 

A partir dessas duas propostas básicas fundamentadas através do Estatuto da Terra 

e operacionalizadas, de forma geral, pelo DNOCS e pela CVSF, a política de irrigação 

foi estruturada através de diversos programas e planos de irrigação especialmente 

destinados ao Nordeste. Nessa perspectiva, também ressalta o Ministério da Integração 

Nacional (2008, p. 9, on-line): 

 

Em 1968, o Governo Federal instituiu o Grupo Executivo de Irrigação e 

Desenvolvimento Agrário (GEIDA), que, em 1970, lançava os delineamentos 

de uma política de irrigação para o Brasil, através do Programa Plurianual de 

Irrigação (PPI)
126

. A maior parte dos investimentos do PPI foi destinada à 

região Nordeste, por se considerar a irrigação como um instrumento de 

promoção do crescimento econômico, tendo o DNOCS e a SUVALE (depois 

CODEVASF) como agências implementadoras. Outro projeto-piloto foi o de 

Jaguaruana (CE), que, à época, contou com cooperação francesa. Em 1970, o 

Programa de Integração Nacional (PIN) contemplou o financiamento da 

primeira fase do Plano Nacional de Irrigação. Em 1972, foi lançado o 

primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento e, em 1979, o segundo PND. 

Em outubro de 1974, foi criado o Programa de Desenvolvimento do Nordeste 

(POLONORDESTE). 

Além dos programas e dos planos citados, em 1979, a Lei nº. 6.662 articulou a 

Política Nacional de Irrigação
127

, que tinha como um de seus objetivos a criação de 

infraestruturas econômicas e a aplicação de capitais públicos para a organização de um 

                                                 
126

 Conforme assinala May (1989, p. 45), “O Programa Plurianual de Irrigação (PPI) foi apresentado em 

1971, propondo a implantação de infra-estrutura para irrigar 195 mil hectares no Nordeste até 1980. Dos 

53 projetos propostos para execução, 36 seriam instalados pelo DNOCS e 17 pela CODEVASF. As metas 

para 1980 incluíam a criação de 230 mil empregos diretos e indiretos e a elevação para US$ 360 da renda 

per-capita dos colonos dos projetos de irrigação (SAMPAIO, et al., 1979).”  
127

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6662.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013. 

Lembra-se, todavia, que, atualmente, a Lei nº. 12.787, de 11 de janeiro de 2013, é o diploma normativo 

que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação. Esta, por sua vez, pode ser visualizada em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12787.htm>. Acesso em: 15 dez. 2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6662.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12787.htm
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espaço destinado à agricultura irrigada e, por conseguinte, à atividade capitalista no 

campo (DINIZ, 1999)
128

. Com efeito, dispunha o artigo 1º do referido diploma legal: 

Artigo 1º - A Política Nacional de Irrigação tem como objetivo o 

aproveitamento racional de recurso de água e solos para a implantação e 

desenvolvimento da agricultura irrigada, atendidos os seguintes postulados 

básicos: 

I - preeminência da função social e utilidade pública do uso da água e solos 

irrigáveis; 

Il - estímulo e maior segurança às atividades agropecuárias, prioritariamente 

nas regiões sujeitas a condições climáticas adversas; 

III - promoção de condições que possam elevar a produção e a 

produtividade agrícolas; 

IV - atuação principal ou supletiva do Poder Público na elaboração, 

financiamento, execução, operação, fiscalização e acompanhamento de 

projetos de irrigação. (Destacou-se). 

Do mesmo modo, os artigos 12 e 13 da lei em referência demonstram a 

vinculação da política aos pressupostos da modernização e da industrialização agrícolas 

explicitados no tópico 2.2:  

Artigo 12 - Os projetos públicos de irrigação serão localizados, 

prioritariamente, em terras do patrimônio público, para esse fim reservadas 

ou adquiridas. 

Artigo 13 - Nas áreas reservadas ou adquiridas, de que trata o artigo anterior, 

as terras agricultáveis serão sempre destinadas à exploração intensiva, 

agropecuária ou agroindustrial, e divididas em lotes de dimensões 

variáveis de acordo com a estrutura de produção projetada, observados os 

critérios estabelecidos pelo Ministério do Interior. (Destacou-se). 

No contexto da ditadura militar brasileira, portanto, a partir de pressupostos 

relativos à política de colonização e à introdução de novas técnicas nas atividades 

agrícolas, o Governo Federal passou a declarar, por ato do Presidente da República, que 

determinadas áreas apresentavam utilidade pública ou interesse social para fins de 

desapropriação
129

 em razão de terem sido selecionadas para a implantação ou a 

                                                 
128

 Nesse sentido, destaca Bursztyn (1985, p. 80): “(...) se, anteriormente, o paternalismo do Estado se 

materializava através da simples socialização dos custos dos investimentos em infra-estrutura dos 

coronéis, atualmente o poder central procura também patrocinar a modernização capitalista na região, 

mediante estímulos à produção para o mercado e à criação de uma mentalidade empresarial entre os 

pequenos produtores”. 
129

 Assim determinava o artigo 28 da Lei 6.662-1979: “Artigo 28. Por ato do Presidente da República 

serão declaradas de utilidade pública ou interesse social, para fins de expropriação, as áreas de terras 

selecionadas para a implantação ou expansão de projetos públicos de irrigação, aplicando-se, no que 

couber, a legislação sobre desapropriações”. 



101 

expansão de projetos públicos de irrigação
130

. Estes, em tese, promoveriam o acesso a 

terra e à água e impulsionariam o “desenvolvimento” socioeconômico das regiões onde 

fossem implantados. 

Segundo informações do DNOCS (2013, on line), sua atuação era a seguinte: 

A idéia central de promover a irrigação consistia no DNOCS desapropriar as 

terras das bacias de irrigação, onde seriam implantados os "perímetros 

irrigados", e dividí-las [sic] em pequenos lotes, onde seriam assentados os 

"colonos", em parte recrutados entre os antigos "moradores" dos 

estabelecimentos rurais de particulares desapropriados.  

As áreas destinadas à criação dos perímetros também contavam com uma série de 

transformações, que incluíam a construção das infraestruturas de uso comum, das 

infraestruturas sociais de uso comum e das benfeitorias internas realizadas nos lotes 

através dos quais estivessem divididos. Nesses termos, dispunha o artigo 23 da Lei 

6.662-1979: 

Artigo 23 - As obras e benfeitorias nos Projetos compreenderão: 

I - as infra-estruturas de irrigação, de uso comum, voltadas para o apoio 

direto à produção, compreendendo barragens e diques; estruturas e 

equipamentos de adução, condução e distribuição de água; estradas e linhas 

de transmissão de energia internas; rede de drenagem principal e prédios de 

uso da administração; 

II - as infra-estruturas sociais, de uso comum, incluindo as obras e 

equipamentos ambulatoriais ou hospitalares, prédios e equipamentos 

escolares, estruturas e equipamentos urbanos e de saneamento; 

III - as benfeitoras internas realizadas nos lotes, abrangendo o desmatamento, 

sistematização, canais e drenos parcelares, habitações e outras obras de 

utilização individual. 

Cumpre ressaltar ainda que a estrutura fundiária dessas áreas era destinada a 

quatro categorias de ocupantes: pequenos(as) produtores(as); médios produtores; 

profissionais das Ciências Agrárias e empresas (PONTES et al, 2013).  

                                                 
130

 Cumpre ressaltar que a Política Nacional de Irrigação previa a existência de perímetros irrigados 

públicos e privados e que estes últimos poderiam ou não receber incentivos públicos Nesse sentido, 

ressaltam-se os artigos 8º e 11º da Lei nº. 6.662-1979: “Artigo 8º - Os projetos de irrigação, para os 

efeitos desta Lei, são públicos ou privados. § 1º - Projetos Públicos são aqueles cuja infra-estrutura de 

irrigação é projetada, implantada e operada, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Poder 

Público. § 2º - Projetos Privados são aqueles cuja infra-estrutura de irrigação é projetada, implantada e 

operada por particulares, com ou sem incentivos do Poder Público. Artigo 11 - O Poder Executivo 

concederá financiamentos ou estabelecerá linhas de incentivos aos projetos de irrigação que vierem a ser 

executados por iniciativa de empresas privadas, cooperativas e produtores rurais isolados, desde que os 

respectivos projetos tenham sido aprovados pelo Ministério do Interior. 
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Aqueles(as) que se dedicassem à exploração dos lotes agrícolas, por sua vez, 

formavam um novo grupo: o dos colonos ou irrigantes. Nesse sentido, dispunha a Lei 

6.662-1979 em seu artigo 26:  

Artigo 26 - Considera-se irrigante, para os efeitos desta Lei, a pessoa física 

ou jurídica que se dedique, em determinado projeto de irrigação, à exploração 

de lote agrícola, do qual seja proprietária, promitente-compradora ou 

concessionária de uso. 

Assim, os(as) agricultores que passassem a trabalhar diretamente nos lotes 

recebiam o nome de “irrigantes” e passavam a experimentar, principalmente, um novo 

modo de produzir e viver. Nesse sentido, BURSZTYN (1985, p. 82) assegura: 

 

Ao contrário do dirigismo do sistema institucional de crédito rural, que se 

vale de instrumentos coercitivos para impor a modernização, no caso dos 

“perímetros” não se trata propriamente de uma coerção, mas sim de uma 

relação de subordinação jurídica, O colono que é escolhido para ocupar um 

lote encontra, desde a sua chegada, as regras do jogo já estabelecidas. A ele 

cabe tão-somente seguir o modelo de comportamento social, econômico, a 

ideologia concorrencial e o nível tecnológico imposto aos colonos contrastam 

bastante com o esquema tradicional a que eles estavam habituados e que 

persiste ainda, fora dos limites dos “perímetros”. Os colonos adaptados aos 

mecanismos impostos pelo DNOCS tornam-se, então, uma categoria social 

bem diferenciada da estrutura tradicional. Sua denominação – colonos ou 

irrigantes – torna-se um imperativo não só para a análise teórica, mas 

também para a quotidiana das relações sociais ao nível local, da mesma 

forma que as expressões latifundiário, camponês, morador, etc., foram 

consagradas. 

 

 

Do mesmo modo, destaca Almeida (apud DINIZ, 1999, p. 88): 

 

Ser irrigante é uma condição ‘sine qua non’ [“sem a qual não pode ser”] de 

acesso à modernização tecnológica que compreende desde a complexa 

tecnologia de irrigação, a orientação técnica, a adoção do plano de exploração 

agrícola determinado para seu lote até a concessão de financiamento 

necessário à atividade produtiva, gozando, portanto, de uma situação 

privilegiada. [Acréscimo deste trabalho]. 

 

 

Cumpre ressaltar, ainda, que a transformação do camponês em irrigante não era 

imediata, pois, para ingressar no perímetro irrigado, havia uma seleção – promovida 

pelo DNOCS e composta de uma avaliação que envolvia o conhecimento da vida do 

candidato e de sua mulher.  

Nesse sentido, destaca-se que o número de famílias desapropriadas para a 

construção dos perímetros era superior ao número de famílias selecionadas como 

irrigantes. Aponta-se, inclusive, que a maior parte dos colonos escolhidos por um 
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projeto não eram, em geral, oriundos das terras desapropriadas (DINIZ, 1999). Em tal 

perspectiva, é válido apresentar alguns elementos do processo de seleção, pois, 

conforme caracteriza Diniz (1999, p. 86): 

 

Primeiro, o trabalhador se candidatava a uma vaga e preenchendo os 

requisitos exigidos pelo programa, era selecionado. Posteriormente, o 

candidato era visitado por uma equipe técnica. Dentre os itens destacados 

pelo programa estavam o volume de mão-de-obra familiar e as experiências 

agrícolas. Além desses requisitos exigidos, a vida pregressa do candidato à 

irrigante era bastante investigada. Uma vez satisfeitas todas as exigências, os 

trabalhadores eram instalados nos lotes, onde deparavam-se com uma série 

de imposições colocadas pelo DNOCS. 

Além da seleção, havia uma lista de obrigações que o(a) irrigante precisava 

cumprir e que implicavam diretamente na sua nova forma de trabalho com a terra. De 

fato, o artigo 26 da Lei nº. 6.662-1979 assim determinava: 

Artigo 26 (...) 

§ 1º - São deveres do irrigante: 

I - adotar medidas e práticas recomendadas pela administração, para o uso da 

água, utilização e conservação do solo; 

II - obedecer a normas legais, regulamentos e decisões administrativas 

pertinentes à situação e atividade de irrigante; 

III - cumprir os contratos de comercialização de produtos, celebrados pelas 

cooperativas ou associações de que participe; 

IV - explorar, direta ou integralmente, a área irrigável sob sua 

responsabilidade; 

V - permitir a fiscalização de suas atividades pela administração e prestar-lhe 

as informações solicitadas; 

VI - proporcionar facilidades à execução dos trabalhos necessários ou úteis à 

conservação, ampliação ou modificação das obras e instalações de irrigação; 

VII - cumprir as obrigações assumidas no contrato pelo qual se tenha 

investido na posse e exploração do lote. 

§ 2º - A inobservância dos deveres estabelecidos neste artigo e nas 

disposições legais, regulamentares ou contratuais, inerentes à condição de 

irrigante, e cuja gravidade exceda à simples aplicação das multas previstas no 

contrato, acarretará a rescisão, de pleno direito, do contrato de promessa de 

venda, ou concessão de uso, reintegrando-se, automaticamente, a promitente 

vendedora ou cedente, na posse do imóvel. 

A partir de tais características, portanto, em consonância com o que aponta Diniz 

(2013, s∕p), no espaço físico do perímetro, os irrigantes ficavam sujeitos a duas esferas 
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de poder: a do DNOCS e a das cooperativas
131

, pois a equipe do Departamento 

elaborava, através dessas, os planos anuais de exploração agrícola. Neles, todos os 

aspectos da produção eram estabelecidos, como os produtos a serem cultivados, a área 

utilizada, a tecnologia adotada, o volume de recursos empregado e o mercado esperado 

para produção (só para que se citem alguns exemplos). Assim, ressalta o próprio 

DNOCS (2013, on line): 

 

coube ao Departamento instalar, em cada pequeno lote, o colono e sua 

família, encarados como uma "empresa familiar", prover o conjunto das 

estruturas habitacionais e de serviços públicos, além de montar uma estrutura 

administrativa no local e exercer o papel de uma espécie de "holding", as 

gerências de perímetros, para gerir o empreendimento, uma vez que as 

cooperativas de irrigantes criadas para congregar os colonos eram 

extremamente frágeis e apenas cumpriam as determinações dos prepostos 

do DNOCS. (Destacou-se). 

 

 

Os lotes distribuídos, por sua vez, também variavam.  Desse modo, os que tinham 

entre dois a oito hectares
132

 eram destinados aos(às) pequenos(as) produtores(as). 

Enquanto isso, os direcionados às empresas poderiam chegar a trezentos hectares 

(PONTES et al, 2013). 

De acordo com o que é narrado pelo Departamento (2013, on line), esse conjunto 

de mudanças causou reações de diferentes grupos: 

 

A implantação de tal modelo, idealizada pelo MINTER [Ministério do 

Interior] e pela SUDENE, foi atribuída ao DNOCS, o que gerou forte 

antipatia para com o Departamento, da parte dos proprietários expropriados, e 

de seus representantes, com assento nas casas legislativas, oriunda mormente 

dos preços deprimidos com os quais se compuseram os custos das 

desapropriações e, da parte dos "moradores" excluídos do processo de 

assentamento, que se viram expulsos e desassistidos de apoio para 

recomposição de suas moradias. (Destacou-se). 

 

 

Apesar disso, estudos realizados por Silva et al (1989) sobre os perímetros 

irrigados do Nordeste ressaltam que a maioria dos latifundiários não foi atingida pelas 

desapropriações. Nesse sentido, assim evidenciam: 
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 Apesar de, em tese, as cooperativas agirem como se estivessem a serviço dos irrigantes, elas foram 

estruturadas com o intuito de organizar e controlar a produção, pois viabilizavam o retorno dos 

investimentos estatais feitos através do crédito agrícola, da assistência técnica e da comercialização 

(DINIZ, 1999; 2013).  
132

 Segundo Bueno (2000, p. 401), o hectare é a “unidade de medida agrária equivalente a cem ares, ou a 

um hectômetro quadrado; dez mil metros quadrados”.  
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Os projetos de irrigação selecionados para esta pesquisa demonstram que, em 

geral, as áreas desapropriadas para sua implantação eram ocupadas 

principalmente por pequenos proprietários e pequenos posseiros. Os grandes 

proprietários raramente foram atingidos, havendo casos em que os 

projetos foram alterados, inclusive com a reorientação de canais, a fim 

de não atingir suas terras. (Destacou-se). 

 

Diante dessa observação, Silva et al (1989) apontam que o favorecimento das 

oligarquias locais foi uma das causas para a desarticulação entre a política de irrigação e 

um programa de reestruturação fundiária que poderia ter sido criado através da 

implantação dos perímetros.  

Assinalam, ainda, que, embora em alguns casos, tais oligarquias tenham se 

somado à ação pública (como no Dipolo Juazeiro-Petrolina) e, em outros, tenham 

obstaculizado a instalação dos projetos (especificamente no que se refere à 

desapropriação das terras para o assentamento de colonos), usufruíram parasitariamente 

da valorização imobiliária que os investimentos públicos trouxeram.  

Por fim, os(as) autores(as) ressaltam que a diferença desse novo processo de 

controle de políticas públicas promovido pelas oligarquias em relação aos antigos 

processos de dominação foi que, a partir da instalação dos perímetros, elas tiveram que 

compartilhar seu poder com novos agentes, representados pelo capitais industriais e 

financeiros do Centro-Sul e, conforme se acrescenta por ocasião deste trabalho, pelos 

capitais industriais e financeiros internacionais. 

Assinala-se mais uma vez, então, como o caráter conservador da política de 

irrigação assumiu um papel reformista e limitado e como, a partir dele, viabilizou-se 

uma verdadeira contra reforma agrária, evidenciada na recriação do latifúndio (DINIZ, 

1999) e na produção de injustiça ambiental
133

.  

Diante de todas essas características, portanto, pode-se sintetizar a intervenção 

descrita neste tópico através do conceito firmado por Pontes et al (2013, p. 3214): 

 

Os perímetros irrigados são áreas delimitadas pelo Estado para implantação 

de projetos públicos de agricultura irrigada que, em geral, possuem 

significativo potencial agricultável, caracterizado pelos solos férteis, presença 

hídrica, clima favorável e abundante força de trabalho. Estes elementos 
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 Conforme destaca Bullard (apud ACSERALD, MELLO E BEZERRA, 2009, p. 16), justiça ambiental 

é a condição de existência social configurada “através do tratamento justo e do envolvimento significativo 

de todas as pessoas, independentemente de sua raça, cor ou renda no que diz respeito à elaboração, 

desenvolvimento, implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. Por tratamento 

justo entenda-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais ou de classe, deva 

suportar uma parcela desproporcional das conseqüências ambientais negativas resultantes da operação de 

empreendimentos industriais, comerciais e municipais, da execução de políticas e programas federais, 

estaduais, ou municipais, bem como das consequências resultantes da ausência ou omissão destas 

políticas”.   
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conjugados às infraestruturas implementadas (canais, piscinas etc.) 

favorecem ampla produtividade agrícola. Tal estratégia é, agora [refere-se à 

nova política nacional de irrigação, estimulada, especialmente, a partir de 

2011, no contexto do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – 2], 

retomada pelo governo com grande ênfase e, certamente, vem ao encontro 

deste capital transnacional que aqui se instala para produzir commodities 

agrícolas, a partir de terra, água e mão de obra, facilidades de infraestrutura e 

de financiamento, além de condições políticas e institucionais favoráveis. 

[Acréscimos deste trabalho]. 

 

 

Bezerra (2012, p.123), de forma semelhante, também assinala: 

 

os perímetros irrigados são áreas nas quais se implanta um conjunto de 

infraestruturas de irrigação. Seu uso e ocupação estão condicionados, por sua 

vez, à distribuição de lotes para pequenos, médios e grandes produtores, 

obedecidos aos critérios estabelecidos pelo Governo. 

 

Cumpre ressaltar, por fim, que duas fases foram bem definidas em relação à 

estrutura e aos objetivos dos perímetros: a primeira ocorreu na década de 1970; foi 

caracterizada pela manutenção das relações “assistencialistas” e inseriu, em um 

primeiro momento, parte dos agricultores familiares camponeses (FREITAS, 2010). 

A partir da década da década de 1980, todavia, a crise do Estado de Bem-Estar 

Social e a consequente expansão do neoliberalismo
134

 chegaram ao Brasil e redefiniram 

a política aqui abordada. Nesse sentido, iniciou-se uma segunda fase, marcada pela 
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 Conforme lembra Anderson (2008, p. 9), “o neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, 

na região da Europa e da América do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e 

política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Seu texto de origem é O Caminho da 

Servidão, de Friedrich Hayek, escrito já em 1944. Trata-se de um ataque apaixonado contra qualquer 

limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à 

liberdade, não somente econômica, mas também política”. Ainda de acordo com Anderson (2008), apesar 

de tais ideias terem surgido na primeira metade do século XX, somente a partir de 1973 elas ganharam 

condições para serem aplicadas, pois, nessa época, houve a grande crise do modelo do pós-guerra, com 

todo o mundo capitalista caindo em uma longa e profunda recessão e combinando, pela primeira vez, 

baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação. A partir daí, portanto, o neoliberalismo foi 

evidenciado com a ideia de que a estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 

Para isso, proclamou que era necessário conter os gastos do bem–estar e restaurar a taxa “natural” de 

desemprego, ou seja, criar um exército de reservas de trabalho. Ademais, defendeu que reformas fiscais 

eram imprescindíveis para incentivar os agentes econômicos, o que significava reduzir impostos sobre os 

rendimentos mais altos e sobre as rendas para que uma nova e “saudável” desigualdade dinamizasse as 

economias. O Chile, sob a ditadura de Pinochet, foi o primeiro país a iniciar o ciclo neoliberal na história 

contemporânea, o que ocorreu através de medidas que incluíram a desregulação, o desemprego massivo, a 

repressão sindical, a redistribuição de renda em favor dos ricos e a privatização dos bens públicos. Em 

1979, por sua vez, a Inglaterra, durante o governo de Margaret Thatcher, foi o primeiro país de 

capitalismo avançado que, publicamente, pôs em prática o programa neoliberal. Em 1980, isso também 

aconteceu nos Estados Unidos, durante o governo de Ronald Reagan. A partir daí, quase todos os países 

do norte da Europa ocidental, com exceção da Suécia e da Áustria, também viraram à direita. Depois 

disso, o triunfo do neoliberalismo chegou ao leste europeu e, posteriormente, ao resto dos países da 

América Latina, como o Brasil, que passou a implantá-lo no final da década de 1980, durante o governo 

de José Sarney. 
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intensificação da expropriação dos camponeses (processo já iniciado na fase anterior) e 

pela “empresarização” dos perímetros públicos (FREITAS, 2010). 

Em tal perspectiva, o Ministério da Integração Nacional (2008, on-line) esclarece 

que, a partir de 1985, iniciou-se a fase marcada por decisões adotadas a partir de 

prioridades estabelecidas pelo Governo Federal em articulação com o setor privado. 

Assim, aquele Ministério aduz que passou a haver uma divisão de papéis mais clara 

entre ação governamental e privada no desenvolvimento de programas de irrigação. 

Nesse sentido, a ação do Governo se restringiu às ações de suporte; à execução de 

obras coletivas de uso comum e à execução de obras indutoras da prática de irrigação 

em áreas potenciais (como obras que envolvessem a transmissão e a distribuição de 

energia elétrica bem como a macrodrenagem). Coube à iniciativa privada, por sua vez, 

as demais providências para a consecução das atividades produtivas. São exemplos 

dessa segunda fase o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE)
135

; o Programa 

Nacional de Irrigação (PRONI)
136

 e o Projeto Subsetorial de Irrigação I
137

. 
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 Por meio do Decreto nº. 92.344, de 29 de janeiro de 1986, durante o governo de José Sarney, foi 

criado o Programa de Irrigação do Nordeste (PROINE), que visava a irrigar uma área adicional de três 

milhões de hectares até 1991. Segundo esse programa, a agricultura irrigada permitiria a exploração de 

várzeas e regiões do semiárido, proporcionando a ampliação das oportunidades de emprego, a melhoria 

das condições de trabalho da população rural, a produção de matéria-prima para a agroindústria, a 

democratização do acesso a terra e a consequente redução das desigualdades regionais (MENDES 

SEGUNDO, 1998). A íntegra do decreto que instituiu o PROINE, por sua vez, está disponível em: 

<http://www.codevasf.gov.br/principal/legislacao/decretos/decreto-no-92-344-de-29-de-janeiro-de-

1986>. Acesso em: 5 dez. 2013. 
136

 O Programa Nacional de Irrigação – PRONI – foi instituído através do Decreto nº. 92.395, de 12 de 12 

de fevereiro de 1986 (disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-

92395-12-fevereiro-1986-442911-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 5 dez. 2013). De acordo 

com esse decreto, tal programa era destinado a executar a Política Nacional de Irrigação (criada pela Lei 

nº. 6.662-1979 e regulamentada pelo Decreto nº 89.496-1984 e pelas alterações a este, como as 

promovidas pelos Decretos nºs. 90.309-1984 e 90.991-1985). O PRONI teve duração de três anos e sua 

execução ficou a cargo de um Ministro de Estado Extraordinário. Assim, enquanto o PROINE foi 

destinado à região Nordeste, o PRONI foi formulado para atender às demais regiões brasileiras, conforme 

dispõem as informações disponíveis em <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-

internacionais/bilaterais/1995/b_66/>. Acesso em 24 nov. 2013.  
137

 Em 21 de setembro de 1988, foi assinado o Acordo de Empréstimo n°. 2.950/BR, entre o Governo do 

Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Esse acordo concretizava a 

estratégia de co-financiar, por um período de 5 (cinco) anos e como parte do PRONI, o Projeto 

Subsetorial de Irrigação. O plano de financiamento do projeto alcançava 435,2 milhões de dólares, que 

seriam integralizados da seguinte maneira: 195 milhões de dólares viriam do BIRD; 35,6 milhões de 

dólares, da União e 204,6 milhões de dólares, das Unidades da Federação participantes. O Acordo, com 

data de encerramento prevista para 31 de dezembro de 1993, teve efetividade a partir de 31 de maio de 

1989 e apresentou como objetivos: o desenvolvimento de irrigação privada nos planaltos e nas terras 

inundáveis incluídos na área do Projeto; a participação no planejamento e na descentralização da 

execução de investimentos em irrigação ao nível de Estado e o desenvolvimento de políticas e estrutura 

organizacional para expandir a irrigação privada e melhorar o manejo de recursos hídricos. Além disso, 

evidenciou como meta a irrigação de aproximadamente 500.000 hectares, que, de acordo com o seu texto, 

beneficiaria cerca de 50.000 propriedades e geraria, aproximadamente, 20.000 empregos diretos e 40.000 

empregos indiretos. Cumpre lembrar, ainda, que tal projeto teve como área de atuação catorze Estados 

Brasileiro (Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1995/b_66/
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1995/b_66/
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A partir da década de 1990, portanto, iniciou-se um processo de atração de 

empresas de grande porte – tanto nacionais quanto transnacionais – para as áreas dos 

perímetros. Essas empresas trouxeram às regiões onde se instalaram novas técnicas de 

produção e trabalho, baseadas no agronegócio
138

. Além disso, promoveram parcerias 

                                                                                                                                               
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins) e o Distrito 

Federal. Ademais, sofreu atraso em sua execução, motivo pelo qual foi solicitado ao BIRD a prorrogação 

do AE-2950/BR até 31 de dezembro de 1994, conforme informações disponíveis em <http://dai-

mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1995/b_66/>. Acesso em 24 nov.2013. 
138

 De acordo com Fernandes e Welch (2008, p. 48), “a primeira formulação do conceito de agronegócio 

(agribusiness) é de Davis e Goldberg, 1957. Para os autores, agribusiness é um complexo de sistemas que 

compreende agricultura, indústria, mercado e finanças. O movimento desse complexo e suas políticas 

formam um modelo de desenvolvimento econômico controlado por corporações transnacionais, que 

trabalham com uma ou mais commodities e atuam em diversos outros setores da economia”. 

Complementando essa explicação, Leite e Medeiros (2012, p 81-87) assinalam que, no Brasil, o vocábulo 

agribusiness foi traduzido, inicialmente, pelos termos agroindústria e complexo agroindustrial, que 

buscavam ressaltar o processo de modernização e industrialização da agricultura (intensificado na década 

de 1970). Todavia, a partir das décadas de 1980 e de 1990, autores com diferentes formações disciplinares 

e ideológicas começaram a substituir a expressão “agricultura - ou agropecuária - moderna” por 

“complexos agroindustriais” a fim de assinalar a integração da agricultura e da indústria pelas “duas 

pontas”: insumos e produtos. A partir daí, o termo “agronegócio” passou a representar um 

aprofundamento dessa nova visão, através da qual o lado “agrícola” perdeu importância e o lado 

“industrial” foi abordado tendo como referência não a unidade industrial local, mas o conjunto de 

atividades do grupo que a controla e suas formas de gerenciamento. Hoje, conforme ressaltam Leite e 

Medeiros (2012), o perfil do agronegócio no Brasil é, por um lado, sua tendência a controlar áreas cada 

vez mais extensas do país e, por outro, a concentração de empresas com controle internacional. Esse 

processo de concentração também é marcado pela verticalização. Assim, os grandes grupos controlam a 

produção de insumos, o armazenamento, o beneficiamento e a venda. Ademais, desenham sua estratégia 

com base na sua dinâmica de inserção nos mercados internacionais. Outras características da expansão do 

agronegócio no Brasil são a reprodução de formas degradantes de trabalho (como, muitas vezes, as 

análogas à condição de escravidão) e o fato desse modelo se relacionar à disponibilidade de terras. 

Quanto a esse último ponto, Leite e Medeiros (2012) ressaltam que, para os empresários do setor, além 

das terras em produção, é necessário ter um estoque disponível para a expansão. Isso tem provocado, por 

sua vez, um constante aumento dos preços das terras, tanto em áreas onde o agronegócio já se implantou 

quanto nas áreas que podem possibilitar o crescimento da produção. Leite e Medeiros (2012) lembram, 

ainda, que a generalização do uso do termo “agronegócio”, mais do que uma necessidade conceitual, 

corresponde a importantes processos sociais e políticos que resultaram de um esforço consciente para 

reposicionar o lugar da agropecuária. Nesse sentido, exemplificam que, na década de 1990, instituições 

como a Associação Brasileira do Agribusiness, hoje Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), 

tiveram importante papel na generalização do uso do termo. Isso aconteceu porque essas instituições 

passaram a vincular o agronegócio não apenas com a produção agropecuária, mas com outros assuntos 

correlatos, entre eles, a segurança alimentar e a produção de objetos de uso cotidiano (como a roupa que 

se veste, por exemplo). Houve, desse modo, a tentativa de publicizar o setor como dinâmico, moderno, 

produtor de divisas para o país, sustentáculo do desenvolvimento. Com isso, esperava-se romper com a 

imagem do estritamente agrícola, da propriedade latifundiária e dos estigmas que essas noções traziam, 

como atraso tecnológico, improdutividade e exploração do trabalho. Conforme lembram Nunes e Contini 

(apud LEITE E MEDEIROS, 2012), essa busca pela construção de uma imagem perante a opinião 

pública também se expressa na disputa pelo tamanho que o agronegócio tem na economia brasileira, o 

que geralmente leva a controvérsias metodológicas sobre como medir o peso desse segmento. Além disso, 

também esconde uma disputa pelo acesso aos recursos públicos. Como aponta José Graziano da Silva 

(apud LEITE E MEDEIROS, 2012), a dimensão simbólica construída pelo setor faz que se acredite em 

uma dimensão maior do que o segmento efetivamente representa. No entanto, a construção dessa imagem 

também encontra outras apropriações, pois, à medida que o agronegócio se impõe como símbolo da 

modernidade, passa a ser identificado, pelas forças sociais em disputa, como o novo inimigo a ser 

combatido. Assim, militantes de movimentos como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) e a Via Campesina passam a discutir, além da concentração fundiária, o próprio cerne do 

agronegócio: sua matriz tecnológica. Por isso, trazem à cena atual a crítica sobre o uso de sementes 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1995/b_66/
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/1995/b_66/
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com pequenos(as) produtores(as), que passaram a utilizar o mesmo “pacote” que elas 

empregavam nas plantações (DINIZ, 2013, s∕p).  

Inserido nesse “pesado” contexto de modernização conservadora, favorecimento 

das oligarquias locais, apoio estatal à atração de capitais internacionais e adoção de um 

novo modo de vida e produção (baseado na utilização de agrotóxicos, na alta 

produtividade, na precarização das relações de trabalho e no monocultivo destinada ao 

mercado externo), foi instalado o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, espaço de tensões 

e resistências que dizem respeito à violação e à recriação do acesso a terra e ao 

território, conforme se delineará no capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
transgênicas, o uso abusivo de agrotóxicos e a monocultura. Em contraposição a tal modelo, apresentam a 

agroecologia, pautada na valorização da agricultura camponesa e nos princípios da policultura, dos 

cuidados ambientais e do controle dos(as) agricultores(as) sobre a produção de suas sementes. 
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3. O PERÍMETRO IRRIGADO JAGUARIBE-APODI VISTO “DO LADO DE 

CÁ” 

 

Após o resgate das relações que homens e mulheres estabeleceram com a terra ao 

longo do tempo, o segundo capítulo deste estudo - destinado a apresentar as 

características da modernização e da industrialização agrícolas no Brasil – demonstrou 

como as políticas públicas que prometiam salvar o Nordeste dos efeitos das secas, gerar 

emprego e renda para a região e permitir o acesso a terra aos(às) que lutavam por esta 

foram construídas e implementadas sem a participação daquele(as) a quem, em tese, tais  

políticas se destinavam. Do mesmo modo, revelou em que medida as leis e os 

programas de desenvolvimento instituídos pelo Estado permitiram, na realidade, a 

recriação do latifúndio e a entrada em cena de um novo setor, que ampliou as veias – já 

abertas (GALEANO, 1998) – da região: o das transnacionais. 

Dentro desse processo de modernização, a política de irrigação - consubstanciada 

na criação de perímetros públicos e privados - trouxe consigo um novo modo de 

produzir e de viver, doloroso e conservador, pois, embora tenham sido construídos, de 

1970 a 2004, 38 perímetros irrigados somente no Nordeste (FREITAS, 2010), os 

problemas que justificaram a criação dessas intervenções continuam sendo verificados e 

permanecem apoiando novos discursos de intervenções cada vez mais profundas no que 

dizem respeito à destruição do modo de vida camponês e à ampliação dos problemas 

relacionados à contaminação ambiental, à geração de doenças, à precarização do 

trabalho e à falta de participação popular nas regiões onde os perímetros se instalam.  

Para compreender a dinâmica até aqui evidenciada, o presente estudo se debruça 

sobre o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, em especial, em seus aspectos vinculados 

ao acesso a terra e ao território. Por isso, sintetizam-se, neste capítulo, as principais 

características da região onde ele foi construído; o processo de desapropriação que 

permitiu sua instalação e o processo de operação através dos quais se verificam 

elementos importantes para a compreensão do acesso a terra e ao território na área onde 

o referido perímetro está inserido. 

 

3.1 – A CHAPADA DO APODI 
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No Ceará, a Bacia Hidrográfica
139

 do Rio Jaguaribe
140

 drena uma área de 72.645 

quilômetros quadrados e corresponde a cerca de 48% do território do Estado. Forma, 

ainda, a mesorregião de mesmo nome, que, a partir de critérios geoeconômicos e 

sociopolíticos, é dividida em quatro áreas principais: o Litoral de Aracati (formado 

pelos municípios de Aracati, Fortim, Icapuí e Itaiçaba), o Baixo Jaguaribe (integrado 

pelos municípios de Alto Santo, Ibicuitinga, Jaguaruana, Limoeiro do Note, Morada 

Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte), o Médio 

Jaguaribe (que compreende os municípios de Jaguaretama, Jaguaribara e Jaguaribe) e a 

Serra do Pereiro (composta pelos municípios de Erêrê, Iracema, Pereiro e Potiretama). 

Toda essa mesorregião apresenta uma elevada importância econômica e 

estratégica, principalmente pelo potencial de solos agricultáveis e pela disponibilidade 

de recursos hídricos e minerais que contempla (COGERH, s/d, on-line). 

O Baixo Jaguaribe, por exemplo, concentra “manchas férteis” em determinados 

espaços, como é o caso da Chapada do Apodi, um planalto sedimentar que se localiza 

entre os Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte (GOMES, 2011); compreende uma 

área de 2.421,8 quilômetros quadrados; apresenta cambissolos
141142

 e engloba terrenos 

dos municípios de Aracati, Jaguaruana, Quixeré, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do 

                                                 
139

 De acordo com a COGERH (s/d, on-line), a bacia hidrográfica “pode ser definida como sendo uma 

área onde toda chuva que cai drena, por riachos e rios secundários, para um mesmo rio principal, 

localizada num ponto mais baixo da paisagem sendo separada das outras bacias por uma linha divisória 

denominada divisor de água (COGERH, 1997, p. 12).” A Lei nº. 9.433-1997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, por sua vez, define assim a define em seu artigo 1º, V: “a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 

atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”. Tal diploma legal está disponível 

para consulta em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9433.htm>. Acesso em: 5 dez. 2013. 
140

 Conforme lembra Cordeiro (apud SAMPAIO, LIMA E FREITAS, 2011, p. 111), “Jaguaribe” é um 

vocábulo de origem tupi que significa “Rio das Onças”.   
141

 Os cambissolos “são solos fortemente, até imperfeitamente, drenados, rasos a profundos, de cor bruna 

ou bruno-amarelada, e de alta a baixa saturação por bases e atividade química da fração coloidal. O 

horizonte B incipiente (Bi) tem textura franco-arenosa ou mais argilosa, e o solum, geralmente, apresenta 

teores uniformes de argila, podendo ocorrer ligeiro decréscimo ou um pequeno incremento de argila do 

horizonte A para o Bi. A estrutura do horizonte B pode ser em blocos, granular ou prismática, havendo 

casos, também, de solos com ausência de agregados, com grãos simples ou maciços. Os Cambissolos que 

apresentam espessura no mínimo mediana (50-100 cm de profundidade) e sem restrição de drenagem, em 

relevo pouco movimentado, eutróficos ou distróficos, apresentam bom potencial agrícola. (...) Ocorrem 

na Bahia, sobretudo na região de Irecê e municípios vizinhos e no extremo sul nos municípios de 

Malhada e Palmas de Monte Alto, além de outras distribuídas pelo estado. Outra grande extensão destes 

solos está localizada na chapada do Apodi, compreendendo partes do Ceará e do Rio Grande do Norte. 

Nos demais estados do Nordeste ocorrem esparsamente. As áreas onde predominam estes solos perfazem 

um total de 27.500 Km
2
 e constituem 3,6% da região semiárida” (JARBAS et al, 2013, on-line). 

142
 Em consonância com o que destaca Gatto (apud SAMPAIO, LIMA E FREITAS, 2011, p. 124), a 

Chapada possui: (...) “Cambissolos eutróficos, argila de atividade alta e textura argilosa, derivados de 

rochas carbonatadas do Grupo Apodo, em área de relevo plano. Estes solos apresentam elevada 

fertilidade natural e grande potencial para uso agrícola. Secundariamente, ocorrem podzóicos”. 
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Norte, Alto Santo e Potiretama (SAMPAIO, LIMA E FREITAS, 2011). Nesse sentido, 

apresenta-se o mapa correspondente à figura 1. 

 

Figura 1: Localização do Baixo Jaguaribe. Fonte: Classificação do IBGE (1998); IPLANCE 

(1998); IPECE (2000); organizado por Freitas (2010, p. 35). 
 

De acordo com Freitas (2010, p. 75), até 1930, a Chapada do Apodi era dominada 

por uma “mata fechada”, com poucos habitantes e com limitadas atividades produtivas. 

A autora relata, porém, que, com os intensos períodos de inverno entre as décadas de 

1930 e 1940, parte dos(as) moradores(as) de Quixeré subiu à Chapada para criar 

animais, extrair madeira e plantar culturas como feijão, algodão e milho. Nessa época, 

então, surgiram os primeiros e pequenos povoados, como Tomé, Cabeça Preta e 

Lagoinha.  

Freitas (2010) também ressalta que a maioria das comunidades foi originada pela 

presença de dois ou três grandes proprietários (“senhores dos carnaubais”) da planície 

aluvial de Quixeré e Limoeiro do Norte, que, ao dominarem as terras da Chapada e 
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precisarem de mão-de-obra, arrendavam-nas a pequenos(as) agricultores(as). Em 

consonância com o que se discutiu no primeiro capítulo deste estudo, portanto, a luta 

pelo acesso a terra na região do Apodi encontrou como um de seus entraves a presença 

do latifúndio, com os estigmas da exploração e da exclusão que ele carrega por meio da 

forma concentrada através da qual se estabelece. 

Além do latifúndio, a segunda metade do século XX apresentou para a região 

novos obstáculos. Com efeito, em consonância com o que se analisou no segundo 

capítulo deste estudo, a partir da década de 1960, começou a se verificar no Nordeste a 

implantação de perímetros irrigados, que estavam inseridos dentro do processo de 

modernização e industrialização agrícolas bem como da específica política destinada à 

criação de polos de desenvolvimento
143

. 

No Ceará, o Grupo de Estudo do Vale do Jaguaribe (GEVJ), constituído pela 

SUDENE, implementou o primeiro perímetro irrigado (PI) no Baixo Jaguaribe em 1968 

e 1969, através da criação do PI de Morada Nova, localizado no Vale do Rio Banabuiú 

(um dos afluentes do Jaguaribe), conforme assinala Mendes Segundo (1998). 

A partir de 1981, por sua vez, o DNOCS passou a formular um macroplano 

diretor para o aproveitamento integrado dos solos e das águas do semiárido nordestino 

                                                 
143

 É imprescindível lembrar que, antes da irrigação realizada através dos perímetros, já existiam técnicas 

de irrigação construídas pela população local. Nesse sentido, Freitas (2010) exemplifica que, na ribeira do 

rio Jaguaribe, mais precisamente em Limoeiro do Norte, foi inventada, no início do século XX, a 

irrigação artesanal via cata-vento. Resgatando um pouco dessa história, a autora evidencia que, em 1909, 

um homem chamado José Osterne comprou, em Recife, um cata-vento americano e, a partir daí, criou seu 

primeiro pomar. Depois disso, foram construídos inúmeros cataventos de carnaubeira e aroeira (imitando 

as ferragens do catavento de José Osterne. Assim, embaladas pelo vento Aracati, as engenhocas 

acumulavam água potável em tanques que irrigavam os pomares. A carnaúba servia, também, para 

transportar a água em forma de canais de irrigação artesanal, que se estendiam do local onde estavam 

instalados os cataventos às culturas plantadas. Desse modo, a técnica, que funcionava com valas abertas 

no chão, passou para condutores de carnaubeiras e, depois, para tubos de ferro, cimento e areia 

(SOARES, 2000; MUNIZ, 2004 apud FREITAS, 2010). Além do uso destinado à produção agrícola, os 

cataventos eram utilizados pelos camponeses em outras atividades domésticas e recreativas. Nesse 

sentido, Freitas (2010) assinala que, em determinados sítios, os cataventos alimentavam grandes tanques 

utilizados para banho e destinados a festejos nos finais de semana. Todavia, com a imposição e a 

introdução de inovações tecnológicas, ocorreu a redução – mas não a eliminação - das práticas e das 

técnicas utilizadas pelos camponeses. Dessa forma, Soares (apud FREITAS, 2010) revela que, 

gradualmente, os cataventos foram sendo substituídos pelo uso do gasogênio (aparelho que transforma, 

por oxidação incompleta, o carvão ou a madeira no gás pobre, empregado nos motores de explosão como 

substituto da gasolina) e, em seguida, pelo motor a óleo diesel. Hoje, apesar da instalação dos perímetros 

e do aparecimento de novas técnicas de irrigação, ressalta-se que, nos Municípios de Limoeiro do Norte e 

Russas (estado do Ceará), muitas famílias ainda utilizam o catavento (alguns com o caule da carnaubeira 

como suporte) para o consumo doméstico e para a irrigação de frutas, embora isso seja feita em escala 

menor do que a verificada no início do século XX. Cumpre observar, por fim, que a utilização dessa 

técnica é combinada com uma produção que não faz uso de agrotóxicos, o que garante a qualidade dos 

alimentos produzidos, a manutenção da saúde dos(as) camponeses e a preservação de um modo de vida 

que, ao encontrar soluções criativas para seus problemas, assegura direitos que o modo de produção 

baseado no agronegócio não consegue concretizar. 
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mediante a derivação dos recursos hídricos do Rio São Francisco. À época, o 

Departamento concluiu pela viabilidade de um programa de irrigação da ordem de 

70.000 hectares nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 

Contudo, devido à dimensão do projeto, definiu que sua implementação se daria por 

estágios e que se se desenvolveriam, a princípio, os projetos Jaguaribe-Apodi, no Ceará, 

e Piranhas-Açu, no Rio Grande do Norte (MENDES SEGUNDO, 1998). É a partir daí, 

portanto, que começam as intervenções que serão apontadas nos próximos tópicos deste 

estudo. 

3.2 - AS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA IMPLANTAÇÃO E DA 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PERÍMETRO IRRIGADO JAGUARIBE-APODI 

 

O projeto básico do Perímetro Jaguaribe-Apodi relatava que seu potencial irrigado 

- com recursos hídricos exclusivamente locais - poderia alcançar 115.000 hectares 

(PROINE apud MENDES SEGUNDO, 1998). Em relação a ele, a Secretaria de 

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal estabelecia as seguintes metas: 

 
desenvolver uma área de 5.393 ha, sendo uma primeira etapa denominada de 

projeto piloto, em que seriam implantados 1.143 ha, com o objetivo maior de 

avaliar os aspectos agrotécnicos, gerências organizacionais e de engenharia, 

de forma a fornecer subsídios para o aproveitamento global da Chapada do 

Apodi. Os métodos de irrigação adotados seriam aspersão convencional
144

 e 

gotejamento
145

. O restante da área do projeto de irrigação composta de 4.250 

hectares, seria distribuída da seguinte forma: 1.750 ha deveriam ser irrigados 

pelo processo de pivô central
146

 e 2.500 ha de lotes empresariais com 
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 Nos métodos de aspersão, são lançados jatos de água ao ar que caem sobre a cultura na forma de 

chuva. Existem sistemas inteiramente móveis, com a mudança de todos os seus componentes até os 

totalmente automatizados (fixos). No método convencional, a linha principal é fixa e as laterais são 

móveis. Requer menor investimento de capital, mas exige mão-de-obra intensa, devido às mudanças da 

tubulação. Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o>. Acesso 

em 27 nov.2013. 
145

 No sistema de gotejamento, a água é levada, sob pressão por tubos, até ser aplicada ao solo através de 

emissores diretamente localizados sobre a zona da raiz da planta, em alta frequência e em baixa 

intensidade. Esse tipo de irrigação, que tem elevado custo para ser implantado, é utilizado 

majoritariamente em culturas perenes e em fruticulturas, embora também seja usado por produtores de 

hortaliças e flores, em especial pela reduzida necessidade de água, se comparado aos demais sistemas de 

irrigação. Ele pode ser instalado à superfície ou enterrado, embora essa decisão dependa da cultura a ser 

irrigada. Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o>. Acesso 

em 27 nov.2013. 
146

 O sistema de pivô central de irrigação é formado, basicamente, por uma tubulação (ou tubagem) 

metálica onde são instalados os aspersores. Essa tubulação, que recebe a água de um dispositivo central 

sob pressão, chamado “ponto do pivô”, apoia-se em torres metálicas triangulares, montadas sobre rodas, 

geralmente com pneus. As torres movem-se continuamente acionadas por dispositivos elétricos ou 

hidráulicos, descrevendo movimentos concêntricos ao redor do ponto do pivô. O movimento da última 

torre inicia uma reação de avanço em cadeia de forma progressiva para o centro. Em geral, os pivôs são 

instalados para irrigar áreas de 50 a 130 ha, sendo o custo por área mais baixo à medida que o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o
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irrigação convencional e localizada
147

 (MENDES SEGUNDO, 1998, p. 14-

15). 

  

Para que a intervenção fosse implementada, o Governo Federal, por sua vez, 

expediu o Decreto nº. 92.141, de 16 de dezembro de 1985, que assim dispunha:  

 

Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, total 

ou parcial, bem assim a constituição de servidões, pelo Departamento 

Nacional de Obras de Saneamento – DNOS [...] áreas de terras e benfeitorias 

de, aproximadamente, 47.898 ha (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e 

oito hectares), necessárias à execução do PROJETO JAGUARIBE-

APODI, que prevê a execução da primeira fase do PROGRAMA DE 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLAS, do referido projeto, bem assim 

a execução de obras de irrigação de terras férteis atualmente 

subutilizadas por restrições hídricas, na região da Chapada do Apodi, no 

Estado do Ceará. As superfícies de terras constituídas pelo polígono a seguir 

descrito e assinalado nas Cartas Topográficas escala de 1:100.000 de 

Codificação: SB.23-X-X-II (LIMOEIRO DO NORTE) e SB.24-X-C-III 

(QUIXERÉ) localizado na Chapada do Apodi, compreendendo parte dos 

municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré, no Estado do Ceará. 

(FREITAS, 2010, p. 89). (Destacou-se). 

 

O artigo 2º do decreto, por seu turno, determinava que, entre as terras existentes 

na faixa atingida pela desapropriação, seriam excluídas aquelas que pertencessem à 

União e ao Estado do Ceará (FREITAS, 2010), o que reforça o fato de o projeto – 

inserido na segunda fase dos planos de irrigação e, por isso mesmo, destinado às 

empresas transnacionais, conforme evidenciado no capítulo 2 – não ter sido construído 

para atender às necessidades da população que já residia na área atingida. 

O artigo 3º do mesmo Decreto ressalvava, ainda, que seriam preservadas e 

excluídas do processo expropriatório áreas dos projetos de natureza industrial e 

agropecuários expressamente caracterizados como de interesse da SUDENE e dos 

projetos para exploração de jazidas minerais já aprovados pelo Ministério das Minas e 

Energia.  

Esta última característica, por seu turno, permitiu que as terras de muitos 

latifundiários não precisassem ser afetadas com a construção do perímetro. Revela, 

ainda, como o caráter de utilidade pública da desapropriação passa por uma escolha 

ética e política que pode, muitas vezes, distanciar-se da preservação do interesse público 

                                                                                                                                               
equipamento aumenta de tamanho. Cumpre lembrar, ainda, que o equipamento montado para esse tipo de 

irrigação aproveita a estrutura hidráulica para aplicar, além de água, fertilizantes, inseticidas e fungicidas. 

Informação disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em 27 

nov.2013>. 
147

 Atualmente, 87,04% da área do perímetro em destaque é irrigada através do sistema de pivô central; 

6,48%, através de gotejamento e 6,48 %, através de micro-aspersão (DNOCS, 2013, on-line). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irriga%C3%A7%C3%A3o
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e gerar injustiças ambientais, vez que, no caso do perímetro abordado, as consequências 

mais profundas da intervenção recaíram, não por acaso, sobre os(as) camponeses(as) 

que habitavam a região de instalação do projeto. 

De acordo com Freitas (2010), após a expedição daquele Decreto (mais 

precisamente entre os anos de 1985 a 1988), as desapropriações começaram a ocorrer. 

Nessa primeira fase, as casas de taipa foram destruídas para a instalação das 

infraestruturas iniciais, implantadas, por sua vez, a partir de 1987.  

Entre elas, destaca-se o projeto hidráulico de bombeamento das águas 

provenientes do Rio Quixeré, pois, através dos 200 metros de comprimento da 

Barragem das Pedrinhas (construída em 1989), pôde-se formular uma estação elevatória 

que originou o canal principal (também chamado de canal de adução) do projeto 

Jaguaribe-Apodi (com 14.611 metros).  

Este, por seu turno, estende-se no sentido leste por cerca de seis quilômetros até 

seu ponto de derivação (com 8.000 metros), que origina o canal principal (com 

14.604,20 metros) e, daí, segue para o norte, onde encontra a área-piloto, com 8,6 km de 

extensão
148

.  

A importância dessa intervenção, portanto, foi permitir que as águas do Rio 

Quixeré chegassem a 107 metros de altitude e, dessa forma, alcançassem a Chapada do 

Apodi
149

, conforme exemplificam as figuras 2, 3 e 4. 
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 De acordo com o DNOCS (2013, on-line), o canal principal possui capacidade de vazão de 6,97 

metros cúbicos por segundo (m
3
/s) nos primeiros 6,0 km e de 3,73 m

3
/s nos 8,6 km restantes; é revestido 

em concreto simples (com espessura variando de 6 a 7 cm) e contém, ao longo de sua extensão,  catorze 

tomadas d’água, oito extravasores, oito estruturas de controle automático de nível à jusante, oito 

travessias rodoviárias e três passarelas. O Departamento assinala, ainda, que a adutora é constituída de 

uma linha dupla em ferro dúctil (K7), com diâmetro de 1.200 milímetros e comprimento de 2.309 metros 

e que, após atingir a borda da Chapada do Apodi, a 110 m de desnível acima do canal de captação, toda a 

sua tubulação conduz as águas bombeadas a uma galeria de adução (executada em concreto e com 

comprimento aproximado de 200 m), que termina, por sua vez, em um tanque de compensação. 
149

 De acordo com Freitas (2010), a estação alimenta dez pivôs de cinquenta hectares e dois de cem 

hectares do trecho inicial (de 6 km) até o ponto de derivação. Após a derivação do canal principal leste, 

por sua vez, abastece dezessete pivôs de cinquenta hectares.    
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Figuras 2 e 3 (da esquerda para a direita): construção da Barragem das Pedrinhas e desvio do canal do Rio 

Quixeré para que tal intervenção pudesse ser implantada. Fonte: Castro (1987) apud Freitas (2010, p. 90). 

 

 

Figura 4: Estação de Bombeamento da Barragem das Pedrinhas. Fonte: Freitas (2010, p. 91). 

 

Além das obras destinadas à construção da Barragem das Pedrinhas, foram 

construídos um aeroporto com 1.490 metros de comprimento de pista de pouso; uma 

ponte de 245 metros sobre o Rio Quixeré; uma área destinada à pesquisa
150

; o Centro 

Educacional da Juventude Padre João Piamarta; uma estrada de serviço (com 32,5 km 

de extensão e seis metros de largura, servindo ao interior dos lotes); uma estrada de 

acesso à estação elevatória (com 5,3 km de extensão e 6,40 m de largura); uma estrada 

de acesso ao aeroporto (com 4,0 km de extensão e 6,40 m de largura), os canais 

secundários
151

 e as estações de bombeamento
152

, conforme destacam Freitas (2010) e 

DNOCS (2013, on-line). Exemplificam-se algumas dessas intervenções, por sua vez, 

com as figuras 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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 Nessa área, havia uma Unidade Experimental de Pesquisa do Instituto Centro de Ensino Tecnológico 

(CENTEC) de Limoeiro do Norte. 

151
 De acordo com o DNOCS (2013, on-line), no perímetro em estudo, existem cinco canais secundários 

revestidos em concreto simples e com extensão total de 3,2 km. 
152

 Segundo o DNOCS (2013, on-line), as estações de bombeamentos constituem-se de “uma estrutura em 

concreto, que abriga 07 (sete) conjuntos de eletrobombas submersas, de eixo vertical, com capacidade 

máxima de bombeamento de 6,97 m
3
 /s, altura manométrica máxima de 130,98 metros e 2.850 CV 

[Cavalo-Vapor: Unidade de grandeza física que expressa a potência de uma máquina e representa a força 

necessária para elevar, em um segundo, a um metro de altura, 75 quilogramas] de potência nominal 

unitária. Cada conjunto moto-bomba dispõe de um poço de sucção individualizado e ligado ao barrilete 

de recalque, totalmente envolvido por bloco de gravidade em concreto armado” (Acréscimo deste 

trabalho). 

 



118 

 

Figura 5 e 6 (da esquerda para a direita): canais do Projeto Jaguaribe-Apodi e foto do 

desmatamento realizado para a sua implantação. Fonte: Castro (1987) apud Freitas (2010, p. 91). 

 

 

 

Figuras 7 e 8 (da esquerda para a direita): canais do projeto de irrigação (2009) e ponte sobre o Rio 

Quixeré (2009). Fonte: Freitas (2010, p. 92). 

 

 

 

Figuras 9 e 10 (da esquerda para a direita): área experimental de pesquisa do CENTEC e Centro 

Educacional da Juventude Padre João Piamarta. Fonte: Freitas (2010, p. 92) 

 

A partir dessas obras, portanto, os 5.393,00 hectares correspondentes à área 

irrigável do projeto ficaram distribuídos em 1.143,00 hectares (destinados à área-piloto); 

1.750,00 hectares (direcionados à primeira etapa) e 2.500,00 hectares (remetidos à 

segunda etapa) (FREITAS, 2010), de acordo com o que sintetiza a figura 11. 
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Figura 11: Distribuição dos lotes do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi. Fonte: Imagem Digital do 

Google, 2007; DNOCS, 2008; organizado por Freitas (2010, p. 93). 

 

A área-piloto foi implantada entre 1990 e 1991. De seus 1.143,00 hectares, 64 

foram direcionados à escola técnica Piamarta e 768, a 116 pequenos(as) agricultores(as) 

– distribuídos(as) em lotes de quatro, oito e dezesseis hectares. Dos 768 hectares 

destinados aos(às) pequenos(as) agricultores(as), ressalta-se, ainda, que 512 hectares 

utilizavam o sistema de irrigação por aspersão convencional e 256, o sistema de 

irrigação por gotejamento. O restante da área, por sua vez, foi remetida à exploração de 

empresários. 

Já a primeira etapa foi implantada entre 1991 e 1992. Seus 1.750 hectares foram 

destinados à seleção de 200 pequenos(as) e médios(as) agricultores(as) e constituíram 

lotes de 6,5; 12,5 e 25 hectares. Foi irrigada, por sua vez, através de 27 pivôs de 50 

hectares e 4 pivôs de 100 hectares (FREITAS, 2010). 

Os 2.500 hectares da segunda etapa, por seu turno, foram compostos por 51 lotes 

empresariais (trinta de cinquenta hectares; vinte de 25 hectares e um de quinhentos 

hectares, irrigados por aspersão convencional e-ou gotejamento) (FREITAS, 2010). 

Em 1990, com a extinção do DNOS, a organização do perímetro ficou sob a 

responsabilidade de uma equipe técnica que criou o Distrito de Irrigação Jaguaribe-

Apodi (DIJA). Em 1992, a equipe se afastou e, durante quase dez anos, o Distrito ficou 

sem entidade governamental presente na área.  
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Na década de 1990, a entidade de destaque para a condução dos trabalhos 

desenvolvidos nos lotes dos perímetros foi, então, a Cooperativa dos Irrigantes do 

Projeto Jaguaribe-Apodi Ltda (COOIPA). Quanto às atividades desenvolvidas por essa 

Cooperativa, Mendes Segundo (1998, p. 47) assinala: 

 

Segundo o estatuto social aprovado em assembleia geral realizada em 20 de 

agosto de 1992, a sociedade tem a finalidade, com base na colaboração 

recíproca a que se obrigam os seus associados de promover: a) o estímulo, o 

desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades econômicas, de 

caráter comum; b) a venda em comum da sua produção agrícola ou pecuária 

nos mercados locais, nacionais ou internacionais e c) a pesquisa e 

aprimoramento técnico de sua das atividades. Para alcançar esses objetivos, a 

cooperativa deverá: transportar, classificar, padronizar, armazenar, beneficiar, 

industrializar e registrar os produtos de origem vegetal ou animal; devem 

adquirir artigos de uso doméstico e pessoal, para fornecimento a seus 

associados, assim como implementos, máquinas agrícolas, fertilizantes, 

inseticidas etc; promover o adiantamento, em dinheiro, sobre o valor dos 

produtos recebidos dos associados ou que estejam em fase de produção. 

 

 

Entre 1996 e 1998, todavia, Mendes Segundo (1998) presenciou a substituição da 

COOIPA por seis entidades menores, compostas de 40 a 50 membros-irrigantes. 

Segundo a autora, havia “muita esperança e desinformação sobre como seriam essas 

novas cooperativas”. Em 1998, surgiu, também, a Associação de Fruticultores do Apodi 

(ASFRUTA), formulada com o objetivo de servir aos interesses empresariais 

(FREITAS, 2010). Em 2001, por sua vez, criou-se a Federação das Associações do 

Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi – FAPIJA (atualmente com 16 associações), 

que assumiu a gerência do Perímetro. Nesse sentido, está o artigo 7º de seu Regimento: 

 
A FAPIJA é uma organização gestora formada pelos beneficiários do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi, entidade parceira do DNOCS e co-

responsável pelo desenvolvimento das atividades de funcionamento do 

Perímetro Irrigado, entendendo-se como tais a administração, operação, 

manutenção e guarda das obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum 

e de apoio a produção do Perímetro Irrigado Jaguaribe Apodi, bem como de 

toda área compreendida no âmbito do Perímetro, inclusive as áreas de 

preservação do Perímetro que serão definidas pelo DNOCS (FREITAS, 

2010, p. 95).  

 

Em 2002, por fim, o DNOCS assumiu, efetivamente, a responsabilidade técnica 

sobre o perímetro e a Secretaria da Agricultura Irrigada (SEAGRI) também passou a 

exercer um papel importante na redefinição do processo de produção e comercialização 

da área. Nesse sentido, Freitas (2010) evidencia que, justamente a partir de 2003, 
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empresas adquiriram 267 hectares de terras, dos quais 1.930 fora da poligonal do 

projeto e 1.337 dentro da poligonal - em áreas já desapropriadas. 

 

3.3 – AS VIOLAÇÕES AO ACESSO A TERRA E AO TERRITÓRIO  

 
Após a descrição das principais características que envolveram a criação e a 

operacionalização do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, cumpre destacar, agora, as 

violações traduzidas por esse projeto no que concerne ao acesso a terra e ao território 

das comunidades afetadas com sua construção. Para isso, ressalta-se, em consonância 

com o que foi demonstrado no primeiro capítulo, que as noções aqui adotadas a respeito 

de terra e território não estão restritas ao acesso a um espaço ou a uma casa.  

Com efeito, diante da complexidade em que se insere a vida humana como um 

todo (com sua dimensão política, econômica, social, cultural e filosófica e com a 

interligação de cada uma dessas esferas em condições que passam por conflitos, medos, 

sonhos e resistências individuais e coletivas), vislumbra-se, também, a complexidade do 

significado dos direitos que, historicamente, foram construídos. 

Nesse sentido, a apresentação do acesso a terra e ao território exige que se 

evidencie que esses dois direitos estão plenamente vinculados à noção de moradia 

adequada e que esta, por sua vez, corresponde a uma série de elementos que, 

interligados entre si, formam um conjunto de outros direitos através dos quais se pode 

vislumbrar a compreensão de uma vida digna, conforme explicitado no tópico 1.3.3 do 

primeiro capítulo. 

3.3.1 – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A partir dessa consideração, ressalta-se que, no caso da implantação do perímetro 

em estudo, a primeira violação relacionada a terra e ao território se consubstancia na 

falta de participação das comunidades atingidas quanto à escolha da intervenção 

formulada para seus territórios. 

Nesse ponto, evidencia-se que o Decreto de Desapropriação nº. 92.141-1985 – 

que declarou de utilidade pública as terras destinadas à implantação do PI Jaguaribe-

Apodi- foi expedido de forma vertical, ou seja, sem discussão prévia com quem seria 

afetado por aquilo que ele determinava e, mais importante, sem a participação dos(as) 

atingidos(as) na construção das intervenções e na tomada de decisão, inclusive, quanto à 

não-construção dessas intervenções (caso assim avaliassem coletivamente).  
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Junto com a “verticalidade” do Decreto nº. 92.141-1985, denota-se, ainda, a 

desinformação acerca de elementos relativos à implantação do projeto, como o número 

de beneficiados(as), o valor das indenizações pela perda das terras e dos territórios e a 

política de reassentamento - só para que se citem alguns exemplos do que não foi 

claramente explicitado pelo Governo Federal àqueles(as) que “simplesmente” 

receberam a notícia de que não poderiam mais viver nos locais onde constituíram suas 

histórias. 

Cumpre ressaltar, ainda, que a terceira face do desrespeito ao direito à 

participação pode ser verificada na produção do discurso de que o desenvolvimento só 

chegará com um determinado projeto e de que aqueles(as) que não o aceitam são 

contrários(as) ao progresso e inimigos(as) da comunidade. Assim, aparecem os 

primeiros contornos da “sujeição impetrada pelo Estado à população rural através de um 

Grande Projeto Hídrico” (VALÊNCIO, 1995, p. 13) e são produzidas as tensões no 

interior da própria população atingida a fim de fragilizar suas ações de resistência. 

Diante desses aspectos, questiona-se como o Estado pode delinear uma 

intervenção com base em utilidade pública se essa utilidade não é pensada a partir das 

necessidades definidas pelas pessoas que residem na área afetada e que, claramente, 

conhecem-na mais plenamente por vivê-la, no cotidiano, em todas as suas limitações e 

possibilidades.  

Esse questionamento, por sua vez, constata que a definição do que é utilidade 

pública é construída com base em relações de poder – as mesmas que são responsáveis 

pela criação dos territórios. Por isso, é imprescindível publicizá-la e tensioná-la para que 

as populações atingidas com as políticas de desenvolvimento verticalizadas tenham 

condições reais de afirmar e concretizar o que, para elas, é o desenvolvimento. 

3.3.2 – DESCONSIDERAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA DA POSSE 

 
Além da falta de participação traduzida pelo PI Jaguaribe-Apodi em pontos como 

a ausência de discussão prévia acerca do projeto, a ausência de informações sobre este e 

a produção de um único discurso de desenvolvimento produzido pelo Estado, destaca-se 

que a implantação do perímetro em análise também atingiu, em sua maioria, um público 

muito específico: o de quem detinha “apenas” a posse da terra. 

Com efeito, de acordo com pesquisa realizada por Freitas (2010), no momento da 

instalação do PI Jaguaribe-Apodi, tinham a posse e-ou a propriedade da área atingida 

um total de 268 proprietários. Destes, 201 possuíam minifúndios inferiores a um 
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módulo fiscal
153

; 52 eram pequenos proprietários; catorze constituíam-se como médios 

proprietários e apenas um detinha uma grande propriedade (figura 12). Além disso, uma 

pequena parcela das terras destinadas ao perímetro não foi desapropriada e ficou dentro 

do polígono do projeto, o que explica o fato de estarem representados, em seu mapa 

inicial, 344 proprietários. 

 

 

Figura 12: distribuição da área desapropriada para implantação do Perímetro Irrigado Jaguaribe- 

Apodi – Ano de 1984 (Total de 15.106, 68 hectares). Fonte: DNOS, 1985; organizado por Freitas 

(2010, p. 85). 

 

 

Entretanto, esse conjunto de pessoas diretamente atingidas não foi indenizado da 

mesma forma. De fato, para realizar as desapropriações, o Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento (DNOS) utilizou dois critérios, de acordo com o que previa a Lei 

de Irrigação da época: pagamento de valores referentes ao preço da terra àqueles(as) que 

                                                 
153

 O módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares e fixada para cada ente municipal, 

considerando fatores como: o tipo de exploração predominante no município; a renda obtida com a 

exploração predominante e as outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam significativas em função da renda ou da área utilizada. Ele funciona como um 

parâmetro para a classificação do imóvel rural quanto ao tamanho, na forma da Lei nº. 8.629, de 25 de 

fevereiro de 1993 (que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma 

agrária). Nesse sentido, de acordo com o artigo 4º do mencionado diploma legal, a pequena propriedade 

tem área compreendida entre um e quatro módulos fiscais e a média propriedade, por sua vez, apresenta 

área que pode variar de quatro a quinze módulos fiscais (INCRA, 2013, on-line). Nos Municípios de 

Limoeiro do Norte e Quixeré, de acordo com o parâmetro utilizado pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), um módulo fiscal corresponde a 55 hectares (FREITAS, 2010, 

p. 84). A partir dessas explicações, destaca-se que, na pesquisa de Freitas (2010), os minifúndios 

localizados na região de implantação do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi correspondem a áreas 

inferiores a 55 hectares. 
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detivessem a propriedade e pagamento das benfeitorias àqueles(as) que detivessem a 

posse das áreas ocupadas. 

Tal postura foi responsável pelo pagamento de valores de indenização 

extremamente baixos para quem detinha a posse das terras ou trabalhava em regime de 

arrendamento e parceria
154

 - a maioria dos(as) atingidos(as) – e desconsiderou a 

segurança jurídica de posses historicamente vislumbradas na Chapada do Apodi desde a 

década de 1930. 

Em consonância com o que destaca Freitas (2010), é importante relatar, ainda, que 

os médios e os grandes proprietários (integrantes do poder político local) convenceram 

os posseiros a propor uma ação de usucapião em seus nomes (em nome dos 

proprietários) e acordaram a divisão do valor recebido com a desapropriação.  

Todavia, os(as) posseiros(as) afirmaram não ter recebido os valores 

correspondentes a tal acordo, o que explica o número de 268 ex-proprietários ou 

posseiros da Chapada do Apodi ter se resumido a pouco mais de vinte quando do 

pagamento das indenizações por parte do Estado. 

Nesse ponto, Freitas (2013) exemplifica, inclusive, que um ex-proprietário (W. C. 

H), que contava com uma área oficialmente desapropriada de 2.099,81 hectares, só 

possuía, na verdade, 342,02 hectares, o que indica que 1.757,79 dos “seus” hectares 

foram usurpados de posseiros. Tal proprietário, por sua vez, teve o apoio do poder 

político local e fez parte, inclusive, da cooperativa do Perímetro e do Distrito de 

Irrigação Jaguaribe-Apodi (DIJA), algo que também aconteceu com outros proprietários 

que foram beneficiados a partir da utilização de estratégias que ludibriaram os posseiros 

da região. 

Não foi por acaso, então, que a área oficialmente destinada à construção do 

perímetro correspondeu a 10.284,31 hectares, distribuída entre apenas 27 proprietários, 

dos quais 16 adquiriram a propriedade por ações de usucapião. Por esses aspectos, 

Freitas (2010, p. 87) assinala que o “restante da área, cerca de 5 mil hectares, foi 

comprovadamente invadido, sobretudo por médios proprietários e empresas nacionais e 

multinacionais”. 

                                                 
154

 Conforme explica Vasconcelos (2013), os(as) arrendatários(as) cultivam nas terras de outros(as) 

proprietários(as) pagando a estes,  através de trabalho ou dinheiro, o uso do terreno utilizado. Os(as) 

parceiros(as) também trabalham em terras que não lhes pertencem formalmente e, em troca, dividem com 

os(as) donos(as) dessas a produção agrícola que tiverem adquirido. 
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Cumpre salientar, por fim, que a mesma situação verificada no Perímetro Irrigado 

Jaguaribe-Apodi foi vislumbrada em outros perímetros públicos.  

Nesse sentido, no PI Baixo Acaraú (localizado entre os municípios de Acaraú, 

Bela Cruz e Marco - Estado do Ceará), por exemplo, 150 famílias desapropriadas para a 

instalação da primeira etapa das obras moravam na região há, pelo menos, 60 anos e, 

mesmo assim, tiveram seu tempo de posse desconsiderado, pois as indenizações que 

receberam foram responsáveis apenas pelo pagamento das benfeitorias 

(VASCONCELOS, 2013). 

Já no PI Baixo-Açu (construído entre os municípios de Ipanguaçu, Alto do 

Rodrigues e Afonso Bezerra – Rio Grande do Norte), Albano e Santos (2013) revelam 

que, segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande 

do Norte, 70% da população diretamente atingida pelas indenizações não dispunha de 

título de propriedade da terra e 59% correspondia a moradores ou comodatários 

(pessoas que firmam contratos escritos ou verbais para conservar e vigiar as terras de 

proprietários absenteístas).  

Boneti (apud ALBANO e SANTOS, 2013) esclarece, ainda, que todo esse grupo 

foi excluído das indenizações pagas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS) e que os poucos indenizados receberam quantias pagas com 

desvalorização de dois anos em relação ao período de avaliação dos imóveis. Destaca, 

ainda, que, na época de instalação de tal perímetro (1979), a desvalorização mensal da 

moeda era da ordem de 15% a 20% em virtude do processo inflacionário, o que 

aprofundou os prejuízos causados aos(às) desapropriados(as). 

Além desses exemplos, cumpre ressaltar que, atualmente, está em discussão a 

construção do Perímetro Irrigado Santa Cruz do Apodi (localizado entre municípios de 

Apodi e Felipe Guerra – Rio Grande do Norte – ou, mais precisamente, do “lado de lá” 

da Chapada). Apesar de ele ainda não estar implementado, Medeiros (2013) assinala 

que 150 famílias de povos campesinos - que incluem agricultores(as) familiares e 

quilombolas organizados em cerca de trinta comunidades – correm o risco de serem 

retiradas das terras onde tradicionalmente vivem há mais de 60 anos para dar lugar ao 

projeto. Além disso, Medeiros (2013) ressalta que 650 outras famílias também serão 

afetadas por estarem na área de influência indireta do perímetro.  

Apesar disso, o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) relativo ao PI Santa 

Cruz do Apodi pontua apenas que serão necessárias desapropriações nos municípios de 

Felipe Guerra e Apodi para que o empreendimento seja instalado e que o investimento 
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total da obra corresponderá a cerca de R$ 209.208.693,00 (duzentos e nove milhões, 

duzentos e oito mil, seiscentos e noventa e três reais). Assim, não informa a área total a 

ser desapropriada, o que demonstra como o licenciamento ambiental alusivo à obra 

sequer apresenta dados suficientes para a avaliação dos impactos do projeto 

(MEDEIROS, 2013). 

Em oposição ao RIMA, o decreto de desapropriação relativo ao mesmo projeto 

evidencia que serão desapropriados cerca de 13.855 hectares de terra para a implantação 

do perímetro.  

Já o DNOCS, por seu turno, expõe que o valor do empreendimento estaria alçado 

em R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais). Dessa quantia, R$ 

240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) seriam destinados às obras de 

infraestrutura enquanto apenas R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) seriam 

destinados às ações complementares, como desapropriações, reassentamentos e ações 

ambientais (MEDEIROS, 2013). 

Ressalta-se, portanto, que as poucas e contraditórias informações existentes em 

relação ao Perímetro Santa Cruz do Apodi já são demonstrativas de como o valor 

dispensado às desapropriações é pequeno quando comparado ao número de famílias 

atingidas e às demais ações necessárias à instalação do perímetro. A partir disso, 

percebe-se que a falta de dados precisos quanto à área a ser desapropriada e a falta de 

dados públicos concretos sobre os valores destinados à desapropriação reiteram o 

descompromisso do Estado em promover uma prévia discussão do empreendimento 

com as populações que serão atingidas; em considerar as propostas dessas populações a 

fim de (re)determinar as ações pretendidas pelos projetos de irrigação e em respeitar a 

legislação que garante indenizações prévias, justas e em dinheiro àqueles(as) que são 

desapropriados(as). 

Assim, apesar de o foco deste estudo se relacionar às violações produzidas pelo 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi no que dizem respeito ao acesso a terra e ao 

território, os dados elencados nos parágrafos anteriores foram destacados para 

evidenciar que as violações verificadas no PI Jaguaribe-Apodi já foram constatadas em 

outros projetos e serão constatadas nos próximos que venham a ser construídos porque 

integram os objetivos da política de instalação de perímetros irrigados.  

 Com efeito, as argumentações sintetizadas neste tópico revelam que, após a falta 

de participação, a segunda violação ao direito a terra a ao direito ao território começa 

com o procedimento desapropriatório em si. No caso do PI Jaguaribe-Apodi, isso é 
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bastante claro porque o procedimento de desapropriação foi utilizado não apenas para 

pagar indenizações injustas aos posseiros, mas para permitir que o tempo de posse 

destes garantisse o direito de propriedade às pessoas que, na verdade, não tinham 

exercido tal tempo e apenas se aproveitaram da boa-fé dos possuidores para se 

locupletarem injustamente. 

Percebe-se, portanto, que as comunidades camponesas desapropriadas para a 

construção do PI Jaguaribe-Apodi foram submetidas a uma dupla violação em seu 

direito à justa indenização, visto que já haviam cumprido, formalmente, os requisitos 

necessários para a garantia do direito de propriedade através da ação de usucapião e, 

mesmo que ainda não os tivessem cumprido, precisariam ter recebido indenizações que 

considerassem o valor das benfeitorias construídas e o valor patrimonial e 

extrapatrimonial da terra ocupada. 

3.3.3 - AUSÊNCIA DE REASSENTAMENTO DIGNO 

A desapropriação para a construção do PI Jaguaribe-Apodi não trouxe consigo um 

projeto de reassentamento digno para todos(as) os(as) desapropriados(as) – como, em 

tese, poderia se esperar – e, mesmo para os(as) poucos(as) que conseguiram ser 

reassentados(as) na condição de irrigantes, viabilizou uma série de elementos que 

violaram o direito a uma moradia adequada e que serão demonstrados nos tópicos a 

seguir. 

Nesse sentido, Mendes Segundo (1998) denuncia que o Projeto Jaguaribe-Apodi 

não contou com um núcleo habitacional e que, embora 320 famílias de pequenos(as) 

agricultores(as)  – cerca de 1.600 pessoas – tenham sido cadastradas pelo Distrito 

Irrigado do Jaguaribe-Apodi (DIJA) e pela Cooperativa dos Irrigantes do Projeto 

Jaguaribe-Apodi (COOIPA LTDA) como “beneficiárias” do perímetro, passaram a 

residir em diversas comunidades, vilas ou sítios, com distância média de seis a doze 

quilômetros do centro administrativo – COOIPA – e, aproximadamente, de três a 

dezoito quilômetros do centro da cidade de Limoeiro do Norte. Aquela autora aponta, 

ainda, que, das 320 famílias de pequenos(as) irrigantes, 97 viviam em Limoeiro e 

Quixeré e 223 estavam espalhadas em vilas e sítios distribuídos em 41 comunidades. 

Freitas (2010, p. 83), por sua vez, apresenta o relato de um agricultor sobre o 

procedimento desapropriatório e as consequências de seu reassentamento: 

A gente vivia já na Serra há muito tempo, então quando veio a parte que 

eles vinham falando que era para desapropriar, aí chegou e disse: aqui, 
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vocês têm papel, têm INCRA? Nós temos. Ele disse: a gente vai desapropriar 

vocês para haver a irrigação. Vocês vão retornar, vai vim um chamado, 

quando tiver o tempo vocês vão ser chamados, vão retornar.  Cunhado meu 

morando lá pertinho, muitos anos em cima da Serra também, não voltou... 

Ele não tem terra aqui em cima, e tinha, de herança, mas ele não procurava a 

pagar, a fazer o INCRA da terra, aí já não foi chamado, ficou fora!. Aí nessa 

parte aí, foi diversos, morava, tinha vida em cima da Serra... Eu mesmo 

tinha vida lá [...] a gente tinha poço, criava criação, criava porco, 

galinha, tomava de conta de gado [...] sei que a gente tinha vida lá pra 

viver, o tempo mais ruim só era a seca, já tinha até poço, cacimba cavada 

com um bocado d’água, quando eles desapropriaram a gente [...] Aí a 

gente passou pra ladeira. Antes da gente subir de novo, a gente sofreu, 

sufoco, sufoco [...] Porque ali nós não tinha a vida que  tinha lá dentro, 

não tinha terra pra plantar, não tinha nada, foi acabado os bicho, não 

podia levar, não tinha onde botar[...].  (Destacou-se). 

 

Ressalta-se, assim, que a política de reassentamento violou o direito ao território e 

a concepção contemporânea do direito à moradia adequada porque desvinculou a ideia 

de casa da ideia de terra para produção e vivência comunitária. Ela não foi capaz de 

compreender, portanto, que a moradia estava associada a uma dimensão mais ampla e 

que, no caso dos camponeses(as) atingidos(as), essa dimensão estava ligada, 

necessariamente, à noção de trabalho, respeito à biodiversidade e construção da vida 

coletiva. Infelizmente, essas mesmas características foram vislumbradas, mais uma vez, 

em outros perímetros irrigados. 

O PI Baixo Acaraú, por exemplo, foi instalado desconsiderando a presença da 

comunidade indígena Tremembé de Queimadas155 e, por extensão, os itens da 

Convenção nº. 169 da OIT (VASCONCELOS, 2013).  

Já o PI Tabuleiro de Russas (localizado nos municípios de Russas, Morada Nova e 

Limoeiro do Norte-Ceará), segundo depoimentos de lideranças comunitárias da região, 

não houve registros de reassentamento construído pelo DNOCS para as famílias 

desapropriadas (GADELHA, 2013). Assim, nesse perímetro, apenas na etapa inicial do 

projeto (que iniciou em 1992), 782 famílias pertencentes a 22 comunidades rurais156 

foram impactadas e literalmente expulsas das suas terras, sendo obrigadas a migrar para 

outras localidades - como o Distrito de Flores, o Jardim São José e a periferia do 

município de Russas. Na segunda etapa (implantada a partir de 2008), 67 famílias 

                                                 
155

 Essa comunidade localiza-se no município de Acaraú desde 1927, conforme depoimentos registrados 

por Vasconcelos (2010). 
156

 Essas comunidades eram Lagoa Salgada, Massapê de Fora, Massapê de Dentro, Lagoa da Várzea, 

Sussuarana, Paraíba, Povoado do Mari, Canafístula de Baixo, Baixio dos Azuis, Sítio Córrego Vinte e 

Um, Córrego dos Estácios, Germana, Açude dos Venâncios, Córrego Salgado, Tanquinhos, Lagoa da 

Roça, Umari, Iracema, Capece, Liberdade, Baixio Verde e Lagoinha 
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distribuídas em oito comunidades157 também foram desapropriadas e precisaram se 

dividir. 

No PI Baixo-Açu, por sua vez, logo no início da instalação do projeto, estima-se 

que 35% da população diretamente atingida tenha abandonado a região sem esperar o 

desfecho da desapropriação. Um segundo grupo fixou-se no povoado (depois cidade) de 

Itajá, próximo à parede da Barragem de Açu e, em sua maioria, transformou-se em mão-

de-obra assalariada nas cerâmicas do entorno. Já um terceiro grupo instalou-se em 

agrovilas no município de Serra do Mel e somente um quarto grupo, de 20%, foi 

reinstalado pelo DNOCS em assentamentos à montante daquela Barragem (área rural do 

município de São Rafael, no Rio Grande do Norte). O resto não se sabe para onde foi, 

conforme lembra Boneti (apud ALBANO e SANTOS, 2013). 

A análise desses exemplos denota, portanto, que, enquanto o procedimento 

desapropriatório é o primeiro momento para que as populações atingidas pelos 

perímetros irrigados se tornem reféns do Estado com a falta de participação e a perda de 

suas terras, o procedimento de reassentamento é o segundo momento de violação do 

direito à moradia adequada a partir do desrespeito ao direito ao território.  

No caso do PI Jaguaribe-Apodi, isso ocorreu porque os camponeses(as) 

atingidos(as) mantinham estratégias de convivência com o semiárido; moravam desde a 

década de 1930 em regiões nas quais podiam desenvolver suas atividades econômicas e, 

com a desapropriação e o consequente reassentamento em áreas distantes das que 

residiam originalmente, perderam a terra que utilizavam para plantar; os animais que 

criavam; as relações de vizinhança que constituíam e, por extensão, parte significativa 

das suas próprias histórias de vida. A desterritorialização provocada pela desapropriação 

e pela política restritiva de reassentamento representou, portanto, para além da perda da 

terra em um sentido estritamente jurídico, a separação daqueles(as) camponeses(as) de 

seu próprio modo de existência. 

3.3.4 – TRANSFORMAÇÃO DOS(AS) CAMPONESES(AS) EM IRRIGANTES 

 

Conforme se argumentou nos tópicos anteriores, a área de implantação do 

Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi atingiu, em especial, terras de posseiros(as) que, 

historicamente, habitavam a Chapada e lá mantinham sua subsistência a partir de 

relações evidenciadas por regimes como a parceria, o arrendamento e a meação. 

                                                 
157

 Aqui, tratam-se das comunidades de Escondida, Bananeiras, Sítio Junco, Lagoa dos Cavalos, Córrego 

Salgado, Barbatão, Sussuarana e Peixe. 
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Todavia, a implementação das obras e a operacionalização do projeto afetaram os 

territórios camponeses não “apenas” com a construção de canais principais, canais 

secundários, estradas, estações de bombeamento e aeroportos, mas com a introdução de 

uma nova dinâmica de trabalho e de uma nova categoria de produtores(as): a dos(as) 

irrigantes. 

Com efeito, Mendes Segundo (1998) explica que os lotes originados pela 

construção do PI Jaguaribe-Apodi eram cedidos pelo Governo Federal ou Estadual, 

através de contratos de concessão de uso ou promessa de compra e venda
158

, apenas 

aos(às) que fossem selecionados(as) como irrigantes.  

O discurso oficial do Estado estipulava que ser ex-proprietário(a), posseiro(a), 

rendeiro(a) ou trabalhador rural já configurava um dos critério para que os(as) 

representantes desses grupos fossem diretamente beneficiados(as) com o perímetro. 

Nesse sentido, aquela pesquisadora destaca: 

 

De acordo com o Decreto nº 89.496 (29.03.84) e Medida Provisória nº. 

1.549-35 de 9 de março de 1997 (BRASIL, Portaria nº 240, 4∕11∕97), um dos 

critérios para seleção dos candidatos a lotes em perímetros ou projetos de 

irrigação consiste em o pequeno produtor rural ter vinculação com o 

perímetro irrigado, ou seja, ser ex-proprietário das áreas desapropriadas, 

posseiro ou rendeiro ou trabalhador rural. Quanto ao tamanho do lote 

recebido por cada irrigante, seria baseado no tamanho da antiga propriedade; 

assim, os grandes proprietários receberiam os lotes maiores (MENDES 

SEGUNDO, 1998, p. 44). 

 

Em complemento a essas disposições gerais, a mesma autora continua a assinalar: 

 

De conformidade com o art.20 do Decreto Nº 89.496 de 29∕03∕84 e medida 

provisória nº. 1549-25 de 9∕10∕97, os critérios básicos para a classificação dos 

irrigantes dos projetos públicos de irrigação são: a) pequeno produtor 

reassentado; b) pequeno produtor qualificado; c) técnico de ciências agrícolas 

e d) empresário (BRASIL, Portaria nº 240 de 04∕11∕1997). 

Os pequenos produtores reassentados se referem ao trabalhador rural, ou seja, 

àquele que tem vínculo com a área do projeto de irrigação, como os ex-

proprietários, parceiros, rendeiros, assalariados; outra condição é ser arrimo 

de família e também se comprometer em residir na área de abrangência do 

projeto e irrigar o lote. Quanto à categoria do pequeno produtor qualificado, 

esses são definidos, primeiramente, pela experiência efetiva em agricultura 

irrigada; a experiência, tradição, capacidade gerencial e técnica para 

empreendimento de agricultura irrigada; boa condição econômico-financeira 

e situação de liquidez; escolaridade de 1º grau completo e experiência de 

associativismo e cooperação (MENDES SEGUNDO, 1998, p. 68-69). 

 

                                                 
158

 Esses contratos eram regulados pelo Decreto nº. 89.496, de 29 de março de 1984. 
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Entretanto, embora as características delineadas acima compusessem o discurso 

oficial, a realidade verificada no PI Jaguaribe-Apodi atendia a outros critérios. Para 

demonstrar isso, Mendes Segundo (1998, p. 43) esclarece: 

 

Questionados sobre a forma como adquiriram o lote no projeto Jaguaribe-

Apodi, 44,6% responderam que foram selecionados por serem ex-

proprietários, 21,5% devido a herança de pai∕mãe∕sogro∕sogra e 16,9% dos 

irrigantes adquiriram lotes por meio da compra de ex-irrigantes; 7,7% 

obtiveram o lote por serem posseiros ou rendeiros na época da 

desapropriação e os restantes foram apenas selecionados, ou seja desejaram 

ser irrigantes, se inscreveram e foram aceitos. (MENDES SEGUNDO, 1998, 

p.43). 

 

Os dados apontados pela pesquisadora confirmam, portanto, que os(as) 

posseiros(as) foram beneficiados(as) com uma pequena porção das terras que receberam 

as infraestruturas instaladas após as desapropriações – infraestruturas que eram 

publicizadas como as responsáveis pela geração de emprego e renda e que, caso 

tivessem um mínimo de coerência com o discurso de desenvolvimento por elas 

veiculado, deveriam ter sido destinadas àqueles(as) pela consideração de que eles(as) 

representavam o grupo em situação de maior vulnerabilidade frente aos latifundiários, 

que concentravam a maior parte das terras da Chapada. 

Assim, percebe-se que a “modernização” trazida com o PI Jaguaribe-Apodi estava 

direcionada, na verdade, a outros(as) beneficiários(as), que, na maioria das vezes, 

sequer eram originários(as) da Chapada e que, mesmo que fossem, precisavam ser 

transformados(as) – de pequenos(as) agricultores(as) em pequenos(as) capitalistas – 

caso desejassem acessar os lotes.  

Esses irrigantes, por sua vez, representavam um grupo importante para a 

viabilização de um novo modelo de produção no perímetro. Nesse sentido, Mendes 

Segundo (1998, p. 45) pontua: 

Segundo o PROINE (DNOCS, 1986, p. 11), ‘atribui-se à seleção dos 

produtores uma elevada e significativa importância no processo produtivo e 

um sistema de colonização, sobretudo quando o produtor deverá, desde o 

princípio, tomar a consciência de sua responsabilidade individual e 

coletiva na gestão dos seus negócios’. (Destacou-se). 

 

Junto ao processo de “modernização” e “industrialização” agrícola, portanto, 

surgiram personagens que se estruturaram a partir de mudanças profundas na forma de 

viver e produzir. O que mais espanta em tal processo social é que as modificações 
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apontadas foram determinadas não pelos próprios(as) agricultores(as), mas pelo projeto 

de desenvolvimento a eles(as) imposto. 

Nesse ponto, cumpre considerar que a produção camponesa predominante antes 

da construção do PI Jaguaribe-Apodi tem pressupostos completamente diferentes da 

produção incentivada pela intervenção “modernizante” do Estado a partir da 

operacionalização do projeto em análise.  

Por isso, a seguir, realiza-se uma sintética digressão que tem o objetivo de 

apresentar ao(à) leitor(a) as principais características daqueles dois modelos. Por meio 

dela, acredita-se que poderá ser vislumbrada, com mais clareza, como a transformação 

dos pequenos(as) agricultores(as) em irrigantes violou direitos econômicos, culturais, 

trabalhistas e ambientais que compõem o conceito de moradia adequada e de território e 

que, no caso em exame, configuram uma disputa entre dois projetos de 

desenvolvimento: o cultivado pela agroecologia e o fornecido pelo agronegócio.     

3.3.4.1 - AGROECOLOGIA VERSUS AGRONEGÓCIO  

 

Conforme sintetizado no tópico 3.1 deste capítulo, da década de 1930 à década de 

1980, a Chapada do Apodi foi ocupada, majoritariamente, por agricultores(as) 

familiares que produziam para sua subsistência a partir de métodos agroecológicos. 

Nesse sentido, evidencia-se que o paradigma da agroecologia exposto no 

parágrafo anterior afirma uma concepção de mundo e de desenvolvimento rural que 

propõe um convívio harmonioso com a natureza. Desse modo, suas principais 

características são o reconhecimento e a valorização dos saberes dos povos; a garantia 

da biodiversidade na produção rural e na combinação de cultivos e criações; a 

diversidade e a variedade de sementes e mudas como busca de autonomia da produção; 

a não-utilização de agrotóxicos e transgênicos nas plantações e a introdução de uma 

matriz produtiva que facilita a preservação, a conservação e a recomposição da 

biodiversidade (CARVALHO apud CARNEIRO et al, 2012).  

Na perspectiva agroecológica, portanto, a terra constitui-se como liberdade, fonte 

de alimentação e possibilidade de reprodução da vida (DINIZ, 2013). Desse modo, ela 

alcança uma dimensão mais ampla que a de simples objeto de trabalho, pois, conforme 

Woortmann (apud DINIZ, 2013, s.p), não é traduzida  

 

em sua exterioridade como fator de produção, mas como algo pensado e 

representado no contexto de valorações éticas. Vê-se a terra, não como 

natureza sobre a qual se projeta o trabalho de um grupo doméstico, mas como 
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patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que constrói a família 

enquanto valor. Como patrimônio, ou como dádiva de Deus, a terra não é 

simples coisa ou mercadoria.  

 

Percebe-se, portanto, que a agroecologia tece uma concepção sistêmica, por meio 

da qual homens, mulheres e demais elementos da natureza simbolizam sujeitos de uma 

comunidade interdependente e semeiam relações menos exploratórias no campo rural 

(considerando-se, aqui, tanto o uso da terra quanto as relações de trabalho).  

Diante disso, os sistemas baseados em tal pressuposto (como os vivenciados pelos 

camponeses atingidos pelo PI Jaguaribe-Apodi) conservam a biodiversidade nativa e 

cultivada, recuperam os solos, protegem e utilizam com responsabilidade as águas, 

geram trabalho digno no campo, (re)valorizam formas de trabalho coletivo e 

participativo, democratizam a riqueza gerada pela agricultura, atuam na superação da 

pobreza rural (fortalecendo a agricultura familiar camponesa) e promovem circuitos 

menores de comercialização de alimentos - com muito mais diversidade do que os 

circuitos alimentares que empobrecem as dietas e fazem a comida viajar grandes 

distâncias dos campos até os(as) consumidores(as) (CARNEIRO et al, 2012).  

Todavia, o paradigma tecnológico dominante, como salienta Carvalho (apud 

AUGUSTO et al, 2012), apresenta uma tendência de crescente artificialização da 

agricultura, transformando-a num ramo da indústria e a subordinando aos interesses do 

mercado. 

Esse paradigma propõe a privatização da ciência e da tecnologia; a consequente 

privatização do saber; a homogenização e a especialização da produção agropecuária e 

florestal e a apropriação privada de bens como a terra e a água. Veicula, assim, um 

modelo de produção agrícola que tem como base a racionalidade econômica; que 

orienta essa racionalidade a promover o domínio da economia sobre os modos de 

existência e que permite que haja a intervenção da tecnologia na própria vida. 

Tal modelo produtivo, por sua vez, também conhecido como agronegócio, tem 

sua matriz tecnológica voltada para o plantio de monoculturas destinadas ao mercado 

externo e para o uso intensivo de fertilizantes químicos sintéticos, sementes 

transgênicas e agrotóxicos. Não por acaso, portanto, são suas características a ocupação 

de extensas áreas e as altas taxas de produtividade.  

Todavia, as mencionadas taxas são baseadas em regimes intensivos de adubação e 

irrigação que repercutem na perda da biomassa dos biomas, na redução da cobertura 

vegetal nativa e no consequente desequilíbrio dos ciclos biogeoquímicos e das 
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condições climáticas, o que resulta em perda da sociobiodiversidade. Por isso mesmo, o 

agronegócio é classificado como um modelo que gera uma produção antissocial, anti-

ambiental e insegura do ponto de vista alimentar e nutricional (AUGUSTO et al, 2012).  

A partir dessas características, vislumbra-se, portanto, que as modificações 

trazidas pelos perímetros irrigados em relação à transformação dos(as) camponeses(as) 

em irrigantes estão vinculadas não apenas a uma tentativa de destruição física e cultural 

do modo de vida dos primeiros, mas à imposição de um modelo produtivo que, 

comprovadamente, assegura menos direitos às populações diretamente afetadas por ele 

e a todos os demais elementos que se conectam à sua cadeia (como o solo, as águas, o ar 

e os consumidores dos alimentos que produz)
159

. 

3.3.5 - AOS(ÀS) POUCOS(AS) SELECIONADOS(AS) COMO IRRIGANTES, 

UMA NOVA EXPROPRIAÇÃO  

 

Como se argumentou nos tópicos anteriores, diversas comunidades foram 

literalmente expulsas dos territórios que tradicionalmente ocupavam para que houvesse 

a construção do PI Jaguaribe-Apodi; receberam indenizações que não corresponderam 

ao seu tempo de posse; vislumbraram uma política de reassentamento restrita à terra 

para habitação (localizada em áreas distantes do perímetro) e tiveram parte de seus 

membros transformados(as) em irrigantes. Todavia, para além desses aspectos, destaca-

                                                 
159

 No estado do Ceará, por exemplo, o “Estudo epidemiológico da população da região do Baixo 

Jaguaribe exposta à contaminação ambiental em área de uso de agrotóxicos (pesquisa apoiada pelo 

Ministério da Saúde e pelo CNPq através do Edital MCT-CNPq/MS-SCTIE-DECIT/ CT-Saúde – No 

24/2006) abordou dimensões da Saúde dos Trabalhadores impactados pelo processo de 

desterritorialização induzido pela modernização agrícola. No que diz respeito à contaminação de 

alimentos, o estudo investigou a contaminação da água para o consumo humano a partir das preocupações 

manifestadas pelas comunidades da Chapada do Apodi nos municípios de Limoeiro do Norte e Quixeré 

(os diretamente atingidos pelo perímetro em foco neste estudo). Nesse sentido, vislumbrou que a água 

pode ser contaminada pelos agrotóxicos a partir das diferentes formas de pulverização e de descarte de 

embalagens. Entre aquelas, o estudo ressalta a pulverização aérea adotada no cultivo da banana e 

realizada de seis a oito vezes por ano, em áreas de cerca de 2.950 hectares, pois tal procedimento utiliza 

fungicidas de classe toxicológica 1 e 2 (extremamente tóxico e altamente tóxicos) e classe ambiental 2 

(muito perigoso). Destaca-se que a mesma pesquisa aqui exemplificada colheu 24 amostras de água (em 

triplicata)  - presentes nos canais, nas caixas d’água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e 

em poços profundos. Tais amostras, por seu turno, foram analisadas pelo Laboratório do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos Ambientais Avançados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

utilizando a técnica de Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas com Ionização 

Electrospray (LC-MS). De acordo com os resultados colhidos, constatou-se a presença de agrotóxicos em 

todas as amostras, sendo importante destacar a presença de pelo menos três e até dez ingredientes ativos 

diferentes em cada amostra, o que caracteriza a poli-exposição. Ressalta-se, ainda, que vários princípios 

ativos identificados nas amostras de água foram ou estão sendo reavaliados neste momento pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com vistas à proibição ou à restrição, como Glifosato, 

Abamectina, Carbofurano, Endossulfam e Fosmete (Carneiro et al, 2012). 
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se que até mesmo a aplicação do novo modelo de produção – baseado na gestão 

empresarial do projeto de irrigação - ocorreu violando direitos, pois os(as) 

camponeses(as) selecionados(as) para “acessar” os perímetros não receberam 

assistência técnica e financeira para participarem da produção. 

Nesse sentido, Mendes Segundo (1998) destaca que, à época da sua pesquisa 

(realizada entre 1996 e 1998), a assistência técnica prestada aos(às) irrigantes do PI 

Jaguaribe-Apodi era, em 87,5% dos casos, privada e, em apenas 1,5% dos casos, 

pública. A autora ressalta, ainda, que, na mesma época, 10% dos irrigantes afirmaram 

não receber nenhuma assistência técnica. 

Com efeito, Mendes Segundo (1998, p. 103) estabelece: 

 

A justificativa para 23% dos irrigantes entrevistados não terem plantado, 

deve-se à não-obtenção de financiamento agrícola. A saída encontrada, para 

esse contingente de irrigantes, foi o arrendamento dos seus lotes. 

 

 

Esse fato, por sua vez, está intrinsecamente relacionado a uma característica 

marcante - visualizada tanto no PI em análise quanto em demais projetos de irrigação 

implantados no Nordeste: a segunda expropriação - dessa vez, ocorrida com os(as) 

camponeses(as) que já haviam sido desterritorializados(as) e transformados(as) em 

irrigantes e que, diante da falta de assistência, serão novamente expulsos(as). 

No PI Baixo Acaraú, por exemplo, Vasconcelos (2013) revela que os elevados 

custos alusivos à irrigação e a falta de assistência aos(às) pequenos(as) produtores(as) 

fizeram que estes recorressem a empréstimos bancários e se tornassem reféns das 

instituições  financeiras. Em entrevista realizada em dezembro de 2009, no município de 

Marco (CE), com M.R, reassentado do PI Baixo Acaraú, a autora assinala, ainda, a falta 

de assistência técnica no manejo com a irrigação. Nesse sentido, denota o depoimento 

de tal reassentado: 

 

prometeram [representantes do Estado]: aí vocês vão ter curso de formação e 

isso não aconteceu. Assistência técnica aqui para vocês nunca vai faltá e nós 

que nunca tinha passado por esse trabalho de projeto de irrigação, técnica 

ninguém conhecia, nem nada”. (Acréscimo no original). 

 

A partir disso, Vasconcelos (2013) denuncia, por fim, que parte dos(as) 

antigos(as) moradores(as) da comunidade do Triângulo de Marco, apesar de terem sido 
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reassentados(as) no perímetro, precisaram sair deste e, hoje, residem na Vila dos 

Amaros (Marco-CE), sob condições precárias de moradia. 

Albano e Santos (2013), por sua vez, denotam essa mesma realidade no PI Baixo-

Açu, pois a maioria dos(as) irrigantes que receberam lotes iniciais na área do perímetro 

não tiveram condições de produzir e, assim, sublocaram ou venderam seus lotes. Entre 

as razões que ocasionaram o abandono, apontam, mais uma vez, a falta de apoio 

técnico-informacional e gerencial e a ausência de título de posse do lote, condição 

indispensável para a aquisição de financiamento nas instituições bancárias. 

Não por coincidência, portanto, Albano e Santos (2013) evidenciam que, de 143 

famílias assentadas pelo DNOCS no PI Baixo-Açu, 68 (quase a metade) desistiram de 

morar nos núcleos e foram para as cidades. Enfatizam, ainda, que, mesmo com a 

substituição de alguns desistentes por familiares, o quadro total de famílias residentes 

(86 famílias) confirma o fracasso do assentamento com o desaparecimento de quase 

metade da sua população em menos de dez anos de perímetro implantado. 

Na implantação da 2ª etapa do PI Tabuleiro de Russas, por seu turno, Gadelha 

(2013) relata que a Comissão de Resistência de tal perímetro - composta por 

agricultores(as) atingidos(as) pela expansão do projeto irrigado – demonstrou a 

inviabilidade de tal expansão, vez que, dos 10.765 hectares da primeira etapa (iniciada 

em 1992), apenas 23% estavam ocupados no ano de 2008. Assim com nos demais cass, 

então, Gadelha (2013) reitera que parte dos agricultores acabou vendendo os lotes, pois 

a dinâmica de produção e administração era incompatível com suas experiências de vida 

e seus saberes. 

Observa-se, portanto, que a política de reassentamento associada à seleção de 

irrigantes violou o direito à moradia adequada e o direito ao território na medida em que 

impôs um modelo de produção (e, por conseguinte, um modelo de vida) desvinculado 

do modo de ser, existir e produzir dos(as) camponeses(as) que moravam nas regiões 

atingidas pelos perímetros. Percebe-se, ainda, que, ao não conferir assistência técnica e 

financeira aos(às) camponeses(as) reassentados(as), aquela política provocou uma 

des(re)territorialização destes(as) e demonstrou o caráter privado das intervenções 

promovidas pelo Estado.  

De fato, as violações identificadas através do reassentamento e da consequente 

impossibilidade de vida que este revelou aos(às) pequenos(as) produtores(as) apenas 

confirmou que o discurso de utilidade pública evidenciado para fundamentar as 

desapropriações foi manipulado.  
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Logo, confirma-se que tal discurso, revestido de um pretenso resguardo do 

interesse público, conduziu à apropriação das regiões desapropriadas por um pequeno 

grupo de empresas. Estas, por sua vez, forneceram não o emprego e a renda 

preconizados antes da instalação dos perímetros, mas a destruição da biodiversidade, os 

trabalhos precarizados e as doenças causadas pela contaminação dos alimentos, da água 

e dos solos através dos agrotóxicos utilizados na produção que os perímetros viabilizam. 

3.3.6 – A CONCENTRAÇÃO FUNDIÁRIA E A OPÇÃO PRIVADA DO 

PERÍMETRO JAGUARIBE-APODI 

 

As violações demonstradas até o tópico anterior trazem à tona os interesses que a 

política de irrigação adotada institucionalmente pelo Brasil viabilizaram e viabilizam 

através da instalação de perímetros irrigados. No caso do PI Jaguaribe-Apodi, a análise 

relativa às intervenções produzidas em um longo prazo (de quase três décadas) revela, 

por sua vez, que o procedimento desapropriatório foi o ponto inicial a partir do qual se 

desenvolveram violações que culminaram na profunda concentração fundiária 

vislumbrada no território onde o projeto foi instalado. 

Com efeito, conforme assinalado no tópico 3.2 deste capítulo, a análise da 

desapropriação utilizada para a instalação do PI Jaguaribe-Apodi já ressalta que, desde o 

princípio, os(as) mais atingidos(as) com a perda das terras e dos territórios foram os(as) 

pequenos(as) posseiros(as) e os(as) pequenos(as) proprietários(as), pois, em 

consonância com o disposto por Freitas (2010), dos 268 sujeitos desapropriados(as) 

para a implantação do referido PI, 201 possuíam minifúndios; 52, pequenas 

propriedades; catorze, médias propriedades e apenas um, grande propriedade.  

No caso desse perímetro, a análise das demais ações que implicaram na perda do 

território - como o reassentamento; a transformação dos(as) camponeses(as) em 

irrigantes e a des(re)territorialização da maioria destes(as) - também continua a sinalizar 

quem foram os(as) mais prejudicados(as) com a política de irrigação e que grupos se 

beneficiaram com essa política. 

Nesse sentido, destaca-se que, conforme as pesquisas delineadas por Freitas 

(2010), documentos
160

 dos 316 irrigantes selecionados(as) entre os anos de 1991 e 1992 

identificaram que apenas 197 deles (62% do total) correspondiam aos ex-

proprietários(as) ou ex-posseiros(as).  
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 Esses documentos foram produzidos pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e pelo DNOCS 

e se referem ao “assentamento” (considerado apenas como terra para produção). 



138 

Assim, tais documentos comprovam que 119 irrigantes (38%) não faziam parte 

dos desapropriados(as). Por seu turno, do total de 268 desapropriados(as), 71 deles 

(22,5%) não foram selecionados como irrigantes, isto é, perderam completamente suas 

terras. Em consonância com tais informações, estão os dados sintetizados na figura 13: 

 

 

Figura 13: número de desapropriados(as), “reassentados(as)” e expropriados(as) do Projeto de 

Irrigação Jaguaribe-Apodi (1991-1992). Fonte: DNOCS, 2009; Ministério da Agricultura e Reforma 

Agrária, 1992; organizado por Freitas (2010, p. 94). 

 

 

A partir de 1995, a realidade aqui apontada ganha novos contorno, pois o 

redirecionamento da política de irrigação
161

 fez que parte significativa dos pequenos 

agricultores (irrigantes) que conseguiram adentrar no projeto fossem, mais uma vez, 

expropriados(as). 

Nesse sentido, as pesquisas realizadas por Freitas e Soares (2005) e, 

posteriormente, por Freitas (2010) demonstram que, dos 316 irrigantes selecionados(as) 

para a área-piloto e a primeira etapa do perímetro, 255 foram expropriados(as), restando 
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 Constituíram-se como exemplos dessa nova fase a Política Nacional de Irrigação e Drenagem e seu 

“Projeto Novo Modelo da Irrigação”, instituídos a partir de 1995. Em relação a esse projeto, o Ministério 

da Integração Nacional (2008, p. 12, on-line) assim dispõe: “Seu objetivo geral estava representado pelo 

“desenvolvimento, validação e estabelecimento das bases estruturais, conceptuais, regulatórias, 

operacionais e financeiras, com enfoque na região Nordeste, para a implementação de um Novo Modelo 

de Irrigação”. Já os objetivos específicos do projeto se relacionavam a políticas e estratégias que 

viabilizassem: o investimento privado em todas as fases do agronegócio da irrigação, a orientação da 

produção para as oportunidades de mercado e o redirecionamento da participação do governo na 

atividade, priorizando os papéis de indução, orientação, regulação e promoção. Além disso, o “Novo 

Modelo” objetivava gerar sinergia entre a iniciativa privada e as esferas governamentais, garantir 

eficiência no uso e na gestão da água para irrigação, identificar novas fontes e modelagens de 

financiamento e propor mecanismos para geração de informações e controle dos impactos ambientais e 

sociais (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2008, p. 12, on-line). (Destacou-se). 
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no projeto, portanto, apenas 61 (19%) dos inicialmente selecionados. Desse modo, os 

pesquisadores mencionados enfatizam que o projeto-piloto e a primeira etapa de 

instalação do PI Jaguaribe-Apodi produziram um total de 81% de expropriação. 

Além desse aspecto, o estudo realizado pelo DNOCS (2009) em relação ao 

mesmo projeto revela uma outra ilegalidade: a invasão das terras por empresas que, 

inclusive, arrendam os lotes invadidos, questão evidenciada pela Associação dos Ex-

Irrigantes Expropriados do Jaguaribe-Apodi (AIJA) – composta, inicialmente, por cerca 

de 100 famílias expropriadas
162

.  
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 A partir das denúncias da AIJA, em dezembro de 2007, o Ministério Público Federal propôs a Ação 

Civil Pública nº. 0000751-11.2007.4.05.8101 (processada na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Estado do Ceará) em face da União e do DNOCS a fim de que fosse realizada a identificação de toda a 

área desapropriada, com fundamento no Decreto 92.141-85, para a construção do Perímetro Irrigado 

Jaguaribe-Apodi e a fim de que houvesse a identificação de todos os(as) ocupantes que estivessem nas 

áreas públicas, discriminando-se a extensão e o período da ocupação, o título que possuíssem e a 

destinação que davam a terra. Em sua argumentação, o MPF enfatizava que, da área total a que fazia 

menção o Decreto nº. 92.141-1985, apenas 9.500 hectares tinham sido efetivamente indenizados e 

desapropriados e somente 4.000 hectares estavam em efetiva utilização. Salientava, portanto, que cerca de 

6.000 hectares de terras públicas estavam sem a utilização real por parte do DNOCS. Em virtude de tais 

dados, a instituição assinalava, também, que a situação fundiária na área desapropriada era conflituosa 

(mesmo passados mais de 20 (vinte) anos do início dos procedimentos expropriatórios), havendo maciça 

ocupação particular e utilização de terras públicas por grandes empresas - diversamente do propósito 

inicialmente planejado. Diante dessa realidade de incerteza e desorganização gerada pela inatividade do 

DNOCS, requeria, ainda, que fosse concedida medida liminar no sentido de que se determinasse a 

identificação de toda a área desapropriada e das pessoas que nela estivessem. Manifestando-se acerca do 

pedido de liminar, o DNOCS pontuou que vinha empreendendo esforços para regularizar a situação 

fundiária do Projeto Jaguaribe-Apodi e apresentou documentos que demonstravam as pessoas ocupantes 

das áreas irrigadas e alguns dos registros dos imóveis em nome da autarquia (folhas 241-243). A União, 

por sua vez, alegou ilegitimidade para figurar no polo passivo. Em 20 de fevereiro de 2008, por sua vez, o 

juiz federal Francisco Luís Rios Alves se manifestou sobre a concessão da liminar. Em sua decisão, não 

acatou a tese de ilegitimidade passiva da União, destacando que a responsabilidade dessa não se 

encerrava na desapropriação, vez que persistia o interesse na fiscalização da correta distribuição de terras 

e recursos referentes à desapropriação. Em tal sentido, dispôs aquele juiz: “Mesmo tendo o DNOCS 

autonomia e competência precípua de gerir o projeto de Irrigação Jaguaribe-Apodi, conforme se 

desprende da análise do dispositivo da lei nº 9649/98, resta à União o dever de prezar pela efetiva 

execução das desapropriação, em face do ato emanado do Governo Federal, bem assim pela legalidade 

dos atos praticados pela autarquia federal, defendendo os interesses da União e da coletividade”. Além 

desse aspecto, o magistrado considerou que mais de dois anos já haviam passado desde a nomeação da 

Comissão formada com a finalidade única de regularização fundiária do projeto de irrigação em análise e 

que, mesmo assim, não se viram solucionadas as lides quanto à posse e à propriedade dos terrenos já 

expropriados e pendentes de regularização, o que os deixava sujeitos à especulação comercial em 

detrimento do interesse público. Ressaltou, ainda, o seguinte ponto: “a não identificação imediata da 

extensão e localização do patrimônio fundiário do DNOCS pode ocasionar prejuízo não somente ao erário 

público, como também às inúmeras famílias beneficiárias do projeto de irrigação que, em virtude da 

inatividade do DNOCS estão sujeitos à toda sorte de especulação e ameaça de empresas interessadas na 

exploração da área, conforme fartamente comprovado nos autos”. A partir de tais aspectos, portanto, o 

mencionado juiz deferiu a medida liminar (folhas 335-336) determinando que o DNOCS: 1) realizasse 

(iniciando-se em um prazo máximo de 30 dias e findando-se em um prazo máximo de 06 meses) a 

identificação detalhada de toda a área desapropriada com fundamento no decreto 92.141/1985, de modo 

que não restassem quaisquer dúvidas quanto à extensão e à localização do patrimônio fundiário do 

Departamento na região do projeto Jaguaribe-Apodi e 2) identificasse todos os ocupantes das áreas 

públicas, discriminando-se a extensão e o período da ocupação, o título que possuíssem os ocupantes e a 

destinação que davam a terra. Depois dessa decisão, o MPF comunicou ao Juízo que o DNOCS havia 

realizado cerca de 70% do que fora determinado. Contudo, argumentou que a Administração superior do 
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Nesse ponto, a pesquisa de Freitas (2010) esclarece que, após a sistematização dos 

dados registrados pelo DNOCS, identificou-se que houve 4.033,40 hectares de áreas 

invadidas. Dessa quantidade, 68% (2.745,67 hectares) correspondem a áreas com mais 

de 100 hectares e 32% (1.287,73 hectares), por sua vez, correspondem a terras com 

menos de 100 hectares.  

Dentro das áreas correspondentes a mais de 100 hectares, destaca-se que quatro 

empresas (duas nacionais – que produzem, principalmente, banana - e duas 

multinacionais – que produzem abacaxi, melão e banana) se apropriaram do equivalente 

a 2.038,76 hectares, somando, portanto, 50% das terras. Médias e grandes empresas, por 

sua vez, apropriaram-se de 598,71 ha (o que representa 15% do total).  

Enquanto isso, contraditoriamente, os ex-posseiros(as) - para quem seria 

destinado o perímetro que justificou a desapropriação por utilidade pública - ocupavam 

apenas 108,20 hectares (o que representava apenas 3% das áreas superiores a 100 

hectares!). 

                                                                                                                                               
Departamento determinara que os servidores que cumpriam a decisão judicial retornassem à sede do 

órgão, embora a liminar não tivesse sido completamente cumprida (folhas 556-557).   Diante disso, então, 

o Ministério Público Federal solicitou que a Justiça oficiasse o Diretor Geral do DNOCS para que os 

trabalhos de demarcação continuassem. Em 19 de agosto de 2008, por sua vez, o Juízo responsável pela 

análise do caso solicitou que o Departamento explicasse as razões de ordem administrativa que 

determinaram a suspensão dos trabalhos e apontasse qual o cronograma de conclusão dos trabalhos de 

identificação. Em resposta (folhas 567-569), o DNOCS afirmou que a suspensão dos trabalhos resultara 

da carência de recursos, mas que esse fato já estaria superado, havendo o retorno da comissão técnica ao 

campo. Solicitou, ainda, a prorrogação do prazo por mais 02 meses para conclusão das atividades. O 

MPF, todavia, entendeu que o prazo de seis meses concedido ao DNOCS para o cumprimento da liminar 

já havia se expirado e que a prorrogação não se justificava, também, em face de indícios de prevaricação 

(de acordo com o artigo 319 do Código Penal Brasileiro, a prevaricação consiste em retardar ou deixar de 

praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 

interesse ou sentimento pessoal. Pode ser punida, por sua vez, com detenção de três meses a um ano e 

multa). Em razão disso, solicitou a cominação de multa ao agente público responsável e a extração de 

cópias dos autos, com remessa à SR/DPF/CE, a fim de que fosse instaurado inquérito policial para a 

apuração da suposta prática daquele crime. Em 11 de março de 2009, por seu turno, a Justiça Federal se 

manifestou sobre os aspectos delineados acima. Como tal manifestação acabou sendo tomada depois do 

prazo de prorrogação de dois meses solicitado pelo DNOCS, o juiz responsável pelo caso determinou que 

o DNOCS comprovasse em Juízo o integral cumprimento da decisão judicial. Além disso, indeferiu o 

pedido de aplicação de multa ao Diretor do DNOCS por não vislumbrar hipótese de atentado ao exercício 

da jurisdição e, quanto ao pedido de extração de peças para remessa à autoridade policial, com vista à 

apuração do crime de prevaricação, permitiu que essa acontecesse, embora tenha observado que, a 

princípio, não havia nos autos indícios de prevaricação. Em 02 de agosto de 2010, por sua vez, a sentença 

proferida pelo mesmo Juízo destacou o objeto da ação aqui narrada se esvaiu diante do deliberado pelo 

Ministério Público e pelo DNOCS nos autos da Ação Civil Pública 99.5095-9, vez que foi um Termo de 

Ajustamento de Conduta no qual, dentre outras providências, havia a previsão de identificação de toda a 

área desapropriada com fundamento no decreto 92.141/85 e todos os ocupantes das áreas públicas. Assim, 

por superveniente ausência de interesse processual, o processo foi extinto sem resolução de mérito, na 

forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, segundo o qual se extingue o processo, sem 

resolução de mérito, quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, 

a legitimidade das partes e o interesse processual. 
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Já em relação às áreas correspondentes a menos de 100 hectares, Freitas (2010) 

revela que 1.287,73 hectares estão distribuídos entre 149 invasores (representados por 

instituições governamentais, pequenos, médios e grandes produtores). Nesse sentido, 

cumpre observar a figura 14, vez que ela denota a situação revelada neste tópico. 

 

 

Figura 14: Espacialização das empresas no Projeto Jaguaribe-Apodi. Fonte: DNOCS; Imagem 

Digital do Google, 2007; organizado por Freitas (2010, p.105). 

 

 

O agricultor, ambientalista e líder comunitário Zé Maria do Tomé (que 

denunciava a concentração fundiária e os problemas dos agrotóxicos utilizados pelas 

grandes empresas a partir da implantação do perímetro irrigado e que, devido a essas 

denúncias, foi assassinado em 21 de abril de 2010) demonstrava preocupação com essa 

realidade, pois, segundo sua análise, facilmente, as empresas poderiam usar “laranjas” 

para dominarem completamente a área.  

Em 2010, diante da inserção das empresas nos lotes dos pequenos irrigantes e das 

denúncias feitas pela AIJA (associação da qual Zé Maria participava), a Justiça 

determinou, inclusive, que, da segunda etapa, mil hectares - subdivididos em lotes de 

oito hectares - deveriam ser destinados aos pequenos agricultores (FREITAS, 2011), 

mas a decisão precisa ter seus efeitos fiscalizados. 
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Infelizmente, a mesma realidade do perímetro Jaguaribe-Apodi foi, mais uma vez, 

vislumbrada em outros projetos de irrigação implementados no Nordeste. 

Nesse sentido, Albano e Santos (2013) relatam que, enquanto não se efetivava a 

instalação do PI Baixo-Açu, desencadeou-se uma correria de grupos empresariais 

nacionais atraídos pela potencialização das possibilidades de irrigação na região de 

Ipanguaçu e Açu. Segundo aqueles(as) autores(as), alguns grupos multinacionais 

interessados foram, inclusive, sondados pelo então Governador Lavosier Maia, que 

viajou para Honduras e Costa Rica (onde estão instaladas as maiores multinacionais 

exportadoras de banana, como a Del Monte Fresh Produce). 

Albano e Santos (2013) destacam, ainda que, a partir de 1993, a Del Monte passou 

a comprar terras na região, em sua maioria de empresas agrícolas estabelecidas 

preteritamente em área de várzea (a área mais fértil e a mais apropriada para o 

desenvolvimento da fruticultura irrigada).  

Assim, entre 1994 e 1997, por exemplo, período em que a empresa não comprou 

terras, os negócios entre pessoas jurídicas em Ipanguaçu praticamente não aconteceram. 

Curiosamente, todavia, a volta da multinacional ao negócio de compra de terras - a 

partir de 1998 e até o fim de 2002 – fez que o setor de compra e venda por pessoa 

jurídica se alavancasse outra vez e atingisse um movimento considerável, o que 

demonstra a concentração fundiária que a empresa detém em relação às terras irrigadas. 

Enquanto isso, os agricultores ribeirinhos de São Rafael (atingidos com o PI 

Baixo-Açu) foram completamente expropriados de suas terras férteis que margeavam o 

Rio Açu, pois, sem o movimento das cheias e secas do rio (disciplinado, agora, pela 

Barragem), as vazantes - que proporcionavam a agricultura no verão – passaram a não 

produzir mais. 

Impressiona, portanto, que essa concentração fundiária, seja analisada e 

experimentada pelos reassentados e pelos irrigantes classificados como pequenos 

produtores, mas, “aparentemente”, não seja percebida pelo DNOCS e pelos demais 

órgãos responsáveis pela fiscalização da implantação dos perímetros. 

Já no PI Baixo Acaraú, por exemplo, de acordo com o que alerta Vasconcelos 

(2010), dos 278 lotes ativos (produtivos economicamente) existentes no perímetro, 148 

porções de terras (53%) estavam em nome de “terceiros”, ou seja, eram encobertas com 

titulações não condizentes com o que a realidade apresentava. Além disso, dos 69 lotes 

abandonados até novembro de 2009, 77% eram representados, especialmente, por 

especuladores. 
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Quando evidencia tais pontos, Vasconcelos (2013) explica que as compras e as 

vendas dos lotes agrícolas se dão por meio de entrepostos que, muitas vezes, passam 

“despercebidos” pela burocracia estatal. 

Assim, em entrevista realizada pela mesma pesquisadora em outubro de 2009, no 

Triângulo de Marco-CE, o próprio funcionário do Distrito de Irrigação Baixo Acaraú 

(DIBAU) informa: “Alguns lotes já foram vendidos muitas vezes, tudo informalmente, 

nem sempre sabemos quando isso acontece, as negociações acontecem livremente no 

campo mesmo”. 

Percebe-se, ainda, que a falta de assistência técnica e financeira evidenciada no 

tópico anterior está intimamente relacionada a essa concentração fundiária, pois alguns 

proprietários que conseguiram acessar os lotes, em razão dos endividamentos com os 

bancos e o DNOCS, repassaram-nos a preços menores, realidade dos camponeses que 

não se adaptaram à agricultura irrigada.  

A análise de todos os dados apresentados neste tópico confirma, portanto, o 

estudo realizado por Silva et al (1989), que comprovam que os perímetros irrigados 

atingiram, de forma prioritária, áreas de pequenas propriedades e, estrategicamente, 

foram redefinidos quando previam atingir áreas dos grandes proprietários.  

Do mesmo modo, os elementos aqui descritos reiteram que as intervenções 

causadas pela política de irrigação geram ônus e bônus desproporcionais às pessoas 

atingidas, pois os(as) mais prejudicados(as) com as intervenções representam os 

diversos grupos campesinos - indígenas, quilombolas, agricultores(as) familiares - que, 

historicamente, habitaram as terras atingidas e, que também historicamente, foram alvo 

de diversas ações que pretenderam destruir as relações que eles construíram com seus 

territórios. 

Percebe-se, então, que os perímetros irrigados constituem a face de uma dinâmica 

mais profunda, evidenciada na injustiça ambiental e na consequente concentração 

fundiária, fatores que representam uma agressão à função social da terra. 

Isso é bastante claro quando se observa que, embora os primeiros projetos 

irrigados no Brasil tenham sido criados nas décadas de 1960 e 1970 e tenham surgido 

dentro de um contexto histórico diferente do atual, os argumentos que viabilizaram esse 

tipo de intervenção do Estado continuam os mesmos e se evidenciam em uma suposta 

promoção do desenvolvimento local e regional das regiões com baixos indicadores 

sociais e econômicos. 
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A manutenção desses argumentos ao longo de cinco décadas e a observação de 

que, entre 1970 e 2004, houve a instalação de 38 perímetros irrigados somente no 

Nordeste (FREITAS, 2010) também demonstram que a política de irrigação adotada 

não foi capaz de alterar o acesso a terra e de promover mudanças para a população que, 

verdadeiramente, vivia aqui.  

Isso, todavia, não aconteceu por acaso. A criação da SUDENE e a instituição dos 

diversos planos e programas de irrigação exemplificados ao longo do segundo e do 

terceiro capítulos deste estudo ocorreram ao largo da realidade. Com efeito, eles não 

foram confeccionados pelo povo nordestino (a quem, em tese, seriam direcionados) 

porque, desde o princípio, encaminharam-se a grupos econômicos específicos, cujos 

vínculos com o território do Nordeste eram meramente exploratórios
163

.  

É imprescindível esclarecer, por fim, que as agressões cometidas por tais grupos 

são alicerçadas em um modelo de “modernização” baseado no agronegócio
164

 e que tal 

modelo, comprovadamente, não assegura o acesso a terra e ao território porque degrada 
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 Nesse sentido, Andrade (1993) aponta que, desde o período ditatorial, os projetos destinados à 

introdução de novas culturas agrícolas nas regiões semiáridas foram dirigidos mais para a indústria e o 

consumo dos grupos favorecidos economicamente do que para que os grupos de menor poder aquisitivo. 

Lembra, ainda, no que concerne à industrialização nordestina, que, com a consequente instituição de 

incentivos fiscais que permitiam às pessoas jurídicas descontarem até 50% do imposto de renda devido 

para aplicá-los a projetos industriais aprovados pela Sudene, muitas indústrias foram instaladas sem que 

estudos de viabilidade fossem realizados e, por isso mesmo, logo encerraram suas atividades após o 

recebimento dos subsídios. Além desse aspecto, o mesmo autor evidencia que não houve uma 

preocupação de origem geográfica com a localização dos empreendimentos, vez que eles foram 

implantados dentro das áreas que já contavam com uma maior estrutura (como Salvador e Recife). 
164

 Cumpre destacar que, infelizmente, esse modelo continua a ser o privilegiado pelo Estado Brasileiro. 

Nesse sentido, destaca-se que, em 2011, a irrigação nacional encontrou um nova referência através da 

segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2 e da criação da Secretaria Nacional de 

Irrigação. A partir desses dois pressupostos, o Plano Plurianual de 2012-2015 prevê recursos na ordem de 

6,9 bilhões de reais para a expansão da política de instalação de perímetros irrigados. Entre suas metas, 

pretende, ainda, ampliar a área irrigada em 193.137 hectares; instalar novos perímetros em 200.000 

hectares e permitir tal ampliação pelo setor privado em 100% nos próximos quatro anos (PONTES et al, 

2013). Completando a fase neoliberal das intervenções estatais no setor em estudo, a Lei nº. 12.787, de 11 

de janeiro de 2013, propôs a nova Política Nacional de Irrigação e revogou a Lei nº. 6.662-1979. No 

artigo 4º, o atual diploma normativo assim dispõe: Artigo 4
o
. A Política Nacional de Irrigação tem por 

objetivos: I - incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em bases 

ambientalmente sustentáveis; II - reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, 

principalmente nas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas; III - promover o 

desenvolvimento local e regional, com prioridade para as regiões com baixos indicadores sociais e 

econômicos; IV - concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a 

geração de emprego e renda; V - contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de 

fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes agrícolas para exportação; VI - 

capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência de tecnologias relacionadas a 

irrigação; VII-incentivar projetos privados de irrigação, conforme definição em 

regulamento. (Destacou-se). Mais informações também podem ser encontradas no anexo X - referente aos 

programas temáticos do Plano Plurianual 2012-2015 e disponível em: 

http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=e1c70db2-f7c4-40f9-b8aa-

33fadec76a1f&groupId=10157. Acesso em 14 dez.2013. 

 

http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=e1c70db2-f7c4-40f9-b8aa-33fadec76a1f&groupId=10157
http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=e1c70db2-f7c4-40f9-b8aa-33fadec76a1f&groupId=10157
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o solo; contamina a água e os alimentos; prejudica a saúde dos(as) trabalhadores(as); 

dos(as) moradores(as) da região e daqueles(as) que consomem os produtos advindos 

desse tipo de produção e não tece vínculo capazes de estabelecer, com os recursos 

naturais, elementos que compõem, igualmente, as diversas dimensões humanas.  

Nesse sentido, concorda-se com Augusto et al (2012) quando estes evidenciam 

que a diferença fundamental entre  o agronegócio e a agricultura já está presente nos 

próprios nomes: no agronegócio, não há cultura, pois não há povo. Assim, a relação 

entre homens, mulheres e natureza é mediada pelos valores do mercado, dos negócios. 

Enquanto isso, a sociodiversidade cultural presente na agricultura camponesa é expressa 

por cheiros, sabores, contemplação, imanência e transcendência. Ela é a existência dos 

povos que produzem seu próprio alimento e, nestes tempos de relações tão líquidas 

(BAUMAN, 2007), tecem novos caminhos, pois vivem, plenamente vivem – da terra e 

na terra. 
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SÍNTESES E ESPERANÇAS 

Ao longo deste estudo, observa-se que o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi e os 

demais perímetros “públicos” instalados no Nordeste a partir da década de 1960 

utilizaram o discurso de melhoria da vida dos(as) agricultores(as) através da irrigação 

para fundamentar as desapropriações que permitiram sua instalação quando, na 

realidade, foram destinados às médias e às grandes empresas nacionais e transacionais. 

Assim, a indenização injusta - verificada com o simples pagamento das 

benfeitorias para quem era posseiro(a) ou morador(a) e não apresentava o título de 

propriedade-; o fato de as desapropriações terem atingido, justamente, as pessoas que 

detinham “apenas” a posse das terras; a desconsideração do tempo e do caráter dessa 

posse (que, em muitos casos, já conferiam o direito à propriedade); a expulsão dos(as) 

camponeses(as) de seus territórios para outras regiões e até mesmo para outras cidades; 

a política de reassentamento destinada a apenas algumas famílias; a restrição de tal 

política à habitação desvinculada da terra para produção); a transformação dos(as) 

reassentados(as) em irrigantes; a falta de assistência técnica e financeira; a nova 

expulsão causada aos(às) reassentados(as) a partir dessa falta de assistência; a 

destruição das comunidades que não foram desapropriadas, mas passaram a conviver 

com os impactos do agronegócio e a destruição do modo de vida camponês 

representam, no caso específico do Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi e na análise da 

política de irrigação adotada pelo Estado Brasileiro, a violação de todo o conteúdo 

jurídico do direito à moradia adequada, do direito a terra, do direito ao território e, por 

extensão, da dignidade humana em relação à qual todos esses direitos estão vinculados. 

As violações descritas também produzem a concentração fundiária e comprovam 

a escolha ética e política de um Estado que utiliza um pretenso interesse público para 

legitimar o interesse privado de grupos empresariais específicos, grupos que, através do 

seu modo de produção, permitem o aparecimento de doenças, mortes, degradação 

ambiental e injustiças sociais. 

No Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, diferentemente dos(as) 

desapropriados(as)
165

, aqueles grupos empresariais específicos não tinham nenhum 

vínculo com os territórios afetados e se instalaram nestes tão-somente para alavancarem 

sua produção (destinada ao mercado externo) e utilizarem a terra como uma mercadoria 
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 Tanto os(as) expulsos(as) desde o início quanto os(as) falsamente reassentados(as), selecionados(as) 

como “irrigantes” e, posteriormente, também expulsos(as) pela falta de assistência. 
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que é explorada, não como um abrigo que merece ser cuidado. 

Desse modo, é notório que o procedimento de desapropriação por utilidade 

pública utilizado para a instalação do PI Jaguaribe-Apodi conduziu, materialmente, a 

uma ampla expropriação - termo aqui utilizado na perspectiva de separação dos(as) 

trabalhadores(as) da terra, seu meio de produção, reprodução e abrigo. Isso é perceptível 

nos exemplos evidenciados ao longo deste estudo especialmente porque o perímetro em 

análise e a política de irrigação como um todo foram impostos e não construídos com 

aqueles(as) que seriam atingidos(as) pelas intervenções, o que permite que se questione 

o direito à participação e, fundamentalmente, a democracia.  

Apesar de todas essas contradições e violações produzidas pelo próprio Estado, as 

comunidades atingidas pelo Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi e pelos outros 

perímetros citados neste estudo (como os PI’s Baixo Acaraú, Tabuleiro de Russas e 

Baixo-Açu) apresentam, exatamente em seu modo de vida e em sua resistência, a 

compreensão mais profunda e contemporânea do significado do direito a terra e ao 

território.  

São elas, então, que conseguem concretizar o disposto nos tratados internacionais 

e na legislação brasileira quanto aos direitos aqui apresentados, o que confirma que 

esses instrumentos legais só apresentam concepções mais avançadas por decorrerem da 

organização popular necessária à positivação e à concretização dos direitos.  

Com efeito, a utilização da terra como habitação, produção e construção de laços 

sociais e culturais; os bancos de sementes; as hortas comunitárias; as cisternas de placa; 

as barragens subterrâneas; as estratégias de silagem (que busca garantir alimentação 

para os rebanhos durante o período de estiagem); a agricultura evidenciada no 

policultivo e na não-utilização de agrotóxicos; a apicultura; a ovinocultura e todas as 

demais tecnologias sociais e produtivas adaptadas ao semiárido pelas próprias 

comunidades que lá residem demonstram como o modo de vida camponês consegue 

construir um desenvolvimento verdadeiramente integrado com a utilização racional dos 

recursos naturais e com uma perspectiva de vida baseada na solidariedade. 

A partir da realidade onde estão inseridas, portanto, destaca-se que as 

comunidades afetadas com a construção dos perímetros conferem à moradia, 

cumulativamente, os sentidos de segurança jurídica da posse; disponibilidade de 

serviços e infraestrutura; acessibilidade; localização adequada e respeito às relações 

afetivas construídas ao longo do tempo (com a terra, os vizinhos, as casas e as próprias 

lutas pelo respeito a esse modo de vida). 
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 A partir das argumentações aqui expostas, portanto, espera-se que o modo de 

vida camponês (que continua resistindo nas áreas de intervenção de projetos como o 

Jaguaribe-Apodi, o Baixo Acaraú, o Tabuleiro de Russas e o Baixo-Açu) seja, 

cotidianamente, fortalecido para combater os diversos impactos do agronegócio e para 

reafirmar um projeto agroecológico, que se traduz em respeito ao meio ambiente, 

participação política, promoção da saúde, construção do trabalho decente e vida plena. 

Do mesmo modo, semeia-se a esperança de que as famílias que correm o risco de 

enfrentar as violações aqui descritas caso a construção do Perímetro Irrigado Santa Cruz 

do Apodi venha à tona do lado de lá da Chapada continuem a se unir às lutas das 

famílias do lado de cá e tenham muita coragem para denunciar as ilegalidades trazidas 

pelos perímetros irrigados e para resistir através da organização, da pressão política e da 

imensa beleza de seu modo de vida.  
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