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RESUMO 
 
Investiga a trajetória dos assentamentos financiados pela 
Reforma Agrária de Mercado, buscando-se compreender quais 
os fatores que limitam o processo de desenvolvimento rural 
desses assentamentos. Toma-se como referência o 
Assentamento da Fazenda Paz, em Maxaranguape, no Rio 
Grande do Norte. Os resultados evidenciam que o modelo de 
agricultura empreendido, a existência de dificuldades 
relacionadas à gestão, a quebra de confiança entre os 
assentados e o distanciamento das organizações 
governamentais constituíram-se importantes limitantes para o 
processo de desenvolvimento do empreendimento. Conclui-se, 
portanto, que o desenvolvimento rural depende, dentre outros 
aspectos, da interação entre boas políticas e um ambiente 
institucional favorável. 
 
Palavras-chave: Reforma Agrária de Mercado. Rio Grande do 
Norte. Assentamento da Fazenda Paz. 
 
ABSTRACT 
 
Investigates the trajectory of settlements funded Market Land 
Reform, seeking to understand what factors limit the rural 
development process of these settlements. Take as reference 
the Fazenda Paz settlement, in Maxaranguape, Rio Grande do 
Norte. The results show that the model of agricultura 
undertaken, the existence of difficulties related to the 
management, the breach of trust between the settlers and the 
distancing of the governmental organizations constituted major 
constraints to the development process of the enterprise. It is 
therefore concluded that the rural development depends on, 
among other things, the interaction between good policies and 
a favourable institutional environment. 
 
Keywords: Market Land Reform. Rio Grande do Norte. 
Fazenda Paz Settlement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O papel da reforma agrária no desenvolvimento econômico tem se mostrado 

recorrente na agenda das políticas públicas para o meio rural brasileiro, sobretudo, a partir 

dos anos 1950. Nas décadas subsequentes, sob a égide do regime militar, o tema da 

reforma agrária perdeu prioridade, sendo retomado somente a partir do fim dos anos 1980, 

com o processo de redemocratização do país, o protagonismo dos movimentos sociais e a 

discussão dos efeitos negativos da modernização conservadora, em particular no que se 

refere ao aumento da concentração da terra, à exclusão social e à agressão ao meio 

ambiente. A retomada do debate em torno da reforma agrária é acompanhada pela 

institucionalização de um modelo alternativo de distribuição de terras, isto é, além do 

tradicional via desapropriação por interesse social. Trata-se da Reforma Agrária de Mercado 

(RAM), que visa estabelecer uma relação mercantil entre compradores e vendedores de 

terras.  

É sobre esta via alternativa de reforma agrária que trata este trabalho. Em última 

instância, busca-se compreender como funciona a gestão dos assentamentos financiados 

pela RAM. Para tanto, estuda-se o caso do Assentamento da Fazenda Paz, localizado no 

município de Maxaranguape, no estado do Rio Grande do Norte. Entre 2007 e 2011, o 

projeto apresentou importantes resultados, tornando-se uma referência na agricultura 

familiar brasileira. Essa trajetória de sucesso foi interrompida no ano de 2012, quando os 

assentados procuraram diversas instituições para que ajudassem a salvar o projeto. 

Aqui, o foco residirá na investigação desses problemas. Assim, pergunta-se: 

quais os fatores que promoveram a descontinuidade do processo de desenvolvimento rural 

do Assentamento da Fazenda Paz? O objetivo geral deste trabalho é analisar os limites 

presentes na trajetória do Assentamento da Fazenda Paz. Para tanto, optou-se pela 

realização de quatro entrevistas semiestruturadas com seis pessoas que participaram 

ativamente do projeto, divididas da seguinte forma: (i) um assentado da Fazenda Paz; (ii) 

duas representantes da atual diretoria do Assentamento; (iii) dois representantes da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Rio Grande do Norte (FETARN); e (iv) um 

membro do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

 

2. BREVES CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DO CONCEITO DE INSTITUIÇÕES  

 

A partir das entrevistas realizadas, buscou-se na literatura algum aporte que 

fundamentasse as visões dos agentes. Claramente, a ideia de regras formais e informais 

esteve presente em boa parte dos discursos. Sendo assim, optou-se por utilizar o conceito 



 

 

 

 

 
                 

de instituições nas suas principais vertentes. A teoria institucional, enquanto disciplina, 

ganhou notoriedade com os trabalhos de Thorstein Veblen, que fundou a primeira 

abordagem institucionalista, comumente conhecida como a Velha Economia Institucional 

(VEI). O conceito de instituições, nesta vertente, remete-se ao conjunto de regras, valores e 

sua própria evolução (CONCEIÇÃO, 2002). A VEI passa por um declínio após a guerra 

mundial, de modo que, apenas no final da década de 1960, os pressupostos da teoria 

institucional são retomados, agora sob a égide da abordagem Neo-Institucionalista. Para 

esta vertente, que sofreu bastante influência teórica da VEI, as instituições configuram 

duráveis sistemas estabelecidos e regras construídas socialmente que condicionam a 

interação entre os indivíduos (HODGSON, 2006).  

Ainda em meados da década de 1960 e, sobretudo, entre as décadas de 1980 e 

1990 uma nova abordagem institucionalista se desenvolveu. Tratava-se, portanto, da Nova 

Economia Institucional (NEI). A definição de instituições para a NEI pode ser referendada 

por North (1990), que a conceitua como um conjunto de regras formais (leis, estatutos, 

códigos legais) e regras informais (cultura, valores morais, crenças) que de alguma forma 

moldam as relações sociais, políticas e econômicas de uma sociedade.  

No âmbito dessas regras informais, presentes nas suas mais variadas formas 

em todas as vertentes institucionalistas, pode-se utilizar a ideia de capital social, 

desenvolvida por Putnam (1996). Na sua visão, o capital social pode ser entendido como o 

conjunto de características da organização social (confiança, normas e sistemas) que 

contribuem para aumentar a eficiência da sociedade e facilitar as ações coordenadas. 

Corroborando com este pensamento, autores como Bourdieu (1996; 2007) e Coleman 

(1988) ressaltam que o capital social apresenta-se como um elemento de junção que dá 

sustentação, através de laços de confiança, reciprocidade, costumes, regras e normas, 

possibilitando a manutenção da coesão e a promoção do bem comum.  

 

3. A REFORMA AGRÁRIA DE MERCADO DO BANCO MUNDIAL 

 

A RAM configura-se como um modelo neoliberal de reforma agrária, no qual, o 

mercado, e não mais o Estado, passa a ser o principal instrumento de acesso a terra 

(OLIVEIRA, 2005). Promulgada intelectualmente e financeiramente pelo Banco Mundial, a 

RAM entrou na agenda da instituição a partir do fim da Guerra Fria, principalmente sob a 

égide de um conjunto de diretrizes e princípios norteadores para o estudo do 

desenvolvimento rural e alívio da pobreza (PEREIRA, 2004). Na verdade, a RAM surgiu 

como uma importante estratégia de legitimação das reformas neoliberais recomendadas 



 

 

 

 

 
                 

pela instituição na década de 1980, sob o argumento de ajuste macroeconômico das 

economias periféricas.  

Nesse contexto, vale ressaltar que a RAM está ancorada em seis princípios 

básicos (PEREIRA, 2004): (i) transação voluntária entre compradores e vendedores; (ii) 

enfoque dirigido pela demanda e associativismo; (iii) ideia de auto-seleção; (iv) 

descentralização, participação e privatização; (v) esquema flexível de empréstimos e 

doações; e (vi) estímulo ao desenvolvimento produtivo. 

Tratando-se dos aspectos positivos da RAM, Buainain, Silveira e Teófilo (2000) 

destacam que este modelo é de suma importância para: (i) reduzir a burocracia e as 

disputas judiciais decorrentes das expropriações; (ii) o aumento do número de beneficiários 

devido à redução de custos, da dependência do setor público federal e de ingerências 

políticas; e (iii) um rápido processo de emancipação dos beneficiários.  

No que concerne aos aspectos negativos, Pereira (2004) demonstra que o 

modelo não atingiu os resultados esperados em países como Colômbia, Guatemala, África 

do Sul e Brasil, especialmente por ter coberto uma porcentagem ínfima daquela população 

esperada, por ter apresentado burocracia, lentidão e corrupção nos processos de compra e 

venda de terras e por financiar terrar com um valor acima do praticado mercado e muitas de 

qualidade inferior, reforçando assim o círculo vicioso da pobreza rural. Corroborando com 

este pensamento, Sauer (2004) constata: (i) uma grande quantidade de terras de baixa 

qualidade sendo adquiridas em razão da insuficiência de recursos disponíveis para a 

compra de terras de melhor qualidade; (ii) um trade-off entre o desejo de comprar terras 

melhores e os investimentos produtivos, o que limita a expansão da atividade; (iii) não existe 

evidência empírica de melhora nas condições de vida; e (iv) falta e atraso na liberação de 

recursos da política. 

No Brasil, a RAM teve início em 1996, através do Programa Reforma Agrária 

Solidária – Projeto São José. Atualmente, está em vigor o Programa Nacional do Crédito 

Fundiário (PNCF), instituído em 2003, que prevê um crédito de até R$ 80.000,00 para 

adquirir a terra, com juros de 0,5% a 2% e 20 anos para quitar a dívida, sendo três anos de 

carência. Além da aquisição do imóvel rural, os recursos podem ser utilizados para a 

infraestrutura necessária da propriedade e estruturação produtiva. 

 

4. A EXPERIÊNCIA DO ASSENTAMENTO DA FAZENDA PAZ 

 

A Fazenda Paz LTDA., localizada no município de Maxaranguape, cerca de 90 

quilômetros de distância de Natal/RN, foi constituída em 2002 e pertencia ao capital 

estrangeiro, mais precisamente a um empresário alemão que empreendia ali um projeto de 



 

 

 

 

 
                 

fruticultura irrigada. Entretanto, o projeto da empresa agrícola foi interrompido no ano de 

2004, quando o empresário decidiu parar de investir no Brasil em virtude da elevação dos 

custos dos insumos e meios de produção de origem industrial no Brasil e à queda dos 

preços dos produtos agropecuários. Em 2007, a Fazenda Paz foi adquirida por 80 famílias – 

grande parte composta pelos antigos funcionários da propriedade – através dos recursos 

financiados pelo PNCF. Incialmente constituiu-se a Associação da Cooperativa da 

Agricultura Familiar da Fazenda Paz (ACAPAZ) e, posteriormente, a Cooperativa dos 

Agricultores dos Frutos da Paz (COOAPAZ). São 607 hectares de terra, sendo 120 

irrigados, onde cultivam se, predominantemente, frutas tropicais. 

Entre os anos de 2007 e 2011, o projeto apresentou importantes resultados, 

tornando-se uma referência na agricultura familiar brasileira. Os Frutos da Paz ganharam 

notoriedade no mercado interno e externo, chegando a gerar uma renda média entre R$ 

800,00 e R$ 1.000,00 por assentado. Nesse período, o sucesso do empreendimento pode 

ser explicado pelo fortalecimento da agricultura familiar, através da integração das políticas 

públicas, pela presença de agentes empreendedores internos e externos, que disseminaram 

capacitação, tecnologias e conhecimento, pela inserção das famílias na divisão social do 

trabalho e pela então existência de um capital social ativo na propriedade. Essa trajetória de 

sucesso foi interrompida no ano de 2012, quando os assentados da Fazenda Paz 

procuraram diversas instituições públicas e federais para que “salvassem” o projeto. 

Segundo os relatos, a receita do empreendimento não conseguia mais cobrir os custos de 

produção e o pagamento dos financiamentos contraídos. De caráter ainda mais importante, 

problemas internos pareciam desmotivar e desacreditar o grupo de 80 famílias que tinha 

adquirido a terra. 

Adentrando no cerne da entrevista, o Associado destaca que, no processo de 

venda da Fazenda Paz, promoveu-se uma seleção de potenciais beneficiários, dando-se 

prioridade aos ex-funcionários da Fazenda Paz. Os demais interessados proviam de 

diferentes origens e ocupações não propriamente ligadas ao setor agrícola. Percebem-se, 

aqui, dois problemas primários na Fazenda Paz. O primeiro consistia na cultura do 

assalariamento do próprio agricultor. Ora, os ex-funcionários da Fazenda Paz estavam 

acostumados a receberem uma quantia em dinheiro por dia trabalhado. Existia, portanto, 

uma regra formal que coordenava e movia os trabalhadores para um determinado fim. Em 

segundo lugar, o grande contingente de famílias reunidas na Fazenda Paz remete-se a 

diversidade de cultura, costumes, crenças, enfim, uma série de instituições informais que 

passariam a existir na propriedade.  

Tratando-se da regra do assalariamento, vale destacar que, em uma das 

primeiras assembleias após a compra da propriedade, os assentados decidiram continuar 



 

 

 

 

 
                 

recebendo por dia trabalhado. Segundo o Associado, cada agricultor chegou a receber uma 

diária R$ 25,00. O entrevistado considera que essa política foi um erro e critica a própria 

postura dos assentados em não terem o devido discernimento de que eram os verdadeiros 

proprietários do imóvel. 

O Associado destaca que existia uma clara separação entre a diretoria e os 

associados. Segundo o entrevistado, a diretoria administrava a Fazenda Paz como se 

fossem os únicos proprietários. Por sua vez, os demais assentados possuíam valores 

culturais e crenças impregnadas que reforçavam o sentimento de empregados da diretoria. 

Na prática, transplantou-se a antiga divisão social do trabalho na propriedade, isto é, 

manteve-se a gerência, no papel da diretoria, e os trabalhadores, no papel dos assentados.  

Obviamente, essa regra da diária iria se sustentar em quanto houvesse receita 

para pagar os agricultores. O entrevistado lembra que, no início, o mercado nunca foi 

problema para o empreendimento. Além dos grandes supermercados de Natal, os Frutos da 

Paz chegaram a ser exportados para Fortaleza, Portugal e Espanha. O entrevistado ressalta 

que os frutos eram vendidos acima do preço de mercado, o que gerava uma receita alta e 

que custeava as diárias.  

Entretanto, a diretoria da COOAPAZ, que realizava o pagamento das diárias, 

começou a incorrer em prejuízos e problemas com a comercialização. Com isso, a receita 

obtida não conseguia mais cobrir as diárias, motivando a desconfiança dos agricultores. O 

desejo dos agricultores passava, então, por uma prestação de contas do grupo gestor. Na 

verdade, a prestação de contas, que estava prevista no estatuto da ACAPAZ, nunca foi 

realizada. Existia, portanto, uma falta de transparência na gestão que fomentava a 

desconfiança dos demais assentados. 

A desconfiança dos agricultores contra a diretoria fez florescer outras 

indagações das regras que existiam no funcionamento da Fazenda. Retomando-se o papel 

da diária, o entrevistado afirma que a diretoria recebia uma diária maior que o valor pago 

aos agricultores. A justificativa, dada pelos próprios diretores ao associado, era que o grupo 

gestor trabalhava mais horas que os demais agricultores. Por sua vez, os associados 

reclamam, novamente, da falta de transparência para uma maior comprovação deste fato. 

Todo esse processo foi gerando um descontentamento nos assentados, que passaram a 

não cumprir suas atividades no campo. Claramente, aquele capital social construído no 

início da Fazenda Paz foi se rompendo. A diretoria perdeu credibilidade, conforme destaca o 

entrevistado, perante os associados, interrompendo a produção coletiva. Ademais, houve 

uma assimetria de informações, principalmente no âmbito gerencial, proporcionando uma 

desconfiança dos associados.  



 

 

 

 

 
                 

Diante desse cenário já conflituoso, a falta de transparência também motivou a 

paralização do ambiente produtivo. Segundo o associado, criaram-se os grupos de 

produção e comercialização. Os associados, que faziam parte do grupo de produção, 

entregavam as frutas para COOAPAZ, que contemplava o grupo de comercialização. O 

grande problema, de acordo com o entrevistado, é que os recursos com a venda dos 

produtos não estavam sendo repassados para a ACAPAZ, inviabilizando o reinvestimento 

necessário no ambiente produtivo. Pelo lado da COOAPAZ, o Presidente afirmava que os 

recursos estavam sendo repassados. Por sua vez, o Presidente da ACAPAZ afirmava 

justamente o contrário. Todo esse ambiente de incertezas e a consequente paralização do 

grupo de produção fizeram com que a COOAPAZ, para não perder mercado, buscasse 

produtos em outras regiões. De forma geral, o associado critica a falta de apoio do Estado 

nesse processo. Seguindo a lógica da RAM, o Estado delega a gestão e as demais funções 

inerentes à propriedade aos beneficiários. Entretanto, o entrevistado ressalta que o Estado 

poderia participar mais do processo, fiscalizando e cobrando uma maior transparência da 

gestão da diretoria.  

Visando-se ter um contraponto com a opinião do Associado, optou-se por 

entrevistar duas representantes da atual diretoria. De acordo com a diretoria, desde a sua 

formação, o Assentamento da Fazenda Paz não detinha um quadro social ativo, isto é, 

muitas pessoas desistiram do projeto ainda na primeira semana de funcionamento, o que 

forçava a busca por outros beneficiários. Esse fato atrasava o andamento do projeto, tendo 

em vista que novas capacitações e períodos de experiência deveriam ser realizados com os 

beneficiários ingressantes. Na verdade, não existiam regras que coagissem essa 

desistência, permitindo assim a livre entrada e saída dos beneficiários. 

Outro problema levantado pelas entrevistadas foi a falta de participação dos 

demais associados. Destacam, por exemplo, que boa parte dos associados não se engajava 

nas discussões, nas reuniões e nas atividades administrativas da Fazenda Paz. Em outras 

palavras, os assentados delegavam as várias funções gerenciais existentes a um grupo 

específico. A reduzida participação também se refletia nas eleições para a diretoria, 

marcadas sempre pela existência de uma chapa única. É neste contexto que as regras 

informais voltam a emergir. Ora, a reduzida participação e a não discussão dos aspectos 

inerentes ao projeto eram características da própria cultura dos agricultores, que preferiam 

centrar suas atenções e seus esforços prioritariamente na produção. O costume de não 

participar ativamente do projeto e a crença nas ações da diretoria configuraram regras 

ineficientes e limitaram o desenvolvimento do empreendimento. Essa distância, por parte da 

maioria dos assentados, dos acontecimentos da Fazenda Paz também se refletiu na tão 

criticada prestação de contas. Segundo a diretoria, enquanto os resultados eram 



 

 

 

 

 
                 

satisfatórios, os associados nunca cobraram a prestação de contas. Entretanto, com a crise 

de 2012, a prestação de contas passou a ser cobrada com mais veemência.  

Retomando-se a regra da diária paga ao trabalhador, a diretoria admite que esse 

foi um dos grandes problemas da gestão do empreendimento. Por sua vez, ressaltam que 

essa preferência pela diária foi decidida pelos próprios associados. Neste caso, as 

entrevistadas criticam a mentalidade do próprio agricultor em se sentir ainda funcionário e 

não proprietário da Fazenda. 

Conforme destacou-se anteriormente, houve um momento em que a diretoria 

não teve mais condições de efetuar o pagamento das diárias. As entrevistadas ressaltam 

que a receita dos Frutos da Paz foi prejudicada pela existência de uma regra formal de 

comercialização com um dos supermercados de Natal, na qual a Fazenda Paz deveria arcar 

com as despesas de avaria dos produtos, além de efetuar o pagamento de um promotor 

para monitorar as vendas. Ao final, o lucro com a comercialização dos produtos ficou 

reduzido e as despesas com os investimentos realizados, produção e diárias cresciam 

consideravelmente. Do ponto de vista dos demais assentados, o grau de confiabilidade 

nesse argumento é baixo dado a falta de transparência da gestão.  

As representantes da diretoria reclamam, ainda, da falta de assistência técnica 

na Fazenda Paz. No que concerne ao papel do Estado, a diretoria também critica o 

afastamento dos órgãos envolvidos. Por fim, as entrevistadas creditam as falhas do modelo 

de gestão à inexperiência dos assentados, especialmente aqueles que faziam parte da 

diretoria, em coordenarem um projeto de tamanha dimensão. Aqui, vale mais uma crítica ao 

princípio de auto-gestão do modelo imposto pela RAM. Ora, muitos dos assentados nunca 

tiveram contato com a esfera fiscal, tributária, jurídica, de modo que delegar recursos e 

funções para estes, sem o devido apoio técnico, é entregá-los a própria sorte. 

Para uma compreensão melhor dos problemas da Fazenda Paz, buscou-se a 

opinião de instituições externas. Na visão dos representantes entrevistados da FETARN, um 

problema básico da Fazenda Paz era a origem dos assentados que foram compor o projeto, 

historicamente acostumados a receberem salários, algo que não condizia com a proposta do 

projeto coletivo. Conforme destacam os representantes da FETARN, as reuniões e 

capacitações iniciais realizadas com o grupo mostravam-se problemáticas. Na verdade, tais 

ações eram marcadas pela passividade dos agricultores, de modo que se apresentavam 

mais como espectadores do que participantes. Além dessa cultura de não participação nas 

discussões, os entrevistados entendem que o grupo formado pela diretoria centralizou as 

ações, reforçando a não participação dos demais associados.  

Retomando-se a questão do assalariamento, está claro que a continuidade 

dessa cultura foi um grave problema existente na Fazenda Paz. Entretanto, uma informação 



 

 

 

 

 
                 

nova, fornecida pelos representantes da FETARN, demonstra que a origem do recurso para 

o pagamento da diária foi equivocada. Na verdade, o recurso era proveniente do 

financiamento das políticas públicas e não da receita proveniente da comercialização dos 

frutos da Paz. Enquanto o crédito era abundante, as diárias estavam sendo pagas, mas 

quando o financiamento esgotou-se, o empreendimento não conseguiu assumir os 

compromissos utilizando apenas a receita originária da terra. 

A receita proveniente da terra foi bastante comprometida pelos prejuízos 

auferidos com a produção de mamão, mercado bastante visado pelo Assentamento. Os 

representantes da FETARN explicam que esta fruta exige um alto grau de planejamento e 

tecnologia utilizada, além de um cuidado especial permanente, o que eleva o custo final de 

produção. Por outro lado, sua lucratividade pode ser bastante elevada, dependendo das 

condições do mercado. O problema, segundo os entrevistados, é que o mamão não gerou 

os resultados esperados na Fazenda Paz, principalmente em razão de pragas e pela baixa 

do preço praticado no mercado vis-à-vis redução da demanda pelo produto. Somado a 

esses fatores, ocorreu a falência de uma das principais empresas compradoras do mamão 

da Fazenda Paz.  

De fato, a gestão foi um dos problemas centrais destacados pelos 

representantes da FETARN. Na visão dos entrevistados, existia uma nítida diferença de 

mentalidade entre o grupo da diretoria e o grupo da produção. Enquanto os primeiros 

possuíam a ideia de uma produção em larga escala, com o uso intensivo de tecnologia e 

voltada para a comercialização interna e externa, a maioria dos assentados estava 

interessada em garantir a sua subsistência e de suas famílias. Por mais que a gestão tenha 

sido complicada, os representantes da FETARN destacam que houve um problema 

precedente, que consistiu na falta de assistência técnica, tanto para lidar com culturas que 

exigiam um alto grau de especialização, como o mamão, quanto para cultivar os aspectos 

associativistas e gerenciais do projeto. 

No que concerne à opinião do MDA, recomenda-se que um projeto financiado 

pelo PNCF contemple, no máximo, 20 famílias. Partindo desta observação, o entrevistado 

salienta que, dada a dimensão do empreendimento e o elevado número de famílias 

envolvidas, o projeto da Fazenda Paz sempre mereceu uma atenção especial. Tratando-se 

dos aspectos de gestão, o membro do MDA observa que os assentados da Fazenda Paz 

compraram um modelo empresarial e decidiram dar continuidade a divisão social do 

trabalho, isto é, com o antigo gerente, sendo o principal gestor do projeto, e os demais 

assentados, historicamente acostumados a desempenharem suas funções no campo e 

receberem salários. Esse processo apresentou dois lados. Em um primeiro momento, o 

projeto exibiu bons resultados por duas razões, são elas: (i) potencial da propriedade, que 



 

 

 

 

 
                 

abrangia toda uma infraestrutura produtiva previamente implantada pelo antigo proprietário; 

e (ii) a maioria dos beneficiários já conhecia a propriedade, dado que eram ex-funcionários 

da Fazenda Paz, o que facilitou o andamento do projeto. Ademais, as políticas de 

comercialização foram de suma importância para a inserção dos assentados no mercado e 

para a geração de renda. 

Em um segundo momento, essa continuidade gerou um problema e reforçou 

outro. Por um lado, gerou-se um problema ao tentar transpor um modelo empresarial, 

caracterizado pelo alto grau de tecnologia e insumos avançados, para a mentalidade de 

agricultores familiares acostumados com suas técnicas rudimentares. Por outro lado, 

reforçou-se um problema ao manter a mesma divisão do trabalho, isto é, uma espécie de 

gestor geral do projeto e os demais “empregados”, que continuavam a desempenhar 

funções designadas pela diretoria e a receberem diária pela atividade realizada, 

permanecendo assim com a cultura do vínculo empregatício.  

Do ponto de vista produtivo, o representante do MDA chama atenção para o foco 

excessivo do empreendimento na fruticultura irrigada. Na sua visão, a Fazenda Paz possui 

uma estrutura capaz de abranger a pecuária, através das atividades leiteiras, e a produção 

de sorgo, milho e capim. Infelizmente, esse potencial produtivo da propriedade nunca foi 

explorado, muito em razão das características e dos conhecimentos dos assentados. 

Além dessa crítica, o entrevistado tece importantes comentários sobre o modo 

de produção utilizado pela Fazenda Paz. Na sua visão, optou-se por um modelo de forte 

dependência dos insumos químicos produzidos pela indústria, tais como adubos, 

fertilizantes e venenos, elevando as despesas com a produção. Nesse caso, os altos 

investimentos realizados necessitavam de um mercado consumidor que sustentasse o 

projeto, algo que não ocorreu com a Fazenda Paz.  

O grande problema é que o sistema financeiro possui regras que reforçam a 

dependência dos agricultores familiares em relação à indústria.  Segundo o entrevistado, 

caso os agricultores queiram contratar um financiamento para produzir mamão, por 

exemplo, o Banco aprovará apenas os projetos que contemplem o intensivo uso de insumos 

químicos. Ao criar barreiras institucionais que impedem a autonomia do pequeno produtor, o 

sistema financeiro fortalece sua relação com as grandes empresas, gerando um processo 

de aprofundamento do capital e do progresso técnico na agricultura.  

O representante também critica a falta de assistência técnica. Dada a dimensão 

do projeto, entende que a Fazenda Paz careceu de uma assistência técnica que se fizesse 

presente diariamente e nos mais variados aspectos, desde o setor agrícola, passando pelo 

social até a gestão. A ausência do Estado também é lembrada pelo entrevistado, que critica 

o afastamento de alguns órgãos diante dos problemas vivenciados pela Fazenda Paz. 



 

 

 

 

 
                 

O resultado de todo esse processo é que, atualmente, só existe a ACAPAZ. A 

COOAPAZ foi desativada em um cenário de dívidas e descrédito. Para a retomada das 

atividades da COOAPAZ, a atual diretoria estima que o empreendimento irá incorrer em um 

gasto de R$ 150.000,00 para o pagamento das dívidas e regularização das questões 

burocráticas.  

A principal fonte de renda dos agricultores que ali permaneceram é o “quintal 

produtivo”, projeto interno criado ainda no início do empreendimento, no qual cada 

assentado tem direito a cerca de 0,5 hectare para que desenvolvam produções individuais e 

exerçam a gestão. A perspectiva é que ocorra a individualização dos lotes da Fazenda Paz, 

de modo que cada agricultor receberia seu pedaço de terra, além do quintal produtivo, 

individualizando a produção e a dívida com a terra. Aliás, este último aspecto é considerado 

por todos os entrevistados como a melhor alternativa para o Assentamento da Fazenda Paz.  

 

5. REFLEXÕES FINAIS 

 

De posse do que foi apresentado, algumas importantes reflexões podem ser 

abstraídas. Em primeiro lugar, concordando-se com a perspectiva adotada por Sabourin 

(2008), admite-se que a disjuntiva reforma agrária por interesse social versus RAM, constitui 

um falso debate, especialmente em função da terra ser uma mercadoria nas duas formas. O 

que difere, na verdade, esses modelos é a estratégia de gestão dos assentamentos, sendo 

que, no primeiro, a gestão cabe ao Governo Federal, através do INCRA, enquanto no 

segundo, a gestão é realizada pelas associações civis formalmente constituídas. 

Em segundo lugar, o modo de fazer agricultura empreendido pelo projeto da 

Fazenda Paz privilegiou um modelo empresarial, baseado em uma produção de larga 

escala, com intensivo uso em tecnologia e fortemente dependente do mercado. Aqui, 

corrobora-se com o pensamento de Ploeg (2008), que defende uma estratégia de luta social 

camponesa contra a dominação dos mercados, pautada na intensificação do trabalho, na 

diversificação produtiva, no aprofundamento da relação com os recursos naturais e no 

transbordamento do capital social entre os indivíduos. Em terceiro lugar, o ambiente 

institucional é de suma importância para o desenvolvimento rural, tanto é que as instituições 

– sejam elas formais ou informais – explicam em boa parte os problemas existentes na 

Fazenda Paz. Nesse contexto, um conjunto de regras socialmente estabelecidas no 

passado, tais como a lei da diária, a forma de alocação dos recursos públicos, a 

organização da produção, condicionou o caminho a ser trilhado pelos Assentados.  

Em quarto lugar, a RAM precisa ser revista. Descentralizar as ações e permitir 

que os agricultores familiares sejam os gestores do projeto, isto é, que negociem o preço da 



 

 

 

 

 
                 

terra, realizem os investimentos, decidam como fazer, como produzir, quem irá participar, 

enfim, é concordar em entregá-los a um ambiente competitivo e hostil regido pelas leis de 

mercado. É neste contexto que o papel do Estado e de uma rede de Assistência Técnica se 

faz necessário. Em último lugar, antes de conceber um empreendimento coletivo de grandes 

proporções, como o Assentamento da Fazenda Paz, o Estado deve levar em contar, por 

exemplo, as potenciais características heterogêneas dos beneficiários e o nível de capital 

social envolvido, de modo que se possa analisar e avaliar os possíveis impactos com a 

implantação do projeto. Dessa forma, acredita-se que os empreendimentos coletivos podem 

se tornar viáveis desde que o Estado também participe do projeto através de um intenso 

trabalho de base, bem como monitorando e avaliando as ações dos indivíduos. Nesse caso, 

além do fortalecimento da agricultura familiar, as políticas públicas devem contemplar o 

surgimento e fortalecimento das relações entre os indivíduos, principalmente no tocante a 

cooperação e a solidariedade, além de incentivar um modelo de produção que preze pelos 

recursos naturais, reduzindo assim a dependência dos insumos industriais.  
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