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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma reflexão acerca das sociabilidades realizadas pelas famílias 

camponesas como forma de resistência ao modelo de racionalidade socioeconômica imposta 

pelo capital no campo e as formas de organização familiar e coletiva presentes nas diversas 

dimensões da vida desses sujeitos na construção e afirmação de seu território. Para isso, trago 

para o debate as configurações sociais e produtivas construídas pelas famílias, procurando dar 

visibilidade as relações de associação entre os sujeitos no campo através da valorização das 

subjetividades, solidariedade, cultura, trabalho com a terra, relação com a natureza e ações de 

convivência no assentamento rural. Nessa perspectiva, o trabalho possui caráter dialético e 

trata de um Estudo de Caso realizado junto às famílias camponesas do Assentamento Santa 

Eliza, que se localiza entre os municípios de Quixeramobim e Madalena no Sertão Central do 

Ceará. O estudo teve como objetivo geral analisar a diversidade de relações sociais 

construídas pelas famílias do Assentamento Santa Eliza como forma de resistência e 

construção de outro modelo de desenvolvimento que priorize seus saberes, práticas e ações 

coletivas e, como específicos identificar a diversidade de atividades sociais e produtivas 

realizadas no âmbito familiar e comunitário no Assentamento; investigar a participação dos 

assentados (as) nas diferentes formas de interação social realizadas no Assentamento; 

perceber como se estruturam as práticas sociais na construção do território. Nesse sentido 

busquei mostrar como as sociabilidades, construídas pelas famílias camponesas, alicerçam um 

outro paradigma de bem estar e desenvolvimento,  considerando seus modos de ser e de viver 

locais, numa dinâmica de relações subjetivas de parentesco, vizinhança, amizade, respeito e 

reciprocidade materializadas em sua realidade concreta de produção e organização social. 

 

Palavras-chave: Agricultura Camponesa. Sociabilidades. Questão Agrária. 
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ABSTRACT 
 

 
This paper presents a reflection about the sociability carried out by peasant families as a form 

of resistance to the socio-economic model of rationality imposed by capital in the field and 

forms of family organization and collective present in various aspects of life of these subjects 

for the construction and affirmation of its territory.  For this, bring to the debate social settings 

and productive built by families, looking looking to give visibility to the social relations of 

association between the subjects in the field through the enhancement subjectivities, 

solidarity, culture, working with the land, relative to the nature and actions of living in rural 

settlement. In this perspective, work has dialectical and is a case study conducted with the 

families of Santa Eliza peasant settlement, which is located between the towns of Magdalena 

and Quixeramobim in the Ceará backwood Central. The study aimed to analyze the diversity 

of social relations built by the families of the Settlement Santa Eliza as a form of resistance 

and build another model of development that prioritizes their knowledge, practices and 

collective actions and, as specific identifying the diversity of social and productive activities 

carried out within the family and community in the Settlement; investigate the participation of 

the community in the different forms of social interaction made in settlement; See and 

understand how they structure social practices in the construction of the territory. Accordingly 

I sought to show how sociability, built by peasant families, underpinning another paradigm of 

welfare and development, considering their ways of being and living places in a dynamic 

subjective relationships of kinship, neighborhood, friendship, respect and reciprocity 

embodied in its concrete reality of production and social organization. 

 
Keywords: Peasant Agriculture. Sociability. Agrarian Question. 
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       Esta terra é desmedida  

E devia sê comum  

Devia sê repartida  

Um taco pra cada um  

Mode morá sossegado.  

Eu já tenho imaginado  

Que a baxa, o sertão e a serra  

Devia sê coisa nossa;  

Quem não trabáia na roça  

Que diabo é que qué com a terra? 

 

Patativa do Assaré  

(Terra dos posseiros de Deus) 
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1. Introdução 

 

 

 A propriedade da terra e os temas relacionados à questão agrária no Brasil, e em 

especial no Nordeste, remetem à problemática histórica da concentração fundiária e da 

geração de desigualdades no campo. Constituem um dos mais importantes problemas 

estruturais do país e, portanto, toma cada vez mais importância nos estudos e discussões no 

meio acadêmico e na sociedade, pois são temas fundamentais para a superação das diversas 

crises enfrentadas pelo processo capitalista de desenvolvimento priorizado para o campo, já 

que a insustentabilidade desse modelo “não atinge apenas a esfera socioeconômica, mas 

também todas as dimensões da sociedade” (CARVALHO, 2009, p. 02).  

 Nesse sentido, busco o desafio de discutir a resistência camponesa a partir de seus 

modos de vida e de suas práticas sociais, construídas a partir da realidade concreta de luta e 

permanência na terra desses sujeitos. Para isso, trago como objeto de análise as formas de 

sociabilidades construídas no cotidiano das famílias camponesas do Assentamento Santa 

Eliza, localizado entre os municípios de Quixeramobim e Madalena no estado do Ceará, na 

perspectiva de mostrar a diversidade que se constrói a partir de elementos não só objetivos 

(materializáveis) mais também subjetivos e simbólicos, de acordo com seus valores de vida e 

de suas experiências concretas.  

 O camponês é aqui considerado como sujeito coletivo, que luta por sua autonomia 

diante das relações desiguais construídas pela hegemonia de um modelo político de 

desenvolvimento, que exclui, expropria e desvaloriza seus modos de ser e de viver no campo. 

Para tanto, reconheço a complexidade e a dinâmica desse objeto empírico de estudo e, por 

isso, procuro fundamentar a análise numa reflexão interdisciplinar e dialética na busca por 

compreender as múltiplas dimensões da vida dessas famílias camponesas, procurando 

alcançar uma aproximação reflexiva sobre a realidade concreta dos sujeitos. 

 A coletividade social dos camponeses será tratada como forma de resistência ao 

modo de produção capitalista, que se apropria dos trabalhadores rurais através de suas 

estratégias de cooptação da produção e reprodução social, desqualificando os modos de vida 

camponeses, forjando suas identidades e seus hábitos, como afirma Carvalho (2005): 

Nas sociedades modernas cada vez mais se multiplicam outras formas de agricultura 
familiar não camponesas, que, sob o impacto das transformações de caráter mais 
geral – importância da cidade e da cultura urbana, centralidade no mercado, 
globalização da economia, etc, tentam adaptar-se a este novo contexto de 
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reprodução, transformando-se interna e externamente em um agente da agricultura 
moderna” (CARVALHO, 2005, p.33). 

 
  Segundo o autor, o campesinato está em constante processo de conflitualidade 

diante desse sistema dominante de desenvolvimento, portanto, se torna cada vez mais 

necessário a construção de reflexões e hipóteses que reconheçam as estruturas sociais do 

campesinato na sociedade atual e que busquem sistematizar e discutir as estratégias de 

sobrevivência e estruturação dessa população no campo. 

 
[...] embora o território camponês subsista subordinado às relações capitalistas, sua 
existência é garantida pelo trabalho familiar, cooperativo, associativo e por outras 
formas de relações não capitalistas. O grande desafio do campesinato é manter sua 
soberania desenvolvendo seu território por meio de sua autonomia relativa e do 
enfrentamento à hegemonia do capital (FERNANDES, 2012, p. 748). 
 

 Reconhecer as relações sociais instituídas pelas famílias camponesas fortalece e 

dinamiza outro paradigma de desenvolvimento, que considera as diversidades e os modos de 

vida locais, construídos a partir de suas decisões e ações familiares e coletivas de 

territorialização, sempre na busca da construção de uma autonomia, pautada na conservação e 

reprodução nos âmbito cultural e produtivo, a partir dos interesses dos sujeitos sociais nele 

envolvidos. 

 O que procuro com isso, é reconhecer o modo de ser camponês e a importância da 

propriedade e apropriação da terra entre esses sujeitos, no sentido de resgatar a “lógica 

camponesa que vem sendo destruída pela expropriação da terra e exclusão causadas pelo 

agronegócio”. Nesse sentido, discuto a questão agrária na perspectiva das subjetividades e dos 

significados da organização social, que se estabelecem a partir das experiências vividas e 

transmitidas entre as gerações familiares, se configurando como forma de “crescimento do 

patrimônio social comunitário”, construído a partir de outra lógica de gestão e direcionamento 

de vida, diferente da subordinação sofrida antes da conquista da terra. (PASSOS, 2008, p. 13). 

  Nessa lógica, o assentamento rural deve ser considerado como um espaço 

socialmente construído, onde “se conflitam constantemente as múltiplas necessidades e 

anseios das pessoas(...) no qual encontramos também as rupturas, frente aos variados projetos 

presentes no cotidiano das famílias”. Portanto, é necessário compreendê-lo como um espaço 

em construção onde encontramos “subjetividades diferenciadas e distintos projetos de 

famílias que se cruzam e se conflitam cotidianamente” e por isso, devemos enxergá-lo como 

uma realidade social desafiadora e complexa de sentidos evitando, dessa forma, a 
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generalização de ações e subjetividades em suas práticas sociais. (FARIAS; WHITAKER, 

2008, p.153) 

 É importante considerar o assentamento como local de construção social, plural e 

diverso em sua organização e gestão, no qual a realidade construída pelas famílias depende 

diretamente das experiências de vida acumuladas, na formação de uma ordem social 

diferenciada na construção de seu território e no modo como organizam as diversas dimensões 

de suas vidas.  

 Perceber essa realidade social complexa e repleta de crenças, atitudes, modos de 

ser e de viver tão particulares me lança o desafio da compreensão das diferentes formas de 

interação e construção de espaços de decisões coletivas, buscando enxergar os interesses 

familiares e comunitários realizados pelos sujeitos na constituição do Assentamento. Portanto,  

é preciso considerar a dinâmica de apropriação do espaço pelos sujeitos, na qual se instaura 

uma relativa autonomia para administração das atividades sociais de produção, culturais, 

ambientais e religiosas de forma a valorizar o elemento social na organização do trabalho não 

só nas atividades agrícolas, mas também nas não agrícolas, permitindo ao camponês sua 

afirmação através de uma existência socialmente construída. 

 
Esse contexto social traz uma complexidade de elementos identitários, próprios de 
autodeterminações afirmativas de culturas e símbolos, verifica-se uma ruptura 
profunda com a atitude colonialista homogeneizante, que historicamente desvaloriza 
a diversidade cultural, de saberes e direitos, subordinando o camponês aos aparelhos 
de poder (BARH apud CARVALHO, 2005a, p.69). 

 

Esmeraldo (2007, p. 75) levanta essa discussão quando analisa a realidade dos 

assentamentos rurais e a ligação do camponês a terra, trazendo a tona as diferentes visões e 

sentidos que os agricultores camponeses atribuem ao seu lugar de vida e ao trabalho, que 

refletem diretamente na gestão do assentamento. Nessa perspectiva, a autora afirma que o 

estudo das singularidades dos assentamentos rurais se faz relevante, pois se coloca como uma 

necessidade, 

 

[...] uma possibilidade de adentrar nas particularidades, nos diferentes sentidos, 
intenções, vivências e experiências dos agentes envolvidos. Apresenta-se como um 
olhar paradoxal, que não se submete ao sentido único, ao sentido determinado, ao 
melhor sentido, mas que articula e dá visibilidade aos vários sentidos atribuídos aos 
acontecimentos vivenciados nas lutas dos trabalhadores rurais pela reforma agrária e 
na gestão dos assentamentos (ESMERALDO, 2007, p. 68). 
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O estudo das sociabilidades camponesas mostra-se, desta forma, pertinente 

quando se propõe discutir a resistência e a apropriação camponesa dos espaços de produção 

no campo. Para isso, é importante que se reconheça a diversidade e complexidade das 

relações sociais estabelecidas entre as famílias de um assentamento rural, pois é uma 

realidade construída por sujeitos e, portanto, impregnada de significados e subjetividades, 

expressos em momentos coletivos não só de convergência, mas também de discordâncias nas 

decisões acerca de suas práticas cotidianas. 

A instauração de um assentamento rural é repleta de significados para os 

camponeses, pois é a materialização de novas relações sociais e de produção na terra, de 

construção do respeito ao próximo, do empoderamento e do direito à voz nas decisões 

familiares e comunitárias. É construção de vida nova, com perspectivas que priorizam a 

reprodução da família, conseguida através da afirmação de seu modo de vida que se contrapõe 

e supera os modos de exploração e de desqualificação sofrido pelos sujeitos nas condições de 

trabalho do latifundiário na época do trabalho nas fazendas. É nesse sentido que Carvalho e 

Costa (2012) percebem a articulação das dimensões produtivas e sociais no assentamento, 

cuja legitimidade é pelos camponeses reafirmada, no tempo e na valorização de seus modos 

de vida, decorrentes da forma de existência familiar e comunitária. Para os autores,   

 

A produção estrito senso se encontra, assim, articulada aos valores de sociabilidade 
e da reprodução da família, do parentesco, da vizinhança e da construção política de 
um “nós” que se reafirma por projetos comuns de existência e coexistência sociais 
(CARVALHO E COSTA, 2012, p.28).  

 

A racionalidade do modo de ser camponês é diferenciada do modelo capitalista, 

tanto no fazer agricultura como na sua forma de organização da vida, pois sua reprodução é 

fator primordial para o bem estar e afirmação do modo de viver da família, com seus saberes e 

suas experiências de produção vivenciada a partir de suas práticas tradicionais, do intercâmbio 

de informações entre vizinhos, parentes e compadres e o senso comum de sua realidade 

concreta. 

Os sistemas de valores são diferenciados e estão diretamente relacionados às 

práticas sociais, “as relações afetivas e simbólicas com as plantas, os animais, as águas, os 

sítios da infância, com a paisagem... e com os tempos, a solidariedade comunitária (troca de 

dias de serviços, festividades, celebrações), as crenças e os valores religiosos por vezes 

impregnam as práticas da produção, além da diversificação de cultivos e criações, 
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alternatividade de utilização dos produtos obtidos, seja para uso direto da família ou para 

abastecimento do mercado local” (CARVALHO E COSTA, 2012, p. 30). 

Essa nova ordenação, que prioriza relações de poder diferenciadas em favor das 

famílias camponesas, se origina a partir de lutas, reinvidicações e negociações que envolvem 

homens, mulheres, jovens, crianças e idosos, todos sujeitos em busca de novas trajetórias para 

reprodução da família com a conquista da terra. Essa realidade construída pelas famílias 

camponesas estimula reflexões e questionamentos acerca da lógica da organização da vida 

coletiva que se apresenta complexa e dinâmica em sua concretude. 

 
“Uma coletividade rural apresenta uma dupla natureza funcional. Ela é, por um lado, 
um estabelecimento humano de valorização do meio natural: a população local 
utiliza o território para sua subsistência [...]. Por outro lado, é também uma unidade 
de habitação, de resistência, um quadro de vida familiar e social de um gênero 
particular [...]” (CARVALHO, 2005, p. 30). 

 

Essa realidade é analisada por Alencar (2000, p. 18) como reflexo das 

particularidades das relações sociais vivenciadas pelos camponeses em áreas de assentamento 

rural, que devem ser compreendidas “como unidades de produção que não apenas gerem 

excedente econômico, mas contemplem também os aspectos sociais, políticos, ambientais e 

culturais”. Com isso, o autor traz para o debate as diferentes dimensões com as quais os 

assentados organizam seus modos de vida e de socialização na busca por uma gestão 

democrática. 

Nesse sentido, a apropriação das formas de ser e de viver no campo constituem 

relações de apropriação do território, de modo a alicerçar o  Assentamento como uma rede de 

relações sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, 

uma atitude de reconhecimento e respeito ao próximo. Isso faz do campones o sujeito da sua 

história de vida, apropriado de uma autonomia que lhe permite a gestão do território a partir 

de uma outra lógica de estrutura de poder, através da posse e uso coletivo da terra.  

 

Uma das dimensões mais importantes das lutas dos camponeses assentados está 
centrada no esforço para constituir um território familiar, um lugar de vida e de 
trabalho, capaz de guardar a memória da família e de reproduzi-la para gerações 
posteriores [...] lugar de vida e de trabalho, onde se desenvolve uma forma de 
sociabilidade específica, que ultrapassa os laços familiares de parentesco 
(CARVALHO 2005, p. 32). 

 

É importante considerar o território como espaço definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder configuradas pelas ligações afetivas e de identidade entre um 
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grupo social e seu espaço onde a lógica do trabalho e da reprodução familiar se instaura. 

Castro; Gomes e Corrêa (1995, p. 86) afirmam que essa relação se instaura como instrumento 

de manutenção e reprodução social, pois se caracteriza como uma “teia ou rede de relações 

sociais que, a par de sua complexidade interna, define, ao mesmo tempo, um limite, uma 

alteridade dos membros de uma coletividade”. 

 

O território camponês é o espaço de vida do camponês. É o lugar ou os lugares 
onde uma enorme diversidade de culturas camponesas constrói sua existência. O 
território camponês é uma unidade de produção familiar e local de residência da 
família, que muitas vezes pode ser constituída de mais de uma família 
(FERNANDES et al, 2012, p. 746) 

  

O que procuro trazer para o debate são as diferentes dimensões da vida das 

famílias camponesas no que diz respeito as suas práticas sociais na organização e gestão de 

seu território.  

Com esse propósito, as relações sociais são aqui discutidas para além do plano 

produtivo, mas também na dimensão das relações sociais ligadas a religião, ao lazer, ao 

parentesco e a questões políticas que trazem intrelaçados elementos subjetivos muito 

acentuados, como a fraternidade, a reciprocidade, a troca de favores e as relações familiares e 

de compadrio. 

Considerar a realidade social entre os assentados somente no plano econômico ou 

produtivo torna a análise incompleta e distante da realidade concreta das famílias, pois 

deixaria de considerar as outras dimensões da vida, não menos importantes ou secundárias na 

vida dessas famílias camponesas.  

O estudo sobre as diferentes formas de relações sociais entre as famílias 

assentadas revela uma teia completa de interações coletivas que compõem a realidade 

particular de cada espaço agrário, em especial quando se trata de um assentamento rural.

  A investigação, portanto se propôs a refletir sobre a dinâmica das formas de 

organização social realizadas pelas famílias do Assentamento Santa Eliza, no sentido de 

perceber como as práticas sociais se constroem e se configuram pelos sujeitos a partir de uma 

dinâmica de apropriação do espaço e de afirmação de seus modos de vida através da análise 

dos espaços de diálogo que agregam interesses e necessidades comuns dos camponeses no 

assentamento. 
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A pesquisa aborda sobre os modos de vida das famílias camponesas, discutindo 

suas formas de organização e estruturação de suas práticas sociais, produtivas e de relação 

com a natureza para afirmação de seu território. Para isso, o estudo teve como objetivo geral 

analisar a diversidade de relações sociais construídas pelas famílias do Assentamento Santa 

Eliza como forma de resistência e construção de outro modelo de desenvolvimento que 

priorize seus saberes, práticas e ações coletivas e como objetivos específicos: identificar a 

diversidade de atividades sociais e produtivas realizadas no âmbito familiar e comunitário no 

assentamento; investigar a participação dos camponeses(as) nas diferentes formas de 

interação social realizadas no assentamento; perceber como se estruturam as práticas sociais 

na construção do território. 

 As reflexões construídas resultaram do processo de investigação da realidade 

social da agricultura camponesa e, para tanto, busco, através de um olhar paradoxal, iluminar 

as diferentes faces da realidade construída pela dinâmica camponesa no assentamento. Essa 

dinâmica, justamente por ser construída por sujeitos sociais ‘pessoas’, se mostra com 

alteridade singular, porém, por muitas vezes invisibilizada pelo pensamento hegemônico tanto 

na academia, como na sociedade e nas ações do Estado.  

O reconhecimento de seus modos de vida, coloca o camponês como sujeitos de 

direitos, que luta e resiste numa perspectiva de mudar sua realidade de exploração do trabalho 

para uma vida mais digna para sua família, legitimando, através da luta pela terra, a 

instauração de novas formas de sociabilidades, mais justas e igualitárias. 

Reconhecer suas formas de sociabilidades é, portanto, a afirmação dessas famílias 

como protagonistas das situações que interferem em seu cotidiano. É construção da liberdade  

para expressar sua crítica aos fatos ou concordar com o que acredita ser melhor para viver e se 

organizar de forma espacial, social e produtiva diante da realidade de apropriação do seu 

espaço. 

 Nesse sentido, o trabalho contribui para superar o paradigma de atraso e exclusão 

do camponês, analisando o assentamento para além do plano econômico e produtivo, trazendo 

para o debate suas formas de sociabilidades, as relações de cooperação entre os sujeitos e seus 

modos de vida como fatores de grande importância para compreender a desconstrução e 

reconstrução do camponês na formação do seu território.  

 Nesse contexto, essa investigação usa uma perspectiva dialética em que a parte ou 

a particularidade somente ganha sentido e compreensão dentro de uma totalidade histórica. 
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1.1. Justificativa do estudo  

 

Da Matta (1987, p. 144) nos ensina que “perceber o conjunto de ações sociais 

exige do pesquisador a convivência com o mundo social que se deseja conhecer 

cientificamente.” Em outras palavras, é preciso um mergulho na realidade concreta dos 

sujeitos aos quais se pretende estudar, deixando de lado os (pré) conceitos para se lançar 

como ator (a) de uma pesquisa reflexiva e questionadora, proporcionada pelo viver junto com 

as famílias e limitada pelo próprio ritmo da vida social.  

 Concordo com Minayo (2010, p. 42) quando afirma a importância de se 

considerar como sujeitos da pesquisa “investigador e sujeito investigado”, pois, na pesquisa 

social é primordial se levar em conta a complexidade da vida e da relação entre os sujeitos 

que somente se revela através da “visão de mundo de ambos (pesquisador e pesquisado), que 

está implicada em todo o processo de conhecimento, desde a concepção do objeto até o 

resultado do trabalho”. 

Porém, esse olhar sobre a realidade não é tarefa fácil e muito menos um despertar 

simultâneo, é construído através do questionamento e da procura e como afirma Freire (1981, 

p. 35), envolve uma “ação inovadora e filosófica” do estudante frente ao seu processo de 

construção do conhecimento diante da realidade estudada e vivenciada.  

 Nesse contexto, busco construir um caminho, caminho esse de descobertas, 

desafios e muitos aprendizados. Aprendizados estes que se agregam com o viver, no caso, a 

vivência com as famílias camponesas do Sertão Central do Ceará, em especial, as do 

Assentamento Santa Eliza, no município de Quixeramobim - Ceará, proporcionada a mim 

como estudante do Programa Residência Agrária (PRA) e o Programa de Pós Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará (PRODEMA), com os 

quais tive a oportunidade de compartilhar experiências e saberes em meu processo de 

formação. 

 No processo de construção pessoal e percepção de mundo, o sertão sempre me 

despertou um olhar de interesse, tanto sob a realidade natural, tão específica em sua paisagem 

e clima, como também a sua realidade social que desde meus primeiros estudos sobre 

agricultura camponesa e questão agrária me chamou atenção para pesquisa, pois além de ser 

uma região cheia de historia de luta e resistência por terra, é lugar de vida e de diversidade 

que fui descobrindo e me encantando a cada vivência. É nesse sentido que concordo com 



 

 

19 

 

Malvezzi (2007, p. 09) quando afirma a diversidade da região, já que esta “não se compõe 

apenas por clima, vegetação, solo, sol ou água. É povo, musica, festa, arte, religião, política, 

história. É processo social.”  

 Nessa perspectiva, Guimarães Rosa afirma a dimensão simbólica e a 

complexidade dessa realidade quando diz: “O sertão é do tamanho do mundo”, repleto de 

riquezas, principalmente subjetivas e imateriais, que só se revelam a nossos olhos através do 

(con) viver, do conhecer. É nesse sentido que pretendo enxergar essa realidade tão complexa e 

diversa, para além de estigmas e (pré) conceitos, compreendendo que as relações formadas 

entre os sujeitos na construção de seu território é fundamental no entendimento da 

convivência com o ambiente e resistência diante do sistema político-economico-ideológico 

dominante.  

 Diante disso, proponho contribuir, pelo menos de forma pequena e parcial, na 

compreensão da realidade desses sujeitos que integram e convivem nessa região de sol forte e 

de grandes privações alicerçadas principalmente pela estrutura política que historicamente 

desenha um cenário de desigualdade e exclusão da grande população camponesa da região 

que possuem, em suas histórias de vida, a marca da força e superação cotidiana, já que o 

acesso a água ainda é um grande entrave, junto as condições climáticas difíceis, com grandes 

períodos de estiagem e a estigmatização da população.  

 As famílias constroem suas formas de resistência através da vivencia de seus 

hábitos, suas crenças, seus modos de ser e de se relacionar com o mundo e com os indivíduos 

de sua realidade social por isso não se pode compreendê-las de um angulo só. 

A diversidade é tamanha, o que torna o processo de conhecer e me reconhecer 

desafiador, mas muito instigante e incentivador. Para isso, precisei de muito desprendimento, 

pois as atividades se comunicavam, interagiam de um jeito próprio, tudo se relacionava em 

um ambiente sistêmico, onde a vida pulsa! Quintais, cozinhas, terreiros, alpendres, roçados, 

currais, tudo interagia de maneira própria, numa territorialidade que marca a vida das 

famílias, que levam em sua história a experiência da luta continuada por uma vida digna, 

baseada e fortificada por suas sociabilidades, hábitos, costumes, crenças. 

 A opção de estudar a realidade dessas famílias camponesas não se deu por acaso, 

ela nasceu a partir das vivências realizadas em campo e das indagações, diálogos e leituras 

realizadas na academia, que me trouxeram muitas questões e curiosidades sobre o modo de 

vida das famílias que constroem a realidade da reforma agrária no Sertão Central do Ceará. 
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Nesse sentido, concordo com Goldenberg (2009, p. 79) quando afirma que “(...) a escolha de 

um assunto não surge espontaneamente, mas decorre de interesses e circunstancias 

socialmente condicionadas. Essa escolha é fruto de determinada inserção do pesquisador na 

sociedade.”   

Considero essas experiências, pois me acrescentaram enriquecedor aprendizado 

interdisciplinar, proporcionado pelo diálogo e convívio com os colegas de diferentes 

formações de vida, em espaços de convergências e sobretudo divergências, os quais me 

ensinaram que respeitar e conviver com as diferenças é sinônimo de crescimento tanto 

profissional como pessoal.  

O Assentamento onde se desenvolveu este Estudo de Caso é constituído por 04 

comunidades: Rancho, Tigre, Carnaubinha e Carqueja, das quais tive a oportunidade de 

trabalhar com duas: a Comunidade Carqueja com 26 famílias e a Comunidade Tigre com 73 

famílias, a primeira localizada na extremidade do Assentamento situada no município de 

Quixeramobim e a outra no município de Madalena, já que o Assentamento possui sua área 

dividida entre esses dois municípios. Tive a possibilidade de acompanhar a pesquisa dos 

estudantes de graduação do PRA que estavam realizando suas vivências nessas comunidades, 

o que tornou minha chegada e recepção pelas famílias mais simplificada, pois já tinham 

contato com estudantes no assentamento e entendiam que nossa atividade era a de conhecer 

seu dia-dia, suas atividades de produção, suas formas de organização e suas histórias de vida. 

Isso permitia longas conversas e a possibilidade de entrar nas casas das famílias, conhecer 

seus quintais, acompanhar suas atividades nos roçados, participar das reuniões da associação e 

das atividades de lazer dos grupos. As famílias tinham muita receptividade e boa vontade, 

quando em longas conversas compartilhávam histórias, sonhos e angustias sobre o 

assentamento e a vida, o que me facilitou o acesso e acompanhamento das famílias durante o 

processo de pesquisa. 

 A primeira etapa da pesquisa aconteceu na Comunidade Carqueja, pois buscava 

conhecer a experiência da implantação de uma agroindústria de beneficiamento de leite na 

comunidade. Queria compreender como se configurava essa atividade na comunidade, como 

era a participação das famílias e seu processo de apropriação e gestão do empreendimento, 

porém, já nos primeiros dias de vivencia comecei a enxergar uma realidade social pulsante, 

que ultrapassava uma compreensão somente da dimensão do beneficiamento e que precisava 

ser compreendida em sua dinâmica e diversidade própria.    
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 A comunidade Tigre também foi escolhida, pois ao vivenciar junto às famílias da 

Carqueja percebi que se tratava basicamente de um núcleo familiar e as relações de 

parentesco formavam interações sociais particulares dentro do assentamento com laços 

relacionados principalmente a questões familiares. Para compreender essa realidade precisava 

ampliar meu olhar sobre a forma de interação e participação das famílias das outras 

comunidades sobre as ações do assentamento e como se inseriram no processo de luta e 

apropriação da terra. 

As vivências foram muito valiosas, tanto em relação à pesquisa como as 

experiências de vida adquiridas. Fui descobrindo que as ligações entre os sujeitos eram 

construídas a partir de suas atividades e articulações, muito influenciadas pelas ligações de 

parentesco, pelas conversas livres no alpendre, as trocas de experiências nos quintais, as 

atividades desenvolvidas nos roçados e na criação de animais, tudo fazia sentido numa lógica 

própria de formação das relações sociais e de organização no assentamento, pois havia ali 

recíproca entre os núcleos familiares e o coletivo.  

Tive a oportunidade de ir conhecendo as pessoas, seus hábitos, suas maneiras de 

conversar, suas crenças, seus sonhos, suas vidas, o cotidiano, as atividades, a natureza que nos 

cercava com uma beleza que me despertava os olhos para além do árido clima, vegetação 

arbustiva, grandes pedras que se sobressaiam ao chão nas paisagens do sertão, animais que 

nunca vi, com seus ninhos nos galhos quase secos, peixes que não conhecia, foi tudo uma 

grande descoberta. Fui muito bem recebida por todos, uma confiança construída. Cafezinho, 

bolachas, coalhada, sucos, queijo, doce, em toda casa as mulheres ofereciam o que tinham 

para mostrar que eu era bem recebida ali, me apresentavam o terreiro, mostravam seus 

quintais e as plantas que cultivavam. Falavam muito sobre suas descobertas na vida, na 

família, na agricultura, através da troca de sementes entre as vizinhas no assentamento e sobre 

o manejo dos animais que criavam no terreiro. 

Os aprendizados iam se acumulando junto com as falas retratadas e anotações 

sobre organização para viver e produzir no assentamento, que iam enchendo as páginas do 

meu diário de campo e a minha percepção. Era uma realidade muito ampla, as crenças, o 

conhecimento empírico da natureza, os alimentos consumidos, a forma de produzir e Quem os 

produzia, o acesso à água, as sociabilidades. Era muita coisa para observar. Enchia-me de 

questionamentos: Será que ia conseguir visualizar para além da produção e consumo do 

alimento?  O que interagia para que esse alimento não se tornasse um fim no consumo, mas 
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sim um meio na complexidade da vida? Como as decisões eram tomadas no coletivo? Como 

as famílias iriam me aceitar interagindo com sua realidade? 

Nessa perspectiva construí minhas reflexões a cerca das questões pertinentes a 

realidade das famílias camponesas que vivenciam a luta pela materialiazação da Reforma 

Agrária no Ceará, principalmente no que diz respeito a suas formas de organização e gestão 

coletiva, que se constroem e reconstroem a partir de suas redes de relações cotidianas, geradas 

na complexidade de suas experiências de vida e na busca por autonomia e liberdade na terra 

conquistada. 

1.2. Organização do texto 

 

O trabalho é estruturado em seis capítulos.  No primeiro, são discutas questões 

importantes ao se pesquisar a questão agrária, discutindo-a de acordo com a luta das famílias 

camponesas, em especial as que vivenciam os conflitos e contradições da realidade rural do 

nordeste, trazendo também a justificativa da pesquisa, o objeto empírico de análise e os 

objetivos do trabalho. 

 O segundo capitulo expõe a caminhada metodológica utilizada na pesquisa, 

descrevendo e problematizando os métodos e instrumentos utilizados para análise e 

compreensão da realidade social vivida pelos camponeses e camponesas estudados. Nesse 

entendimento, a pesquisa utiliza a dialética e interdisciplinaridade a fim de conseguir uma 

aproximação mais real possível da dinâmica de vida dos sujeitos. 

No terceiro capitulo são apresentadas considerações a cerca dos elementos 

estruturantes da disputa de modelos de desenvolvimento para o campo e como a discussão 

sobre a questão agrária se coloca como primordial na afirmação da lógica camponesa diante 

da conjuntura do agronegócio. Também é discutido sobre a configuração do Assentamento 

Santa Eliza, contextualizando a história de concentração de terra e poder na região geográfica 

ao qual está inserido, o Sertão Central, mostrando a história de luta e conquista da terra pelos 

assentados, considerando a (re)configuração das interações sociais com a posse da terra  e a 

construção de novas dinâmicas de trabalho e socialização entre as famílias na construção de 

seu território, através da gestão coletiva.  

 O quarto capítulo traz uma breve discussão sobre a contribuição do modo de ser e 

de se relacionar em comunidade e com o meio ambiente, para construção da convivência com 

o semiárido. 
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No quinto capítulo busco realizar reflexões acerca das formas de sociabilidades 

realizadas pelas famílias do Assentamento Santa Eliza, considerando as especificidades das 

configurações comunitárias e familiares realizadas na comunidade. Com isso, trago para o 

debate não apenas as relações de associação econômica para produção, realizadas pelos 

agricultores e agricultoras assentados, mas também as outras formas de organização coletiva 

presentes nas diversas dimensões de suas vidas. 

 No capítulo seis, apresento as considerações finais sobre as reflexões tratadas no 

texto, no sentido de contribuir para a discussão a cerca da realidade social vivida pelas 

famílias camponesas de áreas de assentamentos rurais, visto a complexidade e 

multidimensionalidade dessa realidade social. 

Com essa estrutura, trago para o debate as diferentes dimensões da vida das 

famílias camponesas assentadas, no que diz respeito as suas formas de associação para 

organização e gestão de seu território, considerando suas singularidades de vida, não apenas 

do ponto de vista histórico, mas também trazendo a dinâmica das questões vividas no hoje.  
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2. Caminhos metodológicos 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 Na busca por elucidar as questões aqui levantadas, que dizem respeito à 

complexidade de relações sociais vivenciadas pelas famílias camponesas, busco o diálogo 

entre o empírico e o teórico, que se mostra pertinente na compreensão dessa realidade diversa 

e repleta de subjetividades. Para tanto, se faz necessário à utilização de métodos que permitam 

a aproximação da realidade cotidiana dos sujeitos e seus modos de ser e de agir. Para isso, a 

pesquisa foi construída através de observação, conversas com os assentados (as) e realização 

de leituras reflexivas junto aos autores que discutem e problematizam sobre a realidade social 

observada nos assentamentos.  

 Procuro trazer para a discussão o caráter epistemológico da ciência pós-moderna, 

tratado por Santos (1995, p.12) quando problematiza a construção de outra forma de ciência 

para o estudo dos sujeitos sociais, que vá de encontro ao paradigma dominante de 

racionalidade científica da academia, que generaliza e invisibiliza as múltiplas dimensões de 

uma realidade social ao qual se pretende estudar.  

 Na perspectiva de ultrapassar essa visão positivista e cartesiana, procuro discutir 

sobre os modos de vida e as subjetividades dessas famílias camponesas, buscando 

problematizar as situações vividas através de uma reflexão crítica sobre a realidade estudada, 

qualificando os sujeitos em suas praticas individuais e coletivas, reconhecendo as 

contradições, a complexidade do objeto de estudo e as “limitações da compreensão de mundo 

ao qual o pesquisador fatalmente se restringe na pesquisa” (SANTOS 1995, p.32). 

 Nessa perspectiva, outro olhar sobre a forma de se fazer ciência se faz necessário 

para a análise, um olhar que enxergue como libertador e necessário a compreensão da 

realidade da vida dos sujeitos, que dê a possibilidade de conexão de instrumentos para a 

investigação e que considere o diálogo entre o saber empírico e o teórico na construção do 

conhecimento cientifico e que, através disso, possibilite abrir “espaços para o diálogo entre as 

diversas formas de conhecimento” criando interfaces e relações que considerem o 

“conhecimento prático com que no cotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido a 

nossa vida (...) e que reproduz-se colado as trajetórias e as experiências de vida de um dado 

grupo social” (SANTOS 1995, p. 55). 
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 Se a pesquisa é considerada como um instrumento de relevância na sociedade, 

concordo com Scopinho (2012, p.35) quando afirma que o conhecimento deve ser entendido 

como uma “construção social, que se apóia e se orienta pela criação de espaços de diálogos 

interdisciplinares e multiprofissionais, pressupondo que os trabalhadores e outros agentes 

envolvidos no processo organizativo de assentamentos rurais são agentes ativos do processo 

de reprodução/transformação da realidade”. 

 Minayo (2010, p. 46) traz essa compreensão quando entende que não se pode 

acreditar em ciência neutra, pois todo o processo de construção teórica é, ao mesmo tempo, 

uma dialética de subjetivação e de objetivação. Daí a importância de se utilizar na pesquisa 

social aspectos qualitativos na apreensão e interpretação teórica da realidade estudada. 

 O que proponho com o estudo é a superação de paradigmas mecanicistas e 

unidimensionais ao trazer para o debate percepções não quantificáveis ou mesmo adaptáveis a 

modelos estatísticos ou econômicos. Procuro o dialogo entre o saber empírico das famílias 

camponesas com autores e autoras que trazem reflexões teóricas sobre a realidade desses 

sujeitos no campo. 

 Compreendo que a realidade da vida social é complexa, em especial a realidade 

vivida nas áreas de reforma agrária, pois se constituem por diversas dimensões de interesses 

que se entrecruzam na dinâmica da vida das famílias, principalmente quando se consideram as 

questões relacionadas às características objetivas e subjetivas de suas formas de sociabilização 

no assentamento. Essas interações sociais são, portanto, ativas em suas conformações 

históricas e temporais, por revelarem as diferenças de interesses entre os assentados que se 

mostram, muitas vezes, contraditórias e conflituosas nas ações concretas realizadas pelos 

sujeitos. 

 A realidade social, portanto, não é estática e muito menos passiva diante de suas 

necessidades e conflitos. Pelo contrário, se mostra dinâmica e carregada de sentidos. 

Investigar essa realidade exige do pesquisador não apenas vontade mais também disciplina, 

observação e reflexão, pois o objeto de analise é essencialmente qualitativo e mostra-se ao 

mesmo tempo dinâmico e singular em suas ações e significados.  

 A análise aqui pretendida tem caráter qualitativo já que pretende apontar questões 

particulares de uma realidade social em construção e será estruturada metodologicamente de 

forma participativa, pois é baseada na percepção e reconhecimento do saber camponês para a 
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validação do conhecimento discutido na pesquisa científica. A pesquisa é então dialógica e 

vai de encontro a percepção dualista da ciência moderna e hegemônica na academia.  

 Em suas análises, Minayo (2007) e Gil (2009) discutem sobre a relevância do uso 

da analise qualitativa para a investigação de realidades sociais, quando afirmam que: 

 

 [..] ela (a análise qualitativa) trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos 
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações 
dentro e a partir da realidade e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2007, 
p.21). 

 

Não se pode negar que os métodos qualitativos permitem a investigação dos 
fenômenos no seu estado real, possibilitam o conhecimento dos fatos a partir do 
ponto de vista dos próprios autores e contribuem para a apreensão da totalidade e 
dos processos de mudança (GIL, 2009, p.1). 
 
 

 Nessa perspectiva, a análise qualitativa vem ganhando cada vez mais validade na 

pesquisa acadêmica dos programas de pós-graduação nas áreas de ciências humanas, da 

natureza e sociais, pois consegue trabalhar um nível de realidade que não pode ou não poderia 

ser quantificado, como no caso da pesquisa que pretende trazer a tona o universo dos 

significados, sentidos e motivações das relações sociais. 

 No sentido de tentar compreender a complexidade das interações sociais no 

assentamento considero não apenas as composições materiais, mas também as dimensões 

simbólicas de suas vidas expostas em suas falas e ações. O que procuro é a construção de um 

trabalho comprometido com a realidade das famílias camponesas do Assentamento Santa 

Eliza, que mostre suas dinâmicas simbólicas expressas em seus modos de vida. 

 Essa investigação exige, portanto, percursos metodológicos que consigam 

identificar e apreender as particularidades das dimensões da vida das famílias assentadas. 

Com esse propósito utilizo como método de analise o Estudo de Caso baseado em uma 

abordagem dialética, buscando compreender as contradições presentes na realidade agrária 

estudada, evitando com isso homogeneidades e classificações generalistas.  

Concordo com Goldenberg (2009) quando afirma que o Estudo de Caso 

possibilita uma reflexão mais ampla sobre a realidade estudada permitindo um acumulo de 

informações que sistematizados mostram a complexidade do objeto em questão e, com isso, 

permite a superação do pensamento dualista na investigação de uma realidade social 
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delimitada como objeto de estudo. Mostra-se então como uma análise holística, que considera 

não só os elementos materiais de uma realidade, mas também questões subjetivas dos sujeitos 

que a constroem.   

  

Diferente da ‘neutra’ sociologia das médias estatísticas, em que as particularidades 
são removidas para que se mostre apenas as tendências do grupo, no estudo de caso 
as diferenças internas e os comportamentos desviantes da ‘média’ são revelados, e 
não escondidos atrás de uma suposta homogeneidade. (GOLDENBERG, 2009, p. 
34). 

 

 A abordagem metodológica aqui utilizada procura considerar para a reflexão não 

só o método, mas também, e não menos importante, o saber empírico dos sujeitos que se 

revela em suas falas e seus modos de ser e de agir diante de suas experiências acumuladas e 

construídas no dia a dia. Para isso, será trabalhado nessa investigação o que Demo (2007, p. 

229) considera como “metodologia alternativa”, no caso a pesquisa participante, com a qual 

buscarei uma intervenção diferenciada da análise proposta pela ciência moderna, ou seja, 

“partir da realidade social na sua complexidade, na sua totalidade objetiva e subjetiva” para 

conseguir enxergar a dinâmica plural das interações sociais em um assentamento rural. 

 

O movimento da pesquisa participante tem como um dos pontos de partida a 
decepção diante da pesquisa tradicional. Entende-se por pesquisa tradicional aquela 
feita dentro dos cânones metodológicos usuais, de carater empirista e positivista, que 
selecionam na realidade social aquilo que cabe no método. (DEMO, 2007, p. 231) 

   

Na busca pela compreensão de uma realidade emaranhada de sentido para as 

pessoas que a constroem, reconheço-me como pesquisadora participante ao me inserir na 

dinâmica de vida das famílias do assentamento, vivendo junto o cotidiano de trabalho, lazer, 

reuniões religiosas e de discussões coletivas entre homens, mulheres, jovens e idosos. 

Situações as quais tanto eu como pesquisadora como as famílias têm a oportunidade de 

reconhecer a realidade na qual estão inseridas através da identificação dos espaços de 

interação social presentes no assentamento, de forma que pesquisadora e pesquisados, 

participam da pesquisa como sujeitos apropriados de saberes e possuidores de memórias, 

ideais, valores e os desafios buscando, para tanto, a efetivação de uma relação de confiança, 

dialogo e respeito entre as partes envolvidas no estudo. 

 A relevância da interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados apresenta-

se na analise trazida por Minayo (2007) como questão fundante para a realização da pesquisa 
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qualitativa reveladora de realidades sociais invisibilizadas pelos valores hegemônicos da 

sociedade. 

 

O que torna o trabalho interacional (ou seja, de relação entre pesquisador e 
pesquisados) um instrumento privilegiado de coleta de informações para as pessoas 
é a possibilidade que tem a fala de ser reveladora de condições de vida, da expressão 
dos sistemas de valores e crenças e, ao mesmo tempo, ter a magia de transmitir por 
meio de um porta voz, o que pensa o grupo ‘e o indivíduo’ dentro das mesmas 
condições históricas, socioeconômicas e culturais... (MINAYO, 2007, p. 63). 
 
 

 O contexto social e histórico dos sujeitos torna-se pressuposto para o 

entendimento de suas relações sociais, pois seus modos de vida são construídos a partir de 

suas experiências vividas e são formas singulares de apropriação do universo social e 

histórico que os envolve e define, em parte, suas ações e decisões nos planos materiais e 

imateriais de suas relações.  

 Para Franco Ferrarotti apud Goldenberg (2009, p.36) essa dimensão histórico- 

social não pode ser descartada da análise social, quando afirma: 

 

Cada vida pode ser vista como sendo, ao mesmo tempo, singular e universal, 
expressão da história pessoal e social, representativa de seu tempo, singular e 
universal, expressão da história pessoal e social, representativa de seu tempo, seu 
lugar, seu grupo, síntese da tensão entre a liberdade individual e o condicionamento 
dos contextos estruturais.  
 
 

Minayo (2007, p. 13) traz essa dimensão quando faz uma analise do objeto de 

estudo das Ciências Sociais. “Esse objeto, portanto, é sujeito e carrega consigo uma 

consciência histórica que dá significado e sentido a pesquisa através de suas ações e 

construções na sociedade e, por isso, não se pode desvincular os sujeitos de sua história.” 

Segundo a autora: 

 

 ... as sociedades humanas existem num determinado espaço cuja formação social e 
configuração são específicas. Vivem o presente marcado pelo passado e projetado 
para o futuro, num embate constante entre o que está dado e o que está sendo 
construído. Portanto, a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são 
características fundamentais de qualquer questão social. (MINAYO 2007, p. 14). 
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 É nessa conjuntura que as famílias assentadas estruturam suas vidas, pois 

carregam uma história de luta e resistência na terra que influencia diretamente sua relação 

com seu lugar que é de vida, de morada, de produção.  

 Nesse sentido, procuro um olhar que vá para além do senso comum sobre as 

relações sociais construídas no território em analise, discutindo as formas de participação dos 

assentados (as) nas diferentes formas de interação social realizadas no assentamento como 

modo de resistência e construção de desenvolvimento local a partir de seus saberes, práticas e 

ações coletivas, procurando apreender os pontos de encontro e conflitos na ordem social em 

construção do assentamento. 

 Com isso, o processo de realização do trabalho se estruturou em três etapas, a 

primeira foi a pesquisa documental, seguida das vivências em campo e sistematização dos 

dados.  A primeira etapa se constituiu na revisão bibliográfica e documental sobre as 

categorias estudadas, através de leituras de publicações em diversas fontes como livros, 

artigos, documentos e relatórios tanto acadêmicos como de órgãos públicos como Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Instituto do Desenvolvimento Agrário 

do Ceará (IDACE), Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), Instituto de Pesquisa e 

estratégia Econômica do Ceará (IPECE) bem como nos documento e cartilhas elaborados por 

movimentos sindicais e sociais do campo. 

 As vivências em campo e a sistematização dos dados foram realizadas de forma 

gradativa no transcorrer do período do mestrado. As vivências no assentamento foram 

realizadas entre dezembro de 2011 e novembro de 2012, cada uma com período de 07 dias nas 

comunidades Carqueja e Tigre. Os instrumentos utilizados para coleta de dados em campo 

foram entrevistas semi-estruturadas e conversas informais com a comunidade, registrados em 

diário de campo, gravador e fotografias. 

Lopes et al (2002) discute a importância de se utilizar o diário de campo como 

instrumento metodológico na pesquisa social, em especial no meio rural, pois contribui com a 

reflexão e compreensão da realidade social estudada por ser um “instrumento de reflexão do 

pesquisador”, dialoga e complementa os dados levantados por outros instrumentos e resgata 

para a pesquisa a subjetividade expressa no olhar do pesquisador junto aos sujeitos 

pesquisados. Nesse sentido, “avança em direção ao movimento dialético entre um olhar mais 

profundo e o olhar atento do pesquisador sobre a realidade. Ele provoca o despertar para os 
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acontecimentos e temas não previstos ou não captados pelas demais técnicas (...) auxiliando a 

realização do processo interpretativo (ou analise) do pesquisado” (p 134). 

A elaboração e utilização desses instrumentos em campo não foi engessada já que, 

ao longo da pesquisa foram acrescentados impressões e questionamentos que surgiram como 

relevantes para o entendimento do objeto de estudo. Na busca por construir uma relação de 

confiança e respeito com os agricultores e agricultoras as entrevistas (Anexo I) foram 

realizadas em diálogos abertos, nos quais as pessoas tinham liberdade de se expressar para 

além das perguntas e questionamentos levantados.  
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3. A Questão Agrária e a Luta pela Terra: Afirmação das famílias camponesas na 

construção do território 

__________________________________________________________________________ 

 

Quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de negócio, em 
terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, 
ela se transforma em terra de trabalho, ‘de vida’. (MARTINS, 1980 apud 
OLIVEIRA, p.14, 1997) 

 

Considerando a questão agrária como uma questão inerente a contradição do 

modelo de desenvolvimento hegemônico, instituído pelo capital o campo, é importante trazer 

para o debate à amplitude das questões envolvidas nesse processo, que tem em seu cerne a 

contradição de uma herança  de concentração fundiária aliada a intervenção modernizadora do 

Estado na agricultura que “exclui e invisibiliza a grande população camponesa trabalhadora, 

através de ações políticas direcionadas para o agronegócio com incentivo a tecnificação 

voltada para a grande produção de exportação” (LEITE  et al. , 2004, p. 37). 

Nesse contexto, Paulino (2007, p. 345) discute a continuação de um modelo 

concentrador de terra e poder, materializado no agronegócio, que se configura como uma 

“nova versão do latifúndio de sempre, aquele que historicamente semeia a degradação 

ambiental e a exclusão social”, já que perpetua uma conjuntura de exploração e expropriação 

dos camponeses através dos seus mecanismos de produção e concentração de terra e poder, 

materializados nos “latifúndios improdutivos, nos grandes projetos do agronegócio, nas 

mineradoras e nas grandes fazendas de gado, reforçando essa injusta estrutura de distribuição 

de terras no país” (BARBOSA, 2013, p. 47). 

 Nessa concepção, Carvalho (2005b) amplia o olhar sobre o sistema de poder no 

campo quando afirma: 

 

O padrão hegemônico de desenvolvimento rural hoje vigente no país reproduz os 
interesses de classe das classes dominantes nacionais e estrangeiras, estas 
representadas pelas grandes empresas capitalistas direta e indiretamente relacionadas 
com o agronegócio, os bancos, os latifundiários e os grileiros das terras públicas, das 
devolutas e as dos camponeses. Esse padrão se apóia numa racionalidade de 
dominação econômica e de direção intelectual e moral que perdura no Brasil desde o 
período colonial e que se pode denominar amplo senso de racionalidade capitalista. 

 

 Essa estrutura consolida um modelo hegemônico e desigual de desenvolvimento 

que permanece no meio rural, no qual a relação de dominação é clara: de um lado, o poder 



 

 

32 

 

econômico, político e ideológico da classe latifundiária do agronegócio e, do outro, a 

exploração, expropriação e opressão das famílias camponesas. Esse modelo gera não apenas 

desigualdades sociais, mas também crises de caráter estrutural no âmbito político, econômico, 

ambiental e cultural, que desagregam e oprimem a grande população excluída através da 

apropriação desigual de riquezas, desvalorização da cultura local, insegurança alimentar e 

concentração de terras e recursos hídricos no campo. 

 É nesse sentido que o capital se estrutura, através do incentivo político-econômico 

para a produção crescente de alimentos geneticamente modificados, que aliado ao uso de 

insumos sintéticos, deixam no campo uma enorme carga de degradação não apenas ambiental 

e econômica, mas também cultural e simbólica para as famílias camponesas, que sofrem as 

conseqüências causadas tanto no âmbito da saúde física como também emocional diante da 

violência e opressão exercidas por essa estrutura, que exige dos agricultores sua inserção no 

sistema através da negação de seu modo de viver e produzir no campo, com uma justificativa 

de atraso diante da “inovação” do agronegócio.   

  

A matriz tecnológica dominante tem sido induzida pela pressão das grandes 
empresas multinacionais de insumos (nela incluída as sementes híbridas e 
transgênicas, agrotóxicos, fertilizantes, químicos industriais, herbicidas, hormônios) 
através das políticas públicas agrícolas (pesquisa agropecuária, crédito rural e 
assistência técnica), (...), e pelos valores hegemônicos aceitos como naturais pelas 
classes dominantes e veiculados pelos meios de comunicação em massa para toda a 
população. Entre esses valores estão presentes o consumismo, a pseudomodernidade 
tecnológica através do modo de apropriação da natureza capital-intensivo 
ecologicamente predatório, a competitividade do ganhar mais sem escrúpulos e a 
ridicularização intencional do camponês como sinônimo do atraso de tecnologia e de 
modo de viver (CARVALHO, 2005b, p. 192). 

 

 No entendimento de Santos (2005), o efeito devastador dessa lógica capitalista, de 

apropriação desigual de bens e recursos, toma caráter perverso para a maioria da população 

pobre e marginalizada que arca com as injustas distribuições de recursos financeiros e 

políticos e que, em geral, recebe os maiores impactos da degradação ambiental e cultural 

causados por essa estrutura dominante.  

 

A ordem trazida pelos vetores da hegemonia cria, localmente, desordem, não apenas 
porque conduz a mudanças funcionais e estruturais, mas, sobretudo, porque essa 
ordem não é portadora de um sentido, já que seu objetivo- o mercado global- é 
uma auto-referência, sua finalidade sendo o próprio mercado global. Nesse sentido, 
a globalização, em seu estágio atual, é uma globalização perversa para a maioria da 
humanidade. (SANTOS, 2005, p.168)  
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 A forma de desenvolvimento vigente, dicotomiza a realidade agrária e alimenta na 

sociedade a percepção de atraso dos camponeses, sejam eles assentados, quilombolas, 

indígenas ou ribeirinhos que, pressionados pela lógica da produtividade econômica, se 

submetem a práticas e políticas que negam seus modos de vida e de produção, já que são 

forçados a se incluírem em um mundo cada vez mais globalizado no qual a idéia de bem estar 

e de conquista está relacionado diretamente ao acumulo monetário e ao espírito empreendedor 

do agricultor. 

 

Esse padrão de desenvolvimento rural determinado pela dinâmica da reprodução e 
expansão capitalista no campo induz, também, objetiva e subjetivamente o 
campesinato a adotar formas de produção (tipos de produtos, de insumos, de 
tecnologias e a introdução de novas relações sociais de produção) que lhe são 
intrinsecamente prejudiciais e o impele a um impasse existencial perverso: ou adota 
a racionalidade capitalista, negando o modo de ser e de viver camponês --- a 
racionalidade camponesa, ou seus membros se proletarizam. (CARVALHO, 2005 a, 
p. 03).  

   

 Essa conjuntura mostra a incompatibilidade desse sistema com demandas sociais 

que priorizem a democratização da propriedade e que atendam as diferentes dimensões da 

vida da população, pois ao mesmo tempo em que carrega consigo a noção de progresso 

globalizado, que integra mercados, aumenta a produtividade agrícola e cria corporações 

multinacionais do agronegócio, degrada os recursos naturais, expropria, violenta e invisibiliza 

a grande população de famílias camponesas, que sofrem as injustiças e conseqüências desse 

modelo.  

 Cabe enfatizar a importância dessa discussão nos dias atuais já que a estrutura de 

concentração fundiária, que tem no agronegócio sua força motriz, mostra-se cada vez mais 

cruel para com a população camponesa através de uma estrutura política dominante, do 

desenfreado uso de insumos químicos, da intensa degradação ambiental e do incentivo 

desenfreado a cooptação dos agricultores a esse sistema. Nesse contexto, cabe ressaltar que a 

discussão sobre a questão agrária sempre esteve relacionada aos conflitos por terra e ao 

enfrentamento da estrutura político-economica do sistema capitalista de apropriação no 

campo.  

 Esse modelo hegemônico de apropriação material e simbólica da terra e do 

trabalho no campo é incentivado não apenas pela conjuntura socioeconômica, mas também na 
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apropriação do conhecimento na academia e formação de opinião na sociedade e analisá-la 

exige o esforço de compreender não apenas as contradições inerentes do modelo de 

desenvolvimento priorizado para o campo, como também as formas de resistência das 

populações camponesas a proletarização e expropriação, garantindo a reprodução de seus 

modos de vida e de suas sociabilidades. 

O cenário de concentração de terra em todas as regiões do país reforça a 

constatação da exclusão vivida pelos camponeses, que sem acesso a terra ou com acesso a 

terras improdutivas, ficam inviabilizados de produzir e viver no campo, já que a maior e 

melhor parte das terras agrícolas estão em posse de multinacionais produtoras de grãos e 

pecuária para exportação. Carvalho (2005 a) aponta esse cenário como a materialização da 

disputa por territórios no sistema capitalista de produção no campo, quando afirma: 

 

(...) reproduz os interesses de classe das classes dominantes nacionais e estrangeiras, 
estas representadas pelas grandes empresas capitalistas direta e indiretamente 
relacionados com o agronegócio. Seus resultados têm sido no decorrer da história 
uma crescente concentração da renda e da riqueza com a conseqüente exclusão 
social, o empobrecimento da maioria da população rural, a apropriação privada das 
terras devolutas e dos recursos naturais renováveis e os não-renováveis pelos 
grandes capitais e a perda crescente e continuada da soberania nacional e alimentar 
(CARVALHO, 2005 a, p. 02). 

 

Na perspectiva de superar essa hegemonia, é primordial que se discuta a 

resistência a esse modelo, buscando compreender as particularidades e heterogeneidades das 

frações do território construído pelo campesinato, buscando desvendar as formas de recriação 

desses sujeitos no interior do modo capitalista de produção a partir das experiências 

vivenciadas pelas famílias camponesas em seus espaços de sociabilidades e de produção, ou 

seja, é necessário discuti-los como “novos referenciais capazes de constituírem uma contra-

hegemonia a esse padrão de desenvolvimento rural vigente no país” (CARVALHO, 2005 a, p. 

04). 

Para isso, é preciso reconhecer a diversidade de formas de luta contra esse modelo 

hegemônico, na perspectiva de identificar e fortalecer as ações contra-hegemônicas 

construídas através das experiências locais de sociabilidades das populações campesinas que 

através da reprodução do seu modo de ser e de produzir constroem novas bases de 

desenvolvimento para o campo.  
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A luta pela terra se mostra como ação fundamental de resistência e afirmação 

camponesa no sistema dominante, pois é a partir dessa ação que os sujeitos afirmam sua 

identidade e buscam melhores condições de vida e reprodução para família. Esse processo de 

enfrentamento fortalece o campesinato como classe social na superação do estigma de atraso e 

dependência imposto ao seu modo de vida e de produção. 

Cabe ressaltar a importância do camponês como sujeito coletivo na luta por 

melhores condições de vida, com acesso a direitos estruturais como o acesso a terra e água 

que garantam uma produção com soberania alimentar, uma comercialização justa e uma 

educação contextualizada além da garantia de liberdade cultural e o acesso a políticas de 

saúde adequadas a sua realidade. As relações sociais construídas antes e após a formação do 

assentamento, portanto, são fundamentais para garantir esses direitos, pois estruturam novas 

dinâmicas de vida. 

Movidos pelo conflito entre a territorialidade capitalista e a territorialidade 

camponesa, os sujeitos afirmam a “condição camponesa como ‘projeto concorrente de 

ordenamento social’ que se configura ‘como uma forma legitima de se apropriar de recursos 

produtivos’ e também para ter reconhecimento real de suas forças sociais, de suas lutas 

políticas e de capacidade de enfrentamento a forças dominantes” (ESMERALDO, 2013, p. 

237). 

Segundo Fernandes (2008), esse processo de luta se estrutura  através da constante 

disputa de dominação e resistência entre o capital e o campesinato e, por isso, é considerado 

como mola mestre da questão agrária. 

 
De um lado, o capital destrói e recria o campesinato, a partir de sua lógica e 
princípios. De outro lado, o campesinato também se recria, rompendo com a lógica e 
com os princípios do capital. A reprodução de ambas as formas de organização 
social são incongruentes, mas realizam-se no mesmo espaço, disputando territórios, 
gerando conflitualidade, promovendo desenvolvimentos. (FERNANDES, 2008, p. 
09). 

 

É nesse enfrentamento que os camponeses se afirmam, construindo suas bases 

sociais e produtivas sob outra lógica, com valores diferenciados, enfrentando o estigma da 

subalternidade e exclusão. Nesse processo, o autor mostra os caminhos pelos quais os 

camponeses se colocam diante do sistema dominante, “Por sua própria dignidade, os 

camponeses lutam continuamente pela autonomia política e econômica ou aceitam a 

dominação do capital sem questionar as suas regras, seus valores e sua lógica”. Daí a 
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importância do esforço para compreender as particularidades de cada fração do território 

construído a partir da “racionalidade camponesa, plena de diversidade histórica, étnica e 

territorial” e marcada pelos valores que movem o sujeito social camponês. (FERNANDES, 

2004, p. 28). 

Nessa perspectiva, o campesinato constrói uma outra lógica de reprodução social, 

“não se caracterizando como capitalista, ainda que inserido na economia capitalista na qual a 

unidade de produção não é movida pelo lucro, mas pela possibilidade crescente de melhoria 

das condições de vida e de trabalho da família” (CARVALHO, 2005, p. 170). 

 

A luta pela terra e a reforma agrária se transformam em luta pela construção de uma 
nova cidadania para todos aqueles que foram excluídos da terra e da participação 
social. Trata-se de uma luta política na medida em que foi justamente em torno da 
propriedade da terra que se configurou um campo de conflitos agrários no Brasil 
atual. (SANTOS, 1997, p. 63) 

 

A posse e administração coletiva dos meios de produção são desafiadoras e se 

coloca como urgente para a democratização do acesso a terra para os camponeses. Porém, 

esse enfrentamento não é fácil e vem se construindo através de lutas e embates contra um 

modelo de desenvolvimento hegemônico para o campo, que tem suas raízes fincadas nas 

desigualdades geradas pela concentração da terra, do capital, dos meios de produção e da 

exploração de mão de obra no campo. 

Essas famílias produzem e se reproduzem por meio dos conflitos e do território, ou 
seja, ao conquistarem a terra, ao serem assentadas, elas não produzem apenas 
mercadorias, criam e recriam igualmente a sua existência. Através da 
territorialização da luta pela terra, elas realizam – também – novos assentamentos 
(FERNANDES, 2008, p. 03). 
 

Compreender a luta pela terra é enxergar à situação de sujeição do camponês a 

exploração do capital no campo, que se mostra como interpeladora da luta, do direito e da 

partilha, ou seja, instigadora da formação de um movimento contrário a lógica vigente. A 

liberdade de produzir e de viver torna-se então aspiração e incentivo ao enfrentamento através 

da união desses trabalhadores enquanto classe na busca por autonomia.  

Segundo Passos (2008, p. 13) “o modo de ser camponês é recriado na luta pela 

terra (...) nasce então a política como condição de liberdade, autonomia e identidade, que 

aparece como elemento novo e de ruptura das relações de dependência, tão presentes no 

passado e que foram determinadoras para a persistência na subalternidadde”. 
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 Alguns teóricos, a exemplo de Carvalho (2005), têm discutido as lutas 

camponesas não apenas no âmbito de demandas por terra ou meios de produção. Elas 

ultrapassam essas questões materiais e econômicas, colocando em cena a busca pela 

sobrevivência e afirmação de direitos, pois incluem demandas por soberania, autonomia, 

justiça, saúde e educação. São lutas em busca de uma vida digna que reivindicam “integração 

política, emancipação e reconhecimento como sujeitos de seu próprio destino”, livres para 

construir e reconstruir seus modos de vida através de formas mais justas e equitativas de 

apropriação do seu espaço (MARTINS, 1994, p.159). 

 
As lutas dos camponeses, (...) não se restringem às lutas pela propriedade fundiária e 
pela manutenção dos valores tradicionais dos camponeses. Transcendem à luta pelo 
acesso aos meios de produção e se transformam em um processo de construção de 
sujeitos políticos, recriando relações sociais e transformando o espaço rural na 
constituição de uma nova ruralidade (SAUER 2010, p. 35). 

 

A problemática agrária toma diversas dimensões na luta por direitos e abrange 
questões sociais, ambientais e fundiárias, e a afirmação do camponês como sujeito político é 
fundamental para trazer a cena a incompatibilidade desse progresso com seu modo de vida e 
suas reais necessidades. 

As reivindicações do campesinato são reivindicações que têm a ver com as suas 
condições de vida e trabalho. O campesinato, em geral, esta preocupado com a terra, 
com as condições de trabalho, com a conquista da terra, a reconquista da terra e a 
preservação da terra. E junto com isso está preocupado com o problema da produção 
e da apropriação do produto de trabalho “como base para reprodução da família” 
(IANNI, 1985 apud CARVALHO, 2005, p. 158). 

 

 Na concepção de Ianni (1985 apud CARVALHO, 2005, p. 162), o campesinato se 

afirma para além da luta pela terra, pois “representa um modo de vida, um modo de organizar 

a vida, uma cultura, uma visão da realidade, ele representa uma comunidade”. 

 

É o fato de que o campesinato constitui um modo de ser, uma comunidade, uma 
cultura, toda uma visão do trabalho, do produto do trabalho e da divisão do produto 
do trabalho, que faz dele uma força relevante. Isto é, que coloca o campesinato como 
uma categoria que mostra para a sociedade não simplesmente uma participação 
política, uma força, mas também um modo de ser. Aponta e reaponta continuamente 
uma outra forma de organizar a vida (CARVALHO 2005, p. 162). 

 

 É nesse sentido que a luta pela terra mostra-se urgente para além da distribuição 

fundiária, mostrando uma amplitude muito maior do que as questões relacionadas ao acesso a 

terra e a produção, refere-se também aos aspectos relacionados com a organização social e o 
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uso do espaço rural; o reconhecimento dos saberes empíricos das famílias camponesas, a 

gestão da água, a soberania e segurança alimentar, o acesso a educação contextualizada a 

realidade vivida, direito a assistência técnica continua e adequada a realidade das famílias, o 

incentivo a economia solidária, entre outros. Tudo isso se soma a realidade de lutas no campo 

para conquista de autonomia, identidades e cidadania no meio rural. 

 Segundo Carvalho (2005, p. 40) a busca de terra para a família é uma das 

dimensões mais importantes das lutas dos camponeses brasileiros e está “centrada no esforço 

para constituir um território familiar, um lugar de vida e de trabalho, capaz de guardar a 

memória da família e de reproduzi-la para as gerações posteriores”.  

A luta pela terra, materializada pelos camponeses através da ocupação e 

resistência se constitui de acordo com Fernandes (2000, p. 286), como “lutas por frações do 

território – os assentamentos, representam um processo de territorialização na conquista da 

terra de trabalho contra a terra de negócio e de exploração”. Nesse sentido, o autor coloca a 

necessidade de “contestar uma política de reforma agrária que transforme as famílias 

agricultoras em simples proprietários de terra”, privilegiando apenas os resultados 

econômicos individuais da produção. É preciso considerar e lutar não apenas por acesso a 

terra, mas também por condições de vida digna e construção de um outro modelo de 

desenvolvimento para o campo. 

Na perspectiva de confrontar a ordem estabelecida e considerar a constante 

disputa por existência e afirmação do território camponês na  realidade agrária, torna-se 

indispensável considerar o movimento da conflitualidade.   Segundo Fernandes (2004, p.02) 

se revela na “continuidade e movimento dos conflitos, estruturados através das diversas 

formas de luta e resistência do campesinato”, da ação social de enfrentamento realizada pelo 

pelas famílias camponesas enquanto classe social que se organiza através da mobilização 

popular, do diálogo e discussões públicas materializadas nas ocupações de terras, de órgãos 

públicos, de rodovias e nas diversas formas de manifestações arquitetadas pelos sujeitos na 

busca da diminuição das desigualdades e do fortalecimento da democracia no campo. Para o 

autor, a conflitualidade resulta do enfrentamento de classes, por isso é um processo de 

constante enfrentamento contra a ordem hegemônica instituída através da concentração 

fundiária no qual o capital exclui e expropria de um lado e, do outro o campesinato ocupa a 

terra e se ressocialização. 
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[...] Um conflito por terra é um confronto entre classes sociais, entre modelos de 
desenvolvimento, por territórios. O conflito pode ser enfrentado a partir da 
conjugação de forças que disputam ideologias para convencerem ou derrotarem as 
forças opostas. Um conflito pode ser ‘esmagado’ ou pode ser resolvido, entretanto a 
conflitualidade não. Nenhuma força ou poder pode esmagá-la, chaciná-la, massacrá-
la. Ela permanece fixada na estrutura da sociedade, em diferentes espaços, 
aguardando o tempo de volta, das condições políticas de manifestações dos direitos. 
[...] Os acordos, pactos e tréguas definidos em negociações podem resolver ou adiar 
conflitos, mas não acabam com a conflitualidade, porque esta é produzida e 
alimentada dia-a-dia pelo desenvolvimento desigual do capitalismo (FERNANDES, 
2004, p. 26). 

 
 

Fernandes (2004, p. 27), percebe que a conflitualidade faz parte da natureza do 

território, já que é um espaço socialmente construído e “político por excelência”. Nessa 

concepção, é importante considerar as frações dos territórios camponeses não apenas como 

espaços físicos, mas também como espaços sociais, culturais e simbólicos, onde se constroem 

as relações sociais e as ações de enfrentamentos e resistência ao capital.  

Diante dessa realidade, torna-se primordial reconhecer e valorizar os modos de 

vida e as sociabilidades construídas pelas populações camponesas, em particular as que vivem 

em assentamentos rurais, principalmente quando discutimos e lutamos por outro modelo de 

desenvolvimento, mais justo e que reconheça os saberes e a diversidade das coletividades 

rurais como forma de enfrentamento a lógica do capital no campo. 

Na concepção de Carvalho (2005, p. 192): 

É fundamental a reafirmação da identidade social camponesa fosse reavivada não 
pela volta á comunidade camponesa utópica pré-capitalista, mas segundo outros 
referenciais sociais capazes de constituírem uma ou varas identidades comunitárias 
de resistência ativa a exclusão social e de superação do modelo econômico e social 
vigente. 
 

Essa conjuntura revela a emergência de considerar os modos de vida camponesa 

como forma de construção de oportunidade de desenvolvimento social para o campo e a 

importância de se discutir e registrar as ações de luta e resistência das famílias camponesas na 

construção de seu território. Nesse sentido, é importante alertar para as iniciativas locais e 

regionais de afirmação do campesinato, sejam elas mostradas como resistência a 

“modernidade” ou mesmo na forma do conflito através do enfrentamento, pois são iniciativas 

do campesinato em afirmar a manutenção de seus territórios e garantir a democratização da 

renda e da riqueza rurais, negando o paradigma dominante de concentração da renda e da 

riqueza no campo. 
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No Brasil, a ocupação, através da resistência em acampamentos, é a principal 

estratégia de luta pela terra do campesinato.  Mediada por agentes políticos como movimentos 

sociais, sindicatos e igrejas, mobilizam agricultores para afirmação de seus direitos diante da 

contradição da concentração de poder e a forma de exploração de vida e de trabalho realizada 

pelo sistema agroexportador e latifúndio no campo. 

A ocupação e a conquista do latifúndio, de uma fração do território capitalista, 
significam a destruição – naquele território – da relação social capitalista e da 
criação e ou recriação da relação social familiar ou camponesa. Este é o seu ponto 
forte, que gera a possibilidade da formação camponesa, da sua própria existência, 
fora da lógica da reprodução ampliada das contradições do capitalismo. 
(FERNANDES, 2008, p. 07). 
 

A iniciativa dos trabalhadores rurais na disputa pela propriedade da terra também 

é realizada de outras formas, que variam de acordo com a realidade histórica e política de 

cada localidade como é o caso dos assentamentos que nasceram da reivindicação pela 

desapropriação através da resistência na terra e insatisfação dos trabalhadores com as 

condições de exploração junto ao patrão. Esse modo de enfrentamento, é mais conhecido e 

praticado por grupos de camponeses desde seus precursores na agricultura, “é uma forma 

secular de luta dos trabalhadores rurais” Leite, et al (p, 44, 2004). Contudo, essa forma de luta 

não é isenta de conflitos e violência contra as famílias camponesas, pois quem se mostra 

contra o sistema sofre com repressões verbais na forma de ameaças e pressões psicológicas 

que insinuavam a incapacidade de administrar a terra e produzir sem os mandos de um patrão.  

As famílias criam outras formas de luta e resistência no campo através da 

contestação e negação da exploração em busca de uma vida digna, buscando afirmar seu 

modo de vida, seus valores e sua relação com a terra e com as pessoas, diferente do sistema de 

humilhação e esgotamento realizado pelo patrão. 
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Figura 01: Distribuição geográfica das famílias assentadas e tipos de assentamentos 
segundo a forma de luta pela terra. 

     Fonte: Girardi (2009, p. 04).  

 

Segundo Leite et al. (2004, p. 42) o que tem pesado na implementação de 

assentamentos rurais são os conflitos por terra e as iniciativas dos trabalhadores rurais e de 

seus movimentos de resistência e enfrentamento no latifúndio, sendo este através de 

acampamentos ou resistindo através da permanência nas casas da fazenda onde trabalhavam e 

moravam. A figura 02 mostra a ocorrência desses processos de luta pela terra no Brasil e 

aponta para a importância das ações de enfrentamento e resistência das famílias camponesas 

para conquista da terra e a constituição de assentamentos rurais no país. É importante ressaltar 
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que o termo ocupação, como forma de luta do campesinato, é considerado aqui para além da 

organização social de espacialização do acampamento em áreas de apropriação do capital no 

campo, são consideradas também ações sociais de resistência na terra como é o caso das 

famílias moradoras-trabalhadoras das fazendas, em especial no nordeste brasileiro. 

Essa diferenciação de ações de luta pela terra é apresentada na figura 02 que 

mostra as áreas de assentamentos rurais no Brasil e os processos de enfrentamento realizados 

pelas famílias camponesas na disputa com o latifúndio nos estados. Seja na forma de 

acampamentos ou resistência no latifúndio reivindicado a luta é uma ação desenvolvida pelos 

camponeses para entrar na terra e resistir contra a expropriação.  

O sentido do termo “reformador” exposto na figura acima é discutido por Girardi 

(2009, p. 02) quando traz a forma de luta pela terra para assentamento das famílias 

camponesas, o “assentamento reformador” é decorrente da desapropriação de latifúndios por 

luta e resistência do campesinato na terra. O autor afirma que, “para que um assentamento 

seja reformador ele deve desterritorializar o latifúndio e territorializar, na mesma parcela do 

terreno, o campesinato”. 

De modo geral, “os assentamentos não reformadores são os reconhecimentos de 

posse, assentamentos criados em terras públicas, unidades de conservação sustentáveis e 

outros projetos de caráter ambiental”. A regularização da posse de terra ocorre em áreas que 

não fazem parte da estrutura fundiária concentrada e “geralmente são criadas em terras 

públicas”, o que não implica em desapropriação de terras. “(...) No caso dos assentamentos 

não reformadores o campesinato se territorializa sem que haja a desterritorialização do 

latifúndio.” (GIRARDI, 2009, p. 02). 

  Fernandes (2000, p. 290) percebe a importância dessas ações de organização 

social de luta, para conquista de direitos e territorialização do campesinato e para implantação 

dos assentamentos, “a ocupação é um processo socioespacial, é uma ação coletiva, é um 

investimento sócio-político dos trabalhadores na construção da consciência da resistência no 

processo de exclusão. E dessa forma multiplicam-se as ocupações e o número de famílias 

participantes”.  

 Diante dessa realidade, o que busco com o texto é a superação do paradigma 

dominante, ao questionar que desenvolvimento é esse e para quem ele serve. Para isso, 

procuro a afirmação da agricultura camponesa como detentora de uma formação particular, 

que se diferencia de região para região e até de assentamento para assentamento, no seu modo 
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de vida, de conhecimento e relação com a natureza, sua própria história e eventos com 

costumes herdados e hábitos construídos numa identidade de resistência1 produzida no 

cotidiano de suas relações individuais e coletivas, de produção, consumo e sociabilidades 

erguidas em outra lógica de sobrevivência e reprodução imposta pelo capital.   

 Essas relações instituídas a partir de suas vivências se mostram como formas de 

resistência através do controle das pessoas sobre suas próprias vidas e ambientes de acordo 

com a formação histórica e manifestação social de cada povo. (CASTELLS, 1999, p. 18).  

 Nesse sentido, o presente estudo traz uma reflexão a cerca das formas sociais de 

resistência das famílias camponesas do Assentamento Santa Eliza no município de 

Quixeramobim – Ceará, a hegemonia, exclusão e degradação social, econômica e ambiental 

causada pela territorialização cada vez mais subsidiada do capital no campo, buscando, para 

isso, mostrar suas formas de resistência e de superação na construção de seu território frente 

ao sistema de poder político, econômico e cultural imposto pela estratégia desenvolvimentista 

seguida pelo país.  

3.1. Assentamento Santa Eliza: Um caso concreto de territorialização  

 

Resistir na terra é lutar por um outro tipo de desenvolvimento para conquistar 
condições de vida e de produção na terra. (Eduardo Paulon Girardi) 

 

 Para compreender como se configuram as relações de apropriação do território em 

um assentamento rural e a vivência dos sujeitos sociais nele envolvidos, se faz necessário 

considerar o contexto sociopolítico ao qual estão inseridos e os processos históricos anteriores 

a constituição do assentamento como espaço construído a partir de novas sociabilidades, 

relações de produção e reprodução.  

 Nesse sentido, é primordial considerar a história de vida das famílias do 

Assentamento Santa Eliza que é diretamente relacionada ao processo de dominação e 

concentração de terra e poder instituída nos sertões do Ceará. Essa realidade, em especial nos 

municípios de Quixeramobim e Madalena (área de estudo), foi marcada pela concentração de 

terras nas mãos de poucas famílias abastardas na década de 1970 e 1980, que mantinham uma 

                                                             
1 Segundo Castells (1999, p. 24) a identidade de resistência é criada por atores que se encontram em posições/ 
condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo assim, trincheiras de 
resistência e sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade ou 
mesmo opostos a esses últimos. 
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ordem instituída e subsidiada pelo Estado através de políticas públicas de combate a seca e o 

incentivo a monoculturas de algodão associada a criações intensivas de gado leiteiro. 

 Essa estrutura de poder se instaurou em todo sertão do Ceará e está diretamente 

ligada a concentração fundiária simbolizada pela figura dos “coronéis” que se instituíram 

como símbolo de assistência e poder para as famílias agricultoras camponesas nos sertões 

nordestinos. Dessa maneira, a ocupação do território e as relações sociais foram sendo 

construídas com base num modelo dual: de um lado o coronel-proprietário de terra, detendo 

forte poder, de outro o camponês (LEITE, 2004, p. 51). Essa estrutura invisibilizou as 

famílias como detentoras de direitos, tornando-as reféns dessa estrutura de exploração social, 

cultural e produtiva instituída por esse modelo de desenvolvimento para o campo. 

 Nesse contexto, Andrade (2005, p. 246) ressalta que “além do aspecto social há 

ainda a considerar o grande problema ecológico, representado pela destruição desenfreada da 

vegetação natural e da fauna” no nordeste com atividades intensivas de queimadas para abrir 

áreas de pastagens para o gado e plantação de algodão causando destruição da caatinga e 

grande devastação ambiental no semiárido. 

 Essas práticas sustentaram o acúmulo privado de capital que excluiu de qualquer 

direito básico e até mesmo assistencial a grande massa de famílias camponesas trabalhadoras 

dessas fazendas, fortalecendo um regime patriarcal de dominação e poder exercido pelos 

latifundiários no sertão agodoeiro-pecuário que permaneceram imutáveis no sistema político 

da época, beneficiando os grandes proprietários de terras através de créditos agrícolas e 

benfetorias realizadas nas propriedades para atender a favores políticos. Isso fortaleceu uma 

estrutura de crescimento econômico para a região que se sustentava através da concentração 

fundiária, da construção de grandes obras hídricas em áreas privadas, da exploração de mão 

de obra familiar camponesa, do desmatamento da caatinga para plantação de pastagem para o 

gado, da utilização intensa de agroquímicos e das grandes áreas de monoculturas, com 

utilização de sementes transgênicas, como foi o caso do algodão na região. 

 Esse modelo político de exclusão e exploração do agricultor camponês é analisado 

por Barreira (1992), quando problematiza a figura do latifundiário como “força onipotente 

para realidade de assistência camponesa”, orquestrando uma ordem social praticamente 

impossível de transpor pelas famílias camponesas, não só pela imposição da força, mas 

também e, sobretudo, pelos mecanismos ideológicos de dominação revelados através de 

relações de prestígio e honra social do coronel-proprietário. Dessa forma, “o coronel 
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desempenha papel de principal de único mediador entre o campesinato e o Estado, entre a 

‘comunidade rural’ e o ‘mundo urbano’, assumindo toda a relação com o ‘mundo de fora’ 

”.(BARREIRA, 1992, p.18). 

 Nesse contexto, viveram  as famílias, do hoje, Assentamento Santa Eliza antes da 

conquista da terra. A antiga fazenda pertencia a João Carneiro, um dos conhecidos coronéis 

do Sertão de Quixeramobim no Ceará, que mantinha uma infraestrura para criação de gado 

com várias áreas de pasto, variedades de capim para alimentação animal como capim buffel e 

elefante além de pastagem melhorada. A atividade da pecuária bovina coexistia com o plantio 

de algodão e, em algumas áreas de plantação, se tinha as culturas de milho, mandioca e feijão.  

 As fortes marcas oligárquicas dão uma singularidade as praticas políticas que 

estruturavam as relações de trabalho no campo. Com fortes marcas de dependência e 

paternalismo a relação de assistência entre patrão e trabalhadores era mantida através de 

mecanismos de disciplina e hierarquia estruturadas em laços de gratidão e obrigação moral 

entre as famílias e o proprietário da terra.  

Segundo as famílias do assentamento era marcada por um sistema de  trabalho no qual 

todos os membros da família trabalhavam em troca de moradia e remuneração na fazenda, 

mulheres e crianças acompanhavam os homens nas atividades produtivas e de manutenção da 

fazenda como o manejo do gado (ordenha do leite, retirada de capim para alimentação do 

gado e pastoril dos animais), plantação e colheita, conserto de cercas e manutenção de 

estradas e açudes, porém não recebiam nenhum tipo de pagamento por seu trabalho realizado. 

Essas atividades possuíam baixa remuneração e muitas vezes eram trocados por mercadorias 

fornecidas pelo fazendeiro para alimentação da família. 

 Dessa forma, o que as famílias conseguiam como remuneração por seu trabalho era 

deixado na própria fazenda em um comercio instalado pelo dono da terra para venda de 

produtos de consumo básico (alimentação, produtos de limpeza e utensílios domesticos) que 

eram vendidos a preços altos. Isso criava um sistema de dependência e endividamento dos 

trabalhadores, que nunca tinham a oportunidade de se livrar de suas dividas ou ter condições 

econômicas para sair da exploração vivida. 

Dentro dos códigos morais oligárquicos, a lealdade mantém fortalecidos  os elos dessa 

cadeia da “política de favores”. Os mecanismos tradicionais de realimentação da estrutura 

clientelista têm a lealdade e a gratidão, no mundo da clientela, como dados recorrentes. As 

oligarquias tradicionais eram inescrupulosas na utilização desses mecanismos. Os momentos 
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eleitorais eram períodos apropriados para que a memória dos “devedores” fosse realimentada. 

(BARREIRA, 1996, p. 39). Como mostra o depoimento de uma assentada: 

“Na época de eleição tinha o candidato dele, do dono da terra, né, mesmo que num 
votasse tinha que dizer e apoiar, podia dar aquele incentivo dizer que votava, que 
tava apoiando e tudo, só pra satisfazer a vontade dele, porque patrão é patrão, e 
naquele tempo né, era difícil p gente.Ele mandava o carro vir pegar a gente pra levar 
pra Jurema, pra Canafistula, pra votar. Não tinha beneficio pra ninguém não, 
naquele tempo não tinha isso não, o patrão dizia quem era o candidato e pronto, se 
tinha beneficio era só pra ele mesmo”. (Assentada da comunidade Tigre) 

 

As fortes marcas oligárquicas dão uma singularidade às praticas políticas que 

estruturavam as relações de trabalho no campo. Com fortes marcas de dependência e 

paternalismo a relação de assistência entre patrão e trabalhadores era mantida através de 

mecanismos de disciplina e hierarquia estruturadas em laços de gratidão e obrigação moral 

entre as famílias e o proprietário da terra.  

Dentro dos códigos morais oligárquicos, a lealdade mantinha fortalecidos os elos 

dessa cadeia da “política de favores”. Os mecanismos tradicionais de realimentação da 

estrutura clientelista têm a lealdade e a gratidão como dados recorrentes. As oligarquias 

tradicionais eram inescrupulosas na utilização desses mecanismos. Os momentos eleitorais 

eram períodos apropriados para que a memória dos “devedores” fosse realimentada. 

(BARREIRA, 1996, p. 39) 

 No Santa Eliza, os assentados relatavam essa situação de exploração em suas falas 

com um sentimento de indignação do tempo vivido, pois  segundo eles seus anos de trabalho 

foram perdidos para o patrão, segundo mostra a fala do assentado: 

 

“Trabalhei pro seu João desde quando eu era criança ajudando meu pai na roça e 
com os bichos, a gente saia de madrugada pra tirar leite das vacas porque o carro que 
pegava o leite, saía cinco horas. Trabalhei a vida toda pra ele e num juntei nada.” 
(Assentado  da Comunidade Carqueja) 

 

Essa realidade também é retradada no PDA da Comunidade Carqueja: 

 

O trabalho era quase de graça.  Para os moradores no final da colheita não sobrava 
nada. O patrão escolhia o local onde plantar. Plantavam basicamente: algodão, milho 
e feijão. A prioridade era deixar pastagem. Não podiam brocar, tinham que usar as 
capoeiras. Não podiam criar, nem pequenas criações. tinha vacaria e o leite era 
vendido para os moradores. (INCRA, 2001, p.3) 
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O proprietário da terra ditava as regras de comportamento, trabalho e lazer para as 

famílias trabalhadoras-moradoras da fazenda, que incluía a proibição de criação de animais – 

cabras, gado, ovelhas, além de plantações, mesmo que para autoconsumo. Também mandava 

coagir os momentos de socialização e descontração dos trabalhadores na fazenda, proibindo 

cantorias, festas e bebidas na fazenda. O gerente da fazenda tinha, então, o papel de manter 

essa ordem social vigiada, punindo, sob ordem do patrão, quem as transgredisse, estipulando 

assim uma ordem hierárquica clara de relação de poder exercida pelo patrão.  

Indignados com essa exploração os trabalhadores mais antigos, que moravam na 

fazenda, começaram a se opor a ordem estabelecida pelo patrão criando pequenos animais na 

área ao redor das casas e plantando pequenas áreas de feijão e milho para o consumo da 

família, com essa atitude dos moradores o proprietário logo começou a ameaçar as famílias, 

cortando o pagamento por suas diárias e expulsando moradores da fazenda. 

 
Com o passar dos anos o proprietário começou a expulsar os moradores, cortando o 
pouco dinheiro que ganhavam e depois dispensou o vaqueiro. Um dos trabalhadores, 
que era gerente da fazenda, ficou enfermo, não podendo mais trabalhar, ele 
aproveitou sua doença para expulsá-lo e dispensa-lo de sua própria residência. Como 
não aceitou sair, o dono começou a difamá-lo com ameaças, falando em arrombar o 
açude. (INCRA, 2001, p. 3) 

 
Não suportando mais essa situação foi que os moradores da fazenda decidiram 

procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Quixeramobim para denunciar essa 

exploração, pois tinham o desejo de possuir terra para viver e trabalhar com dignidade, por 

isso decidiram lutar pela terra onde moraram e trabalharam durante toda sua vida.  A luta se 

deu pela resistência e enfrentamento das famílias com o prioritário da terra, algumas famílias 

do assentamento destacam a participação dos filhos do então gerente da fazenda – Sr. Pedro 

nesse enfrentamento com o patrão, pois reinvidicavam pelo usofruto de algumas cabeças de 

gado, que os pertenciam e eram criados na fazenda além de plantações milho e feijão para 

consumo de suas famílias, o que não era permitido pelo patrão.  

Esse é o caso da luta pela terra no Assentamento Santa Eliza, no qual as famílias 

resistiram e lutaram através da contestação e da desobediência ao sistema de exploração 

realizado pelo dono da terra rompendo, se libertando das relações de dependência pessoal e 

coletiva construída ao longo de muitos anos de subserviência ao proprietário da fazenda, 

garantindo liberdade de escolha com a possibilidade de construção de uma nova vida que 

garanta o futuro e a dignidade dos sujeitos nessa e nas gerações futuras. 
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Nesse processo de enfrentamento, as famílias objetivavam relações de liberdade, 

de poder político e de organização para a luta de forma que construíam condições favoráveis 

para uma “sociabilidade demarcada por uma reação ativa de organização de classe e de luta 

contra a realidade de exploração em que se encontravam” (ARAÚJO, 2006, p. 47).  

A partir de então as famílias começaram a ser ameaçadas pelo patrão, que 

mandava recados intimidadores para as famílias para que desistissem de lutar por aquela terra. 

 

 “ O pessoal tinha medo de ficar sem moradia, de ser botado para fora. O pessoal 
sabia que seu João era um dos maiores proprietários da região não acreditavam que 
ele fosse perder a terra...” (assentado no PDA- Comunidade Carqueja) 

 

O apoio do sindicato foi então essencial para encorajar as famílias a reinvidicarem 

por seus direitos na contestação da ordem do proprietário da terra. A partir de 1985, os 

principais mediadores da luta pela terra no Ceará têm sido os “sindicatos de trabalhadores 

rurais (apoiados pela federação estadual de trabalhadores rurais e pela CONTAG), a igreja 

católica (através das Comunidades Eclesiais de Base- CEBs, do Centro de Promoção e Defesa 

dos Direitos Humanos e da CPT), diversas organizações não governamentais (ONGs) e 

também o MST”, que organizou a primeira ocupação de terra no estado em 1989. (LEITE, 

2004, p. 51).   

Diante disso, é importante ressaltar a capacidade de resistência das famílias diante 

de condições de vida e trabalho tão injustas e desumanas enfrentaram um longo processo de 

negociação entre o STTR, o proprietário da terra e o INCRA que se estendeu entre os anos de 

1996 a 1998 e em 29 de dezembro de 1998 houve a imissão de posse do Assentamento. A 

posse da terra então torna-se uma realidade para as famílias e a apropriação do território 

começa a se construir em novas bases de gestão nas quais as formas de trabalho e 

sociabilização entre os sujeitos se reestruturam a partir de sua realidade concreta. 

3.2. A Conquista da terra no Santa Eliza 

 

As famílias camponesas têm, com a posse da terra, a oportunidade de construção 

de uma outra ordem social, na qual a hierarquia de poder do patrão dá lugar a uma gestão 

coletiva  onde se instauram  novas dinâmicas que se redefinem e se constroem a partir da 

interação com novos processos de gestão e de resignificação de suas vidas a partir de outra 

lógica social, política e econômica na qual as famílias assentadas são sujeitos do processo 



 

 

49 

 

com direito a participação e decisão coletiva, com mais autonomia e possibilidade de acesso a 

bens materiais e imateriais para  a famílias no lugar onde viveram e trabalharam a maior parte 

de suas vidas.  

As amarras da fazenda são rompidas e as famílias camponesas ficam livres para 

construir novas relações de trabalho e de vida, de modo que o proprietário da terra deixa de 

ter o controle total sobre os trabalhadores da fazenda, quebra-se a relação de favor e 

dependência que estruturavam a relação entre patrão e empregado. É nesse processo que os 

camponeses superam as “motivações particulares e se identificam como “nós”, sem que isto 

represente a negação do ‘eu’” mas sim a integração das motivações famíliares e coletivas na 

afirmação da esperança e conquista coletiva de bem estar e garantia da reprodução da família 

com a posse da terra. (ARAÚJO, 2006, p. 115) 

A construção de seu território ganha representação não apenas material de posse 

da terra, tem valor simbólico, subjetivo de apropriação construído a partir da organização 

social. 

 

... o que reivindica uma sociedade ao se apropriar de um território é o acesso, o 
controle e o uso, tanto das realidades visíveis quanto dos poderes invisíveis que os 
compõem, e que parecem partilhar o domínio das condições de reprodução da vida 
dos homens, tanto a deles própria quanto a dos recursos dos quais eles dependem 
(GODELIER, 1984, p.114 apud HAESBAERT, 2011, p. 69). 

 

Segundo Fernandes (2012, p.746) A “unidade espacial”, antes dominada pelo 

latifúndio, se transforma em “território camponês” quando a posse coletiva da terra passa a ser 

meio de reprodução das famílias e da comunidade a partir do trabalho familiar, associativo e 

comunitário. 

O assentamento está localizado entre os municípios de Quixeramobim e 

Madalena, no Estado do Ceará. Possui uma área de 5.114 ha e atualmente possui 116 famílias 

assentadas e 24 famílias agregadas, nas quatro comunidades que compõem o assentamento: 

Carqueja, Carnaubinha, Rancho e Tigre. De acordo com dados do Plano de Desenvolvimento 

Rural Sustentável de 2011do estado do Ceará, pertence ao Território da Cidadania Sertão 

Central com área total de 15.678,4 km² distribuídos entre os municípios de Banabuiú, Choró, 

Quixadá, Quixeramobim, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibaretama, Milhã, Mombaça, Pedra 

Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu, Solonópole e Ibicuitinga. A população total é 

constituída de 352.397 habitantes, sendo que 46,87% deste total vivem em áreas rurais e se 

identificam como agricultores familiares, famílias de pescadores e comunidades Quilombolas. 
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Figura 02: Localização da macrorregião do Sertão Central no estado do Ceará. 

Fonte: Adaptado de IPECE (2011) 
 

Ainda existem nos municípios da estrutura fundiária de outrora com seus 

latifúndios utilizados para prática da pecuária. O município de Quixeramobim é reconhecido 

como uma das bacias leiteiras do Estado por conta da presença de grandes fazendas produção 

de leite e industrias de laticínios que ditam preços aos pequenos produtores. Mesmo com essa 

realidade, é expressivo a quantidade de Assentamentos Federais no município, que totalizam 

treze fazendas desapropriadas através do INCRA, isso remete a histórica concentração de 

terras e a luta camponesa contra essa configuração na região.  

 A posse da terra apropriação do espaço delineia-se a partir da estruturação do 

trabalho no assentamento, que toma outra configuração, pois consolida-se numa prática social 

de decisões coletivas tomadas pelas famílias em Assembléias, decidindo socialmente as 

questões relacionadas a propriedade coletiva da terra, organização e gestão de seu território. A 

forma de produção utilizada pelas famílias é a mista na qual se combinam produção 
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individual (na qual a família decide o quer plantar dentro de seu roçado) e de produção 

coletiva (na qual o assentamento coletivamente decide o que plantar, os equipamentos 

utilizados e escolhem as áreas de sociabilidades e lazer entre as famílias). 

 

Depois que mudou pra ser assentamento, a pessoa tem mais facilidade de fazer as 
coisas, trabalhar. Se o meu marido cria o gado dele, se ele tem os lotes dele na bêra 
d`agua ele faz o capim do jeito que ele quizer, ele planta a vazante , cria os bicos que 
ele quizer  , de acordo com o suporte forrageiro ele cria do tanto que puder  
(Assentada da Comunidade Tigre) 
 
 Aqui ficou bom demais depois que virou assentamento, eu me sento aqui e 
converso, converso. Eu gosto de conversar, num sabe, quem tiver que gostar de 
mim, gosta do jeito que eu sou. (Assentada da Comunidade Tigre) 
 

 
Uma outra dinâmica então se instaura e, para tentar compreender essas novas 

relações sociais e produtivas estabelecidas hoje no assentamento é de grande relevância 

conhecer os trajetos de vida e aprendizados de trabalho desses agricultores e agricultoras  

camponesas na construção do território Assentamento. Essas experiências individualizadas 

carregam, portanto, elementos simbólicos que definem um saber-fazer próprio que foi 

apreendido com as atividades ensinadas no âmbito familiar e na lida com as terras do patrão. 

Medeiros e Leite (2004, p.23) trazem essa dimensão quando afirmam que com a 

posse da terra aprendem-se determinadas formas de representação e delegação de poder, que 

podem, ou não, reproduzir antigas relações ‘paternalistas’ ou (de clientela, por exemplo), 

constituem-se novos parâmetros de vida em conjunto, exploram-se caminhos de 

sobrevivência.  No caso das famílias do Santa Eliza, a estruturação inicial produtiva e social 

teve caráter totalmente coletivo e muitas decisões foram tomadas de acordo com a experiência 

vivida pelas famílias na época da fazenda, os assentados mais antigos relataram como foram 

as primeiras atividades realizadas pelas famílias no assentamento: 

 

“A gente plantou primeiro algodão, todo mundo participou e tinha gente pra 
comprar, o dinheiro ficou pra associação, a gente tirou muita saca, mas no segundo 
ano a produção foi pouca, a terra tava muito ruim e agente decidiu não plantar mais 
pra não ter prejuízo. As famílias preferiram trabalhar nos seus roçados, era bem 
melhor” (Assentado da Comunidade Carqueja) 
 

A figura 03 mostra a primeira colheita de algodão no assentamento, realizada 

pelas famílias nos campos nos quais antes se realizavam as plantações. Para essa atividade 
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utilizaram a estrutura que tinham disponível e o sistema de produção anterior – reproduzindo 

o modo de produção que tinham experiência de trabalho na fazenda.  

Para Minayo (2010) a importância de se considerar nos estudos sociais a 

construção histórica das relações materiais e simbólicas passadas pelos sujeitos em seus 

processos de construção de vida intrinsecamente contraditória em sua ação e conformação 

diante das configurações do sistema, que exige dos camponeses não só atitudes inovadoras e 

diferenciadas, como também carrega de expectativas essa nova realidade de agricultores 

formados na expectativa de construção de novas formas de produção para conquistar vida 

digna no campo. 

 
As sociedades humanas existem num determinado espaço cuja formação social e 
configurações culturais são específicas. Elas vivem o presente marcado pelo passado 
e projetado para o futuro que em si traz, dialeticamente, as marcas pregressas, numa 
re-construção constante do que está dado e do novo que surge. MINAYO (2010, p. 
39) 
 
 

Figura 03: Assentados da Comunidade Carqueja na colheita de algodão.                                                     

Fonte: Arquivo da autora (2011) 
 
 

Com o insucesso dessa atividade, as famílias foram priorizando a atividade de 

para suprimento da família como os roçados com feijão e milho, a criação de animais e o 

cultivo de plantas para alimentação da família no quintal. 

Segundo Araújo (2006, p. 112) essas práticas sociais e produtivas realizadas pelas 

famílias após a conquista da terra “rompem com as regras até então postas” pela estrutura 

política e assistencial dominante que beneficiavam os grandes proprietários rurais em 

detrimento dos trabalhadores rurais das fazendas na região nordeste.    
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Contudo, a possibilidade de construção de uma lógica, de identidade e 

pertencimento, com centralidade no trabalho cotidiano para reprodução da família é 

fortalecido por suas histórias de vida e de resistência para a conquista e permanência na terra. 

Nesse sentido, Carvalho (2005) afirma que o campesinato, com a posse da terra, ultrapassa as 

questões relacionadas apenas a produção e prioriza no eixo familiar e nas relações 

comunitárias, a “reprodução da família no horizonte das gerações, com um significado de um 

projeto para o futuro, na expectativa de que todo o investimento em recursos materiais e de 

trabalho despendido na unidade de produção, pela geração atual, possa vir a ser transmitido a 

geração seguinte, garantindo a esta as condições de sua sobrevivência.”  

A resistência e a conflitualidade vivida pelo campesinato diante das relações 

capitalistas do agronegócio se mostra na afirmação de outra lógica de formação e reprodução, 

pois a “sucessão entre gerações direciona as estratégias da família em relação a constituição 

do patrimônio fundiário, à alocação dos seus  diversos membros no interior do 

estabelecimento ou fora dele, a intensidade do trabalho, as associações informais entre 

parentes e vizinhos, etc.”, são fortemente orientadas por este objetivo a médio ou longo prazo. 

(Carvalho, 2005a, p. 29,) 

A centralidade na família, define as estratégias das relações cotidianas de 

produção e reprodução do campesinato que se afirma como classe social com a posse da terra 

e a construção de novas bases de gestão de suas vidas, considerando suas tradições na 

formação das regras de parentesco e nas relações de vida entre os sujeitos no assentamento, 

formando uma teia de vida familiar e social. É nesse grande quadro de relações sociais que se 

concretiza a construção do território pelo camponês assentado que se caracteriza não somente 

como lugar de produção da agricultura mais também, e principalmente, “como lugar de vida e 

de trabalho, onde o camponês convive com outras categorias sociais e onde se desenvolve 

uma forma de sociabilidade específica, que ultrapassa os laços familiares e de parentesco. 

Compreende-se, assim, a importância que assume para o camponês a propriedade familiar da 

terra.” (CARVALHO, 2005a, p.31). 

A vida no Assentamento representa um grande desafio para os trabalhadores 

rurais que, ao conquistarem a terra, lutam cotidianamente para nela permanecerem, tirando daí 

os frutos para a satisfação de suas necessidades materiais e de sua família. ARAÚJO (p. 14, 

2006) 
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 Porém essas necessidades incluem dimensões também simbólicas de apropriação 

e gestão de suas relações coletivas internas e externas ao assentamento buscando se colocar 

como sujeitos de suas vidas, tomando decisões na busca por autonomia. 

 
Trabalhei a vida toda para seu João (dono da terra) não tinha nada, hoje o 
assentamento é muito melhor, tenho um casa, planto e crio pra sustentar a família, 
meus filhos tão tudo criado e tem moto, geladeira, televisão. No assentamento é 
melhor. (Assentado da comunidade Tigre) 

 

Segundo Leite; Heredia; Medeiros et al. (2004, p. 111) “Após o processo de 

desapropriação e a criação oficial do projeto de assentamento, uma nova situação se coloca, 

trazendo em seu bojo as experiências de vida e de luta das populações envolvidas, bem como 

os elementos sociais, econômicos, culturais e políticos das regiões onde se inserem. Dessa 

forma, se instaura uma nova identidade social para as famílias com formas de sociabilidades 

distintas a dominação anterior nas quais se refazem-se e reconstroem-se antigos hábitos que se 

formam  

Essa constatação remete a reflexão de sobre a gestão realizada pelos agricultores e 

agricultoras nos assentamentos rurais que remete a necessidade de considerar essas 

particularidades individuais que emergem no coletivo. A gestão do território pelas famílias se 

mostra então como desafio pois não há uma identidade homogenia no assentamento e por isso 

emerge a necessidade da gestão de formas de convivência que acolham as diferenças. Alencar 

(2000, p. 40) traz essa discussão quando afirma que “as áreas de reforma agrária, todavia, não 

podem e não devem ser administradas na vala do comum. O assentamento resultante de um 

decurso de luta pela posse e uso da terra de trabalho é uma categoria singular, e, como tal, é 

diferenciado.” 

  Destaca-se, portanto a interação entre diferentes agentes sociais e as famílias 

camponesas, atuando junto as famílias no diálogo sobre suas necessidades organizativas no 

assentamento, atuando, junto as famílias, no planejamento e execução das atividades 

produtivas. Percebe-se, contudo que a presença desses agentes mediadores se faz mais 

incisiva em uma das comunidades onde se pôde perceber, através do diálogo e da observação 

junto as famílias, uma organização política mais presente em uma das comunidades do 

assentamento que possibilita a formação de parcerias que priorizam mais uma comunidade em 

relação as outras e isso acaba gerando alguns conflitos aos quais tentarei me apropriar mais 

profundamente durante a investigação em campo. Os mediadores que atuam atualmente junto 
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as famílias assentadas são o SETAR, PDHC, INCRA e EMATERCE. Cabe ressaltar aqui a 

presença de alguns projetos viabilizados por esses mediadores como a construção de cisternas, 

credito para construção da instalação para criação de cabras e credito para a instalação de uma 

cooperativa para agroindústria de beneficiamento de leite, localizada na Comunidade 

Carqueja.  

 A territorialidade camponesa é aqui fundamentada na atuação social e política dos 

sujeitos do campo a partir da luta para construção de sua autonomia, que resignifica o sentido 

de conhecer sua realidade, a enxergando de forma crítica. É a busca de se posicionar como 

sujeito na pluralidade de suas ações do cotidiano, é expressar-se e ter a liberdade para a 

discussão, é poder expressar sua crítica aos fatos e concordar com o que acredita ser melhor 

para viver e se organizar de forma social e produtiva diante da realidade de apropriação do 

seu espaço considerando as particularidades de cada indivíduo e os interesses coletivos da 

comunidade. 
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4. Convivência com o semiárido: um retrato de práticas e saberes sociais 

 
  

O Semiárido brasileiro não é apenas clima, vegetação, solo, sol ou 
água. É povo, musica, festa, arte, religião, política, história. É processo 

social. Não se pode compreendê-lo de um angulo só. (Malvezzi, 2007, p. 09) 

 

É nesse contexto que trago uma breve discussão a cerca da diversidade de ações e 

processos construídos pelas famílias camponesas nessa região, considerando, para isso, a 

pluralidade de seus modos de vida, de seus saberes, de sua cultura e sua organização social 

para o trabalho e para a vida, baseados em seus valores e relação com a natureza e expressos 

em seu cotidiano de atividades sociais e produtivas.  

Nessa perspectiva, a discussão sobre o conviver com o semiárido torna-se um 

desafio, pois vai além de simplesmente considerar a sobrevivência dos sujeitos neste espaço, 

ganha proporções multidimensionais. Portanto, é preciso uma compreensão de que o conviver 

é socialmente construído e depende do fortalecimento social, político e econômico das 

famílias e da luta diária por reconhecimento de direitos, como o acesso a terra, a soberania 

alimentar, a água e a vida digna com saúde e educação adequadas às necessidades locais das 

famílias. 

Nesse processo, se faz necessário um processo de desconstrução de uma 

hegemonia centralizadora para a construção de uma visão holística, que valorize as diversas 

dimensões da vida das famílias no semiárido e que considere essa região como um lugar 

viável, de vida digna e acesso a direitos. Assim, cabe ressaltar a importância do 

reconhecimento de seus valores, suas belezas e sua vida como pilares fundamentais nesse 

processo de desconstruir ou inverter um pensamento enraizado, tanto na sociedade como no 

Estado e na academia, de que essa região é um lugar de flagelo e morte.  

Para Malvezzi (2007, p. 12), “conviver com o semiárido significa abraçar uma 

proposta de desenvolvimento, que afirme ser o semiárido viável, ser o seu povo inteligente e 

capaz, ser a natureza rica e possível, desde que os seres humanos com ela se relacionem de 

modo respeitoso” e adequado. Para isso, é necessário considerar as famílias como sujeitos 

desse processo, valorizando seus modos de viver e produzir e adequando políticas públicas 

que reconheçam o modo de produção camponês como pilar central para um modelo de 

desenvolvimento mais justo para o campo, que valorizem a cultura, a religiosidade e a relação 
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com a natureza presentes nas comunidades, seguindo, portanto na contramão da racionalidade 

capitalista de produção e consumo já que não possui como fio condutor a geração de lucro 

com o trabalho na terra. 

A imagem do semiárido sempre foi ligada ao estigma da região seca, de pessoas 

subnutridas, dos retirantes, da falta d’ água, da terra seca e rachada, da vegetação morta e dos 

longos períodos de estiagem. Essa idéia de flagelo serve para que se atribua a natureza à culpa 

de problemas políticos, que historicamente foram construídos para justificar a desigualdade 

do acesso a água na região, a construção de grandes açudes para irrigação da produção do 

agronegócio e a falta de políticas sociais de educação, saúde, moradia, acesso a créditos e 

distribuição e acesso a renda para a grande população de famílias camponesas da região. “As 

mudanças contemporâneas no poder central do Brasil não alteraram essa lógica, embora 

possam ter contribuído para fragilizá-la” (MALVEZZI, 2007, p. 16). 

Segundo dados do Ministério da Integração e da ASA, o Semiárido brasileiro 

abrange uma área de 969.589,4 km² e compreende 1.133 municípios de nove estados do 

Brasil: Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte e Sergipe, com características naturais bem específicas em relação ao volume 

pluviométrico, solos, vegetação e espécies animais. 

 

É o Semi-Arido mais chuvoso do planeta: a pluviosidade e, em media, 750 mm/ano 
(variando, dentro da região, de 250 mm/ano a 800 mm/ano). E também o mais 
populoso, e em nenhum outro as condições de vida são tão precárias como aqui. O 
subsolo e formado em 70% por rochas cristalinas, rasas, o que dificulta a formação 
de mananciais perenes e a potabilidade da água, normalmente salinizada. Por isso, 
(...) a captação da água de chuva e uma das formas mais simples, viáveis e baratas 
para se viver bem na região (MALVEZZI, 2007, p. 12). 
 

Dados do IPECE (2005) mostram que o Ceará tem cento e cinqüenta municípios 

pertencentes ao semi-árido ocupando uma área de 126.514,9 Km2 que representa 86,8% da 

área total do estado. 

Apesar do enorme potencial da natureza e do seu povo, o Semiárido é marcado 

por grandes desigualdades sociais geradas pela estrutura política que historicamente excluiu, 

de direitos e assistência digna e libertadora, a grande população dessa região marcada pela 

concentração de terra, água e poder nas mãos dos latifundiários dos sertões. Essa estrutura de 

dominação invisibilizou e “rebaixou” o modo de vida e os saberes da população dessa região, 

reféns do patriarcalismo dos fazendeiros e das políticas de combate a seca, que tornavam cada 
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vez mais dependentes e excluídas as famílias no campo e que ainda hoje deixa suas marcas de 

degradação social na região.  

 

Segundo o Ministério da Integração Nacional mais da metade (58%) da população 

pobre do país vive na região. Estudos do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef) demonstram que 67,4% das crianças e adolescentes no Semiárido são 

afetados pela pobreza. São quase nove milhões de crianças e adolescentes 

desprovidos dos direitos humanos e sociais mais básicos, e dos elementos 

indispensáveis ao seu desenvolvimento pleno. (SILVA, 2007, p. 471) 

 

Na superação desse paradigma de atraso e exclusão, surge a “convivência com o 

semiárido” que é construida a partir das práticas locais de relação com a natureza e das mais 

diversas formas de produzir e estocar alimentos e sementes para os tempos de estiagem e 

engloba vários aspectos como o acesso justo a terra, a valorização da cultura e dos saberes das 

pessoas e das diversas comunidades da região. Para isso, “é preciso ter as pessoas no centro 

dos processos, numa relação de equidade, justiça e convivência harmônica com a natureza” 

(BAPTISTA e CAMPOS, 2011, p. 02). 

 

A construção da convivência e baseada na compreensão: que seu povo é cidadão; 
que seca não se combate; que é possível conviver com a semiaridez; que a região é 
viável; que uma sociedade justa se constrói baseada em equidade de gênero, tendo as 
mulheres como protagonistas de seus destinos e que é essencial que se desenvolva 
um processo de educação para a convivência com o semiárido, valorizando o 
conhecimento construído pelo seu povo. (BAPTISTA e CAMPOS, 2011, p. 02) 

 

Segundo Silva (2007, p. 477) “a convivência articula diversas dimensões – social, 

cultural, econômica, ambiental e polítca”. Assim, a discussão sobre esse outro paradigma de 

desenvolvimento para o campo deve considerar a riqueza de conhecimentos e de vida, de 

relação com a natureza e a construção cultural presente no semiárido, que impressionam pela 

diversidade e dinamismo. Ações e saberes expressos em suas sociabilidades e resistências 

diante de um processo de exclusão e pré-conceitos históricos enraizados na sociedade e 

transmitidos também para o imaginário das famílias dessa região.  

 
Outra relação que deve ser estabelecida é entre o discurso da convivência com o 
Semi-árido e a valorização do local, da diversidade cultural, da recomposição e 
afirmação de identidades e territórios. Essa perspectiva é fundamental para 
compreensão da convivência, considerando que as questões e as soluções devam ser 
formuladas, antes de tudo, no próprio lugar, valorizando e resgatando os 
conhecimentos locais. (SILVA, 2007,p. 477) 
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Nesse sentido, a compreensão da convivência com o semiárido engloba não só a 

valorização do saber local, mas também a dimensão da diversidade cultural, da reprodução e 

da afirmação de identidades e territórios. “Essa perspectiva é fundamental para compreensão 

da convivência, considerando que as questões e as soluções devam ser formuladas, antes de 

tudo, no próprio lugar, valorizando e resgatando os conhecimentos locais” através da 

articulação e integração entre crenças e práticas, sujeitos e meio ambiente na construção das 

raízes e ligações materiais e simbólicas com o lugar (SILVA, 2007, p. 476). 

 

Em um semiárido exposto a inúmeras mazelas foram também múltiplas as 
iniciativas e estratégias construídas pelas famílias para a garantia do seu acesso à 
água e aos alimentos. Na luta diária pela sobrevivência, mulheres e homens, 
portadoras de um vasto saber adquirido a partir da observação da natureza ao longo 
dos tempos, aprenderam a arte de conviver com o meio ambiente olhando os ciclos 
das chuvas, o comportamento das plantas, dos animais e as características do clima e 
do solo (BARBOSA, 2013 p.46). 

 

Nesse sentido, a convivência é viabilizada através do incentivo a processos 

participativos de resgate e construção cultural de alternativas apropriadas a cada realidade 

com a identificação de necessidades, de capacidades locais e do aproveitamento dos recursos 

potenciais para a melhoria das condições de vida das populações locais através do 

“aproveitamento racional e ecologicamente sustentável da natureza em benefício das 

populações locais, levando-as a incorporar a preocupação com a conservação da 

biodiversidade aos seus próprios interesses, como um componente da estratégia de 

desenvolvimento” (SILVA, 2007, p. 476). 

A cultura é a interação de saberes e práticas sociais das quais uma coletividade se 
utiliza para estabelecer relações com o mundo, para lidar com a natureza e com a 
sociedade com vistas a tornar possível a convivência em seu interior e com o 
exterior, logo, para viver e se reproduzir (LIMA, 2008, p. 65). 

 
O modo de ser de um povo é fruto de relações complexas de construção social, 

nas quais estão presentes suas subjetividades e suas práticas de solidariedade materializadas 

em suas formas de organização social e produtiva e nos laços de parentesco e vizinhança.  

 
Em sua generalidade, o ser camponês está imbricado à natureza numa relação 
cotidiana, e essa interação se dá por um contínuo conhecer, pelas descobertas, por 
uma práxis empírica ampla e, preponderantemente, pela experimentação durante 
largo lapso de tempo, efetivando tentativas que levam a acertos e erros, e, com isso, 
orientam as escolhas (...) numa multiplicidade de  conhecimentos e saberes relativos 
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aos manejos e usos da biodiversidade na qual está inserido, e dos instrumentos de 
trabalho utilizados em cada situação. (TARDIN, 2012, p. 182) 
 

A convivência com o semiárido se sustenta a partir da ação-reflexão delineado 

pelo saber em empírico do camponês ao se relacionar com a natureza e suas especificidades, 

como é o caso da utilização e manejo da caatinga pelas famílias no sertão.  

 
A natureza do conhecimento camponês faz dele um efetivo práxico-empírico, que 
preponderante e necessariamente faz ensinando e ensina fazendo, ao mesmo tempo 
em que comunica oralmente explicações dos saberes intrínsecos a cada objeto e 
prática. (TARDIN, 2012, p. 183) 
 

Nessa perspectiva, a construção de um desenvolvimento mais justo passa pela 

necessidade de considerar, sobretudo, as sociabilidades e os saberes locais para a produção de 

alimentos e utilização adequada dos recursos naturais. Para isso, é primordial o incentivo e 

valorização das ações d e convivência com o semiárido que traz como princípio o respeito e 

conhecimento as condições naturais da região, seus limites, potencialidades, peculiaridades, 

culturas, saberes e conhecimentos sociais construídos.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

61 

 

5. A Construção social do ser camponês no Assentamento Santa Eliza 

_____________________________________________________ 
 

  

 Considerando o camponês como sujeito social coletivo e protagonista de sua 

história de vida e de trabalho com a terra, cabe ressaltar a importância de sua existência 

familiar e comunitária para construção e manutenção de seu território como espaço de 

apropriação coletiva para reprodução, bem estar e prosperidade da família. Nesse sentido, o 

Assentamento é considerado como espaço socialmente construído, cuja centralidade está na 

afirmação da racionalidade camponesa e na gestão coletiva da terra e do trabalho, nas quais é 

inerente a presença de uma sociabilidade específica e rica de elementos que contrariam a 

lógica hegemônica de acumulação e exploração vigente no campo. 

  

O modo de ser camponês como negação da estrutura capitalista mostra que existe 
uma outra racionalidade, lógica ou jeito de produzir diferente daquele dominante --- 
o da empresa capitalista, que tem como centralidade o lucro a ser obtido de qualquer 
maneira, ignorando o bem-estar e a felicidade das pessoas e do povo (CARVALHO, 
2011, p. 01). 

 

 Com a posse da terra, as famílias camponesas resignificam suas relações sociais 

através da identificação e apropriação do seu lugar de viver. Dessa forma, o local configura-se 

como território de relações materiais e simbólicas no qual os trabalhadores camponeses 

instituem uma ordem social coletiva, emaranhada de sentidos e significados ligados ao 

trabalho com a terra e a relação com a natureza. 

 

A racionalidade camponesa almeja a melhoria continuada da qualidade de vida da 
família e sua reprodução social através de formas de apropriação dos recursos 
naturais que conviva com a biodiversidade, ainda que mantendo constante o 
desenvolvimento das forças produtivas para a redução da penosidade do trabalho 
familiar (CARVALHO, 2005a, p. 20). 
 

  Nesse contexto, a reflexão sobre as relações sociais no âmbito familiar e 

coletivo do Assentamento ganha sentido na tentativa de compreendê-las como forma de 

resistência e afirmação desses sujeitos diante da lógica imposta pelo sistema hegemônico 

vigente que valoriza o interesse econômico e o individualismo como forma de conquista da 

realização e ascensão econômica e social. Com isso, o estudo sobre as formas de organização 

social realizadas pelas famílias do Assentamento Santa Eliza mostra-se pertinente para 
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elucidar as especificidades das formas de resistência camponesa expressa nas diferentes 

dimensões do viver na comunidade.  

Com esse propósito, trago para o debate as distintas instâncias socializadoras 

instituídas por essas famílias, que constroem seu cotidiano a partir de seu sistema de valores, 

baseado no respeito, na hereditariedade e na cultura. A racionalidade camponesa é então 

reafirmada pela reprodução de valores, crenças e costumes, que orientam as relações de 

amizade, parentesco e ajuda mútua, guiando a teia de interdependência entre as ações 

realizadas pela unidade familiar e as ações de socialização comunitária realizada no cotidiano 

de sua realidade social e produtiva.  

 

Nas sociedades camponesas a resistência aos arranjos capitalistas é expressa por 
uma extensa teia de relações de parentesco, de compadrio e de ajuda mútua, bem 
como pela aceitação compartilhada de normas e valores sociais que privilegiam a 
solidariedade intragrupal. (DIEGUES, 2002 apud SAMPAIO E LIMA, 2007, p. 66) 

 

 Cabe ressaltar que o camponês, como sujeito coletivo, é singular em seu modo de 

vida e se estrutura sob uma cultura ligada à idéia de “fartura”, de reprodução da família, de 

riqueza de saberes e respeito à natureza, que fortalecem seus modos de ser e de viver no 

campo em contradição ao estigma hegemônico de miséria e flagelo associado ao seu modo de 

vida. Nesse sentido, a manutenção de seus valores e laços de sociabilidade garante sua 

existência como sujeitos no campo, definindo estratégias de vida a partir de suas próprias 

perspectivas e interesses, ancorados em suas crenças e valores. 

 

A sobrevivência do campesinato se alicerça em seus laços de solidariedade, cuja 
quebra ou enfraquecimento ameaçam seu modo de vida; esses laços mais primários 
são os de parentesco e de vizinhança que os levam a procurar se agrupar em 
comunidade; a busca de sua permanência e reprodução numa mesma terra (ou no 
mesmo ‘terroir’, como se diz em francês), traduzidos como apego a terra, é a marca 
do sucesso de seu modo de vida e a fonte de seu cuidado com seu ambiente 
(HEBETTE, 2004 apud CARVALHO, 2005a, p. 172). 

 

Nesse sentido a sociabilidade “engloba tanto os atos singulares quanto a totalidade 

das relações sociais” em uma determinada comunidade, é síntese das práticas dos indivíduos, 

definida por sua lógica de interação social, frente aos desafios trazidos por realidade concreta. 

Portanto, cabe enfatizar a diversidade de interações sociais construídas por essas famílias no 

decorrer de suas vidas e na afirmação de sua identidade, materializadas através de “hábitos de 

consumo e de trabalho e formas diferenciadas de apropriação da natureza que lhes caracteriza 
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especificidades no modo se ser e de viver no âmbito complexo das sociedades capitalistas 

contemporâneas” (CARVALHO, 2005a, p. 171). 

 

As famílias esforçam-se sobremaneira para viverem na terra e da terra, caminhando 
por uma travessia que faz das relações sociais, desafios permanentes. Essas relações 
fortalecem as identidades de agricultores/as familiares, camponeses/as, enfim, 
legitimam esta terra como um lugar de moradia, de trabalho e de sociabilidades. 
(FARIAS, 2012, P. 03) 
 

 
No assentamento Santa Eliza essas relações sociais são singulares e criam 

mecanismos de resistência, pautados na apreensão e resignificação das vivências e 

experiências de luta pele terra e gestão coletiva realizadas pelas famílias, mediante relações e 

convivências coletivas, pois compõem uma dialética de afirmação dos sujeitos, efetivando e 

fortalecendo suas identidades em um processo de socialização que “não ocorre 

individualmente, mas encerra uma realização coletiva, o eu-outro”, numa relação de aceitação 

e afirmação dos sujeitos entre si, “um movimento de inter-relação contínua de saberes, de 

vivências e de experiências cotidianas dos sujeitos sociais – homens, mulheres, meninos e 

meninas.” (FARIAS, 2012, p. 26).  

No assentamento as atividades se comunicam, interagem de um jeito próprio, tudo 

se relaciona em um ambiente sistêmico, onde a vida pulsa. Quintais, cozinhas, terreiros, 

alpendres, roçados, currais, tudo interage de maneira própria, uma territorialidade que marca a 

vida das famílias que levam em sua história a marca da luta continua por uma vida digna 

baseada e fortificada por suas sociabilidades, hábitos, costumes e crenças na construção de 

suas atividades e seu viver coletivo, respeitando e dialogando para que a cada dia se fortaleça 

a resistência no espaço antes dominado por um patrão e agora socializado entre as famílias. 

 

5.1. As sociabilidades no Santa Eliza 
 

A compreensão das formas de sociabilidades realizadas pelas famílias do 

Assentamento Santa Eliza perpassa o entendimento sobre a pluralidade de elementos 

relacionados aos processos sociais vividos pelas comunidades rurais, em particular a realidade 

de relações sociais construídas e reproduzidas na especificidade histórico-cultural dos 

assentamentos rurais. Portanto, é necessário considerar para a análise elementos como 

vizinhança, cotidiano, lazer, crença, parentesco e amizade, pois são estruturas sociais 

importantes para entender as múltiplas relações construídas pelos sujeitos no seu espaço 
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social de moradia, produção e reprodução. O mapa a seguir mostra a diversidade de 

organização social no âmbito familiar e coletivo nas comunidades pesquisadas durante a 

pesquisa. 

 

O assentamento representa o lugar do assentado, onde ele vive o dia-dia, tem seu 
modo de vida, com o vaivém da labuta no roçado, cuidados com os animais, o pegar 
da água no açude, o forró, a vaquejada, o banho de açude, a conversa “fiada” do 
compadre e da comadre à “boquinha” da noite. Enfim, o assentado apropria-se do 
assentamento e este vai ganhando significado pelo uso, pela apropriação 
(ALENCAR, 2000, p.51). 

  

Durante as vivências essa realidade social foi se mostrando, fui descobrindo que 

as relações eram construídas a partir do viver, das ligações de parentesco, das conversas livres 

no alpendre, das trocas de experiências nos quintais, das atividades desenvolvidas nos roçados 

e na criação de animais. Percebi que tudo isso interagia para formar as relações sociais e de 

organização no assentamento, pois havia ali uma recíproca entre os núcleos familiares e o 

coletivo. Fui descobrindo, conhecendo as pessoas, seus hábitos, suas maneiras de conversar, 

suas crenças, seus sonhos, suas vidas, o cotidiano, suas atividades e suas formas de 

convivência a natureza. 

 

O campesinato se constitui a partir de uma diversidade de sujeitos sociais históricos 
que se forjaram culturalmente numa íntima relação familiar, comunitária e com a 
natureza, demarcando territorialidades com as transformações necessárias à sua 
reprodução material e espiritual, gerando uma miríade de expressões particulares 
que, ao mesmo tempo, respaldam-se em elementos societários gerais, marcando sua 
humanização e humanizando a natureza. (TARDIN, 2012, p. 181). 
 
 

Essa pluralidade de relações marca a resistência e a continuidade de hábitos e 

costumes historicamente construídos e reproduzidos pelo conjunto de famílias camponesas 

que formam o assentamento Santa Eliza e, portanto, marcam a identificação dos sujeitos com 

seu lugar de vida. Para Araújo (2006, p. 45), “a sociabilidade é a totalidade da vida social, 

síntese de múltiplas determinações, que se põe em movimento histórico, específico, portanto 

ela se realiza através de muitos complexos sociais, ou processos sociais em interação”. Nesse 

sentido, o viver em comunidade é caracterizado por relações de respeito, solidariedade e 

participação que estruturam a diversidade de interações sociais e possibilitam um espaço livre 

e libertador para encontros sociais e aprendizagens recíprocas  baseados em valores de cunho 

familiar e coletivo, ou seja, há que se considerar na análise do coletivo a dimensão simbólica 
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dos valores e da moral dos núcleos familiares na compreensão da sociabilidade no 

assentamento. 

 

A relação de ajuda mútua coloca em jogo locos sociais, sentimentais e simbólicos. 
(...) Porém, existe uma expectativa de retorno da ajuda, ainda mais que a pressão 
social, os valores de honra e de prestígio concorrem para isto, sem que haja nada de 
contratual, nem obrigatório. Além do mais, o retorno da ajuda pode ser diferido, 
assumido por outro membro da família ou ainda corresponder a uma prestação de 
natureza diferente, como uma dádiva de sementes, um gesto de amizade. 
(SABOURIN, 2011, p. 115) 

 

Nessas relações, um elemento importante a ser considerado é a presença da 

reciprocidade e da ajuda mútua nos núcleos familiares e entre as famílias na comunidade. 

Sabourin (2011) discute a reciprocidade como elemento intrínseco das relações sociais, já que 

nas sociedades camponesas esta funciona como princípio da vida social estruturando redes de 

compartilhamento de saberes nas quais “os sujeitos, vivendo essa reciprocidade, constroem 

uma relação na qual cada um exerce duas posições ‘ensinador/aprendiz’, ajudante /ajudado’, 

trazer/receber’,’guiar/ser guiado (...) É o estado de ‘iguais e diferentes’ que garante que um 

espaço de dominação e submissão não seja criado” (HÉBER SUFFRIN 1996 apud  

SABOURIN, 2011, p. 72). 

A reciprocidade é sinônimo de solidariedade: dependência mútua, fato de ser 
solidário ou de mutualidade. A mutualidade corresponde a sistemas de solidariedade 
social baseada na ajuda mútua recíproca dos membros que cotizam. Envolve não 
somente a produção de valores materiais ou instrumentais, mas também a produção 
de sentimentos e valores humanos. (SABOURIN, 2011, p. 21) 

 

A ajuda mútua se mostra elementar nessas relações já que está presente no 

contexto de vida e de valores dessas famílias, principalmente por sua história de agricultores 

sem terra. Nessa realidade a ajuda mutua tornava possível as atividades agrícolas e sociais e, 

portanto, a continuação da vida. Com a posse da terra as relações de ajuda mútua e trabalho 

coletivo, foram essenciais para estruturar o assentamento, a escolha do local das casas, dos 

locais dos roçados familiares, a manutenção das cercas e estruturas do assentamento como o 

curral e as estradas dentro do assentamento, o trabalho coletivo para escolha do que plantar. A 

gestão coletiva começava a se estruturar a partir da aspiração e das formas de vida das 

famílias, materializando a apropriação coletiva do espaço. 

 

(...) a lógica da reciprocidade define uma parte importante da produção, da sua 
transmissão, mas também da gestão dos recursos e dos fatores de produção. No 
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nordeste brasileiro, por exemplo, o acesso a água das represas, às terras de vazante, 
aos pastos comunitários, a mão de obra comunitária (pela ajuda mútua), constitui 
uma redistribuição dos fatores de produção. Assim trata-se de uma gestão 
compartilhada de recursos coletivos, assim como de uma forma de solidariedade de 
produção. (SABOURIN, 2011, p. 113) 

 

Para Sabourin (2011, p. 127) “a gestão dos recursos naturais (terras, águas, pastos, 

florestas) e a produção e manutenção de equipamentos coletivos constituem uma forma de 

ajuda mútua ou de cooperação que corresponde a uma estrutura de reciprocidade entre o cada 

um dos indivíduo e o grupo”.  

 

Estão presentes nas relações sociais entre os sujeitos camponeses, acentuados 
valores humanos fundamentais, entre os quais a solidariedade e a fraternidade, que 
se concretizam em múltiplas práticas de ajuda mútua entre vizinhos, em situações de 
catástrofes, perdas de safra, doenças e mortes, ou mesmo na organização de 
festividades comunitárias ou casamentos, batizados, entre outras (...) Da mesma 
forma, a ajuda mútua faz parte não apenas do seu cotidiano – com sementes, animais 
de trabalho ou para a reprodução, com ferramentas e máquinas –, mas também do 
seu trabalho – seja nas trocas de dias ou nos mutirões, (TARDIN, 2012, p. 183). 

 

As ações coletivas são geradas a partir de valores afetivos e éticos, que geram nos 

indivíduos um sentimento de pertencimento e confiança, “o sentimento de pertencer a um 

todo é muito forte e presente entre os sujeitos em comunidades camponesas, associado a uma 

noção de unidade, de solidariedade, de força e de vida do ser coletivo ou comunitário” 

Sabourin (2011, p. 132). Esses elementos de integração social podem ser percebidos nas falas 

de homens e mulheres no assentamento que trazem em seu discurso a ajuda como elemento 

integrador de amizade e solidariedade, como uma obrigação moral para com o próximo na 

comunidade. 

 
“A gente ajuda, a gente gosta. Eu dei um peru que eu criava pra minha cumade, pra 
ela matar pro filho dela que chegou da Bahia, que foi trabalhar lá. Eu dei porque 
gosto muito dela e ela sempre me ajuda quando eu preciso. Ela depois me deu uma 
colcha de cama.” (Assentada da Comunidade Tigre) 
 
“Um tempo desse eu me juntei com um pessoal daqui pra ‘quebrar’ um milho de um 
senhor que tava adoentado. A situação dele era difícil, nois já levava a água na 
cabeça e ia almoçar em casa pra mulher dele não se aperrear. Depois ele veio de casa 
em casa pra pagar nois mas ninguém aceitou não” (Assentado Comunidade Tigre). 
 

 Nos diálogos com as famílias foi possível perceber que existe uma preocupação 

em manter uma boa relação com a vizinhança, porque em caso de necessidade são os 

primeiros que tem condições de ajudar de forma mais rápida e solidária, principalmente nos 
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casos associados a problemas de saúde e necessidade alimentar. Os assentados que possuem 

veículo moto ou carro prestam atos de solidariedade no transporte em caso de urgência ou os 

vizinhos emprestam dinheiro para o deslocamento ou quando um vizinho oferece produtos de 

seus quintais ou mesmo outros tipos de alimentos para “completar” as refeições.   

Portanto, “a rede de vizinhança construída é um elemento de integração que 

envolve compensações e retribuições, características próprias de determinados grupos 

sociais”, ou seja, as relações de vizinhança são elemento socializador no assentamento. Além 

disso, pude observar que existe uma grande circulação de empréstimos de bens, trocas de 

serviços e outro tipo de ajuda mútua atendimento as necessidades, o empréstimo de 

ferramentas como enxada, foice, de utensílios domésticos como panela, colher de pau, 

vazilhas para armazenar alimentos , são práticas comuns de reciprocidade realizadas entre 

vizinhos no assentamento. (OLIVEIRA, 2007, p. 73) 

 

(...) nas relações cotidianas recorre-se mais aos vizinhos próximos do que aos 
parentes, que geralmente residem em lugares mais distantes. Deste modo, é comum 
a assistência nos casos de doença ou situações econômicas críticas. (HEREDIA, 
1979, p.46) 
 

Essa relação de vizinhança, segundo Vianna (1988 apud OLIVEIRA, 2007, p. 73), 

“é uma relação social considerada essencial, porque os vizinhos participam de diversas 

atividades como troca de bens e favores, que auxiliam não só na realização dos trabalhos, mas 

nas diversas formas de sociabilidade realizadas entre as famílias.” Essa relação de vizinhança 

no assentamento toma dimensões maiores do que apenas as de ter a moradia proxima a sua, os 

assentados consideram as famílias da comunidade como seus vizinhos. 

 
“Eu ajudo, sempre gostei, quando eu vejo um bicho com “bicheira” eu pego e cuido 
até ficar bom, eu já dei porco, galinha. Gosto de ajudar.” (Assentado da Comunidade 
Tigre) 
 
“Um tempo desse eu me juntei com um pessoal daqui pra ‘quebrar’ um milho de um 
senhor que tava adoentado. A situação dele era difícil, nois já levava a água na 
cabeça e ia almoçar em casa pra mulher dele não se aperriar. Depois ele veio de casa 
em casa pra pagar nois mas ninguém aceitou não” (Assentado da Comunidade 
Tigre) 

 

Essa estrutura de solidariedade é encontrada entre as famílias do Assentamento, 

porém, segundo os assentados, essa “ajuda” já foi mais realizada entre as famílias, com a 

construção das casas no assentamento as famílias construíram seu próprio espaço de 

sociabilidade e a partir de então começaram a tomar decisões mais internas a estrutura 
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familiar. Contudo, o que pude perceber nas comunidades é que essa relação de reciprocidade 

é cotidianamente retomada na ação das mulheres, que através das relações de amizade trocam 

sementes, ajudam nos afazeres domésticos, compartilham saberes e experiências, entregam 

frutos dos seus quintais, parte de doces e coalhadas feitos durante o dia, dentre outros 

alimentos para a família que se encontra em dificuldade. “como os produtos da natureza não 

tem origem privada, mas comum, fazem parte do bem comum; assim, são divididos com os 

parentes, vizinhos e amigos” (SABOURIN, 2011, p. 108). 

Diante dessa conjuntura, cabe ressaltar a presença significante das relações de 

parentesco nas duas comunidades pesquisadas, sendo a comunidade Carqueja a que mais 

apresenta essa relação entre os núcleos familiares, nas conversas e entrevistas realizadas 

percebi que as pessoas que moravam ou tinham liberdade para transitar na casa, sem que 

pedisse permissão para entrar, tinham relações de parentesco ou de compadrio, eram 

sobrinhos, afilhados (filho de uma vizinha), netos. Isso fica evidente na fala de uma assentada 

que em conversa, logo responde minha indagação ao perguntar se o jovem que passava por 

nós para entrar na casa era seu filho, ela logo respondeu: “É mesmo que fosse meu filho. Ele é 

afilhado meu e do meu marido, filho aqui da minha comadre vizinha. É, aqui é quase tudo 

uma família só”. 

A casa, como unidade de residência, tem grande importância para as famílias pois 

é nela que tem lugar a reprodução física e, em grande parte, a reprodução social de seus 

membros. Para Heredia (1979, p. 45), “o grupo doméstico é formado pelos indivíduos que 

habitam as casas, e que possuem laços de parentesco, são eles: pai ,mãe, filhos solteiros”, em 

alguns casos afilhados, netos e filhos casados com suas esposas.  Todos realizando trabalhos 

para reprodução física e social da família, através da divisão de atividades por sexo e geração 

de cada membro.  

Para Simionato e Oliveira (2003, p. 58) o conceito de família ultrapassa questões 

objetivas de laços de consangüinidade e toma dimensão mais ampla e complexa de acordo 

com o contexto social e político do lugar, portanto o sistema de interação “família” deve ser 

considerado “como um sistema inserido numa diversidade de contextos e constituído por 

pessoas que compartilham sentimentos e valores formando laços de interesse, solidariedade e 

reciprocidade, com especificidade e funcionamento próprios” no qual as relações entre seus 

membros é baseada na afeição, no respeito mútuo, na amizade, na troca de experiências e 

transmissão de valores, conhecimentos e práticas. “Mais do que uma idéia ou conceito, a 



 

 

69 

 

família tem materialidade na convivência entre seus membros. Como processo contínuo de 

abstração e concretude, ela é a unidade essencial do viver humano, através da qual, ora como 

pano de fundo, ora como determinante explícito, vão sendo tecidas as especificidades de seus 

membros”. 

Nesse sentido, Sabourin (2011, p. 106) afirma que a família constitui a base dos 

sistemas sociais e de produção nas comunidades camponesas, é a partir delas que se “reproduz 

o princípio da reciprocidade perante as outras famílias com a redistribuição do trabalho ou de 

ajuda interfamiliar”. 

Segundo os assentados, a maioria das famílias que moravam e trabalhavam na 

fazenda possuíam relações de parentesco e, com a conquista da terra, alguns moradores 

incentivaram o cadastro de parentes para preencher as vagas que estavam faltando para a 

instituição do assentamento.nas conversas as pessoas afirmavam que é melhor ter como 

vizinhos pessoas da família porque a relação de confiança é maior e se sabia como era o 

comportamento dessas famílias para o convívio comunitário no assentamento, nesse caso a 

relação de amizade era mais presente.  Heredia (1979) em sua pesquisa sobre os modos de 

vida em um assentamento rural da Zona da Mata de Pernambuco observou essa relação de 

parentesco que une as famílias  

 

(...) quase todas as famílias são aparentadas entre si, embora em alguns casos se trate 
de um parentesco distante. Uma família sempre está ligada a outra, pelo menos 
através de um parente comum. Desta forma, os laços de vizinhança reforçam-se com 
os laços de parentesco e muitas relações de compadrio. Neste ultimo caso, os laços 
de vizinhança e de parentesco são ainda mais fortalecidos. (HEREDIA, 1979, p. 47) 

 

O cotidiano de trabalho da família no assentamento, envolve todos os seus 

membros, exceto os doentes, as crianças muito pequenas ou os muito idosos que não tem 

condição de trabalhar. O trabalho se caracteriza por atividades na casa, no roçado e no curral, 

a divisão de tarefas acontece de acordo com o sexo e a idade dos membros, os homens (pai e 

filhos) cuidam do gado no verão e do roçado no inverno. A mulher mantém sua longa jornada 

de trabalho diário na com as atividades na casa, nos quintais e em atividades não agrícolas, 

independente da época do ano. Sempre são as primeiras a acordar, fazem o café para o marido 

e os filhos saírem para cuidar do gado e nos períodos de inverno irem para o roçado,  mesmo 

no final de semana as mulheres seguem essa rotina, pois os homens continuam a lida com o 

gado, que exige cuidados contínuos, depois que os homens saem elas começam a trabalhar em 

seus quintais aguando as plantas,  varrendo o terreiro, dando comida para suas criações de 
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galinhas, patos, capotes, observando a saúde o e vigor das plantas e cuidando das hortas, em 

seguida continuam o trabalho na casa limpando e fazendo as refeições.  Essa diversidade de 

atividades é ilustrada no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Atividades produtivas realizadas por mulheres em áreas de assentamentos rurais 

Fonte: Peixoto (2004, p. 21) 

 

As conversas que tive com as mulheres aconteciam na maioria das vezes quando 

realizavam alguma atividade no quintal, na cozinha, lavando roupa no terreiro, fazendo 

artesanato.  Percebi que se sentiam mais a vontade para falar sem a presença dos maridos, 

tinham o maior orgulho de me mostrar quais as plantas que tinham e como cuidavam delas, 

me contavam sobre suas descobertas sobre o manejo ou a utilização das mesmas, a forma 

como tinham conseguido as mudas para plantar, se foi com alguma amiga do assentamento ou 

de outra comunidade próxima. 
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Figura 05 – Atividades realizadas pelas mulheres nas comunidades Tigre e Carqueja 

 

A existência dos quintais possibilita a formação de um espaço de produção de 

alimentos para o consumo da família, socialização e liberdade para as mulheres.  Nos quintais 

a segurança alimentar da família é garantida, pois existe uma grande variedade de alimentos, 

vegetais e animais como frutas, vegetais como alface, jerimum, cheiro verde, pimenta, tomate, 

acerola, goiaba, limão, banana  e aves, além de plantas medicinais e algumas plantas com 

flores, que não servem para alimentação, mas, tem significado afetivo de amizade e 

companheirismo, já que receberam ou trocaram as mudinhas com alguma vizinha da 

comunidade. Segundo as assentadas são para enfeitar, pois são bonitas, coloridas e tem cheiro 

bom. 

“Aqui (no quintal) é muito bom, eu gosto, porque aqui agente pensa 
na vida, se distrai, cuida das nossas plantinhas. Todo dia eu cuido 
delas, se eu saio e passo mais de um dia sem cuidar das bichinhas , 
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ninguém cuida direito, quando eu chego tão tudo murchinha” 
(Assentada da Comunidade Carqueja) 

 
 

Além da mulher possuir papel fundamental na diversificação da produção para 

segurança alimentar da família, atua também como protagonista da reprodução social da 

família, por serem elas as transmissoras de valores morais e de comportamento para os filhos. 

Atuam mantendo a coesão das relações na família e intermediando os conflitos internos a 

estrutura familiar e com isso, mantém e dinamizam a rede de relações sociais de parentesco. 

 

Gráfico 03: Atividades reprodutivas realizadas por mulheres em áreas de assentamentos 

rurais 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Peixoto (2004, p. 24) 

 

A partir do detalhamento das atividades consideradas reprodutivas, é possível 

identificar que a participação das mulheres é total (100%) nas seguintes atividades: cozinhar, 

arrumar a casa, lavar e passar roupas. Já 98% tem  atividades com o cuidado das crianças, dos 

doentes e pela compra de utensílios domésticos. “Confirma-se com esses dados, que, assim 

como a maternidade, algumas funções estão vinculadas à identidade feminina, como: o 

cuidado com a casa e com a família.” (PEIXOTO, 2004, p. 22). 
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No assentamento, outra atuação importante das mulheres é a participação em 

espaços políticos, em reuniões no sindicato, passeatas, diretoria da associação, ações de 

ocupação, movimento da igreja, grupo de mulheres, comitê gestor, que reúne representantes 

das comunidades rurais, junto as instituições (ONGs, EMATERCE, Sindicatos rurais) e 

movimentos sociais. Nesses espaços discutem dificuldades e projetos para os assentamentos, 

socializam as decisões e encaminhamento dessas reuniões para os outros assentados nas 

reuniões da  associação. 

 

“Quando eu vou pra reunião da assembléia eu faço questão de 
participar, de dar opinião, de falar o que houve nessas reuniões (do 
grupo gestor) (...) Os homens não faz por onde se relacionar, ta por 
dentro das coisas, o que ta acontecendo, não procuram participar, o 
quê que ta, o que não tá, não entendem nada da mobilização. Todos 
os projetos que vem é através de quem? das mulheres, das marchas 
das margaridas. Tudo que é conseguido hoje é através das marchas 
das margaridas que é com as mulheres. Deus é tão bom que, eu acho, 
eu acho não, eu tenho certeza, que através disso é que hoje nos somos 
as titular. Era o homem, hoje não, já somos nós as titular. Viu, já ta 
mudando, hoje é a mulher que ta a frente da família. “ (Assentada da 
Comunidade Tigre) 

 

 Mesmo com essa multiplicidade de atividades exercida pelas mulheres, o 

patriarcalismo tem macas importantes nas relações familiares e comunitárias do campesinato, 

nas quais a mulher não alcança o devido reconhecimento, seja no interior da família ou no 

âmbito social, gerando uma “sociabilidade restringida e um sentimento de obediência e de 

inferioridades física e subjetiva e à sua menor participação tanto na gerência do trabalho e dos 

negócios quanto na repartição dos benefícios dos resultados econômicos do trabalho da 

família.” (TARDIN, 2012, p. 184) 

 

“Porque tem gente que diz assim, a mulher não entende muito de 
agricultura e de roça, essas coisas. Num entende porque, entende sim, 
ela num entende se ela ficar só lá no pé do fogão, que nem uma 
escrava que num sabe de nada, que num participa de nada, que num 
tem conhecimento de nada, aí ela não vai saber mesmo não. Mas me 
pergunte até várias áreas, vários lugares aqui dentro do Tigre, nas 
matas, nos arredores do açude, nos roçados, que eu conheço ‘tudim’ 
(...). Tem gente que se admira, que me pergunta por que eu sei tanto 
das coisas, eu digo que é porque eu me preocupo muito de ta sempre 
ali, atenta, engajada em tudo que ta acontecendo, em ta prestando 
atenção, que é pra me ir sabendo, ir entendendo, se eu não fizesse 
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nada disso eu também não sabia nada.” (Assentada da Comunidade 
Tigre) 

 

5.2 Socializações comunitárias  

 

Os momentos de socialização coletiva e lazer acontecem a noite, depois de um dia 

inteiro de atividades para homens e mulheres, geralmente após o jantar , horário em que as 

mulheres descansam de seus afazeres domésticos. A família se reúne para conversar no 

alpendre com alguns dos vizinhos que possuem o hábito e um laço de amizade mais forte com 

a família. Nesses momentos, alguns grupos acabam se formando de acordo com o tipo de 

conversa e identificação social, os jovens formam seus grupos, as mulheres mais maduras e os 

homens.  

A religiosidade também é elemento de socialização importante no assentamento, 

religião que predomina para a maioria das famílias é a católica, os assentados (as) realizam 

semanalmente reunião para rezar o terço, momento de encontro, conversas e descontração, 

principalmente para aqueles que moram mais distante na comunidade, tem curso de catecismo 

realizado pelos próprios assentados que são ministros de eucaristia para jovens e crianças nos 

finais de semana. 

 As crianças e os jovens nos assentamentos representam um grupo importante 

no assentamento. Exercem diversas atividades de integração e socialização. As crianças vêem 

no assentamento uma estrutura lúdica, brincam com os animais, inventam brincadeiras que 

utilizam os materiais que tem no assentamento como pedrinhas e galhos, já os jovens se 

divertem jogando bola e conversando em grupos.Mas além da brincadeira há trabalho junto 

com os pais. Os meninos acompanham os pais no trabalho com o gado, para o pai, esse 

acompanhamento do filho garante a formação do caráter e o ensina o trato com os animais e o 

conhecimento das áreas do assentamento, reprodução do comportamento agrícola na 

continuação e preparo para seu futuro no assentamento. As meninas aprendem desce cedo as 

atividades domesticas e o cuidado com os irmãos mais novos, tem-se a idéia do preparo das 

meninas para serem mulheres organizadas com a casa, que saibam cuidar dos filhos, fazer 

comida para cuidar do marido e dos filhos. Esse cotidiano de reprodução e ensinamento do ser 

“homem e mulher no assentamento” tem importância significativa no processo de 

socialização familiar e se torna base da reprodução social e produtiva da família. 



 

 

75 

 

Essa socialização refere-se tanto a aprendizagem das técnicas, como a 
formação de comportamentos adequados ao trabalho agrícola. 
Constitui também uma forma de internalização das normas do grupo, 
preparando-os fundamentalmente para a unidade que cada um deles 
constituirá no futuro. (HEREDIA, 1979, p. 107-108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07- Espaços de socialização das crianças e jovens 

Fonte: Arquivo da autora (2011-2012) 

 Nas conversas com os jovens, meninos e meninas me relataram que gostam de 

viver no assentamento, porém, sentem falta de momentos de lazer, coisa que eles vêem que 

tem na cidade como locais com musica e acesso a internet. Os meninos expressam uma 

ligação com a atividade agrícola e perguntados sobre o que esperam para seu futuro a maioria 

responde que quer melhorar de vida, se pudesse ser criando gado eles preferiam, já as meninas 

expressam muito a importância do estudo, elas imaginam profissões diferentes da agricultura 

como agente de saúde, professora, técnica de enfermagem. 

 As meninas encontram no estudo uma forma de romper com a dominação 

masculina e ganharem liberdade para comandarem suas vidas através do trabalho fora de casa 

e a conquista de uma profissão rompe com a dependência direta e simbólica patriarcal sobre a 

autonomia de sua vida. 
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 O colégio caracteriza como um espaço de fazer amizades, brincar, aprender e se 

alimentar. As crianças vão para escola, que fica no próprio assentamento, pela manhã. A tarde 

acompanham o pai no manejo com o gado enquanto os jovens vão a escola em um distrito 

próximo ou na sede do município e as atividades na casa e com o gado realizam pela manhã.  

Nas comunidades algumas iniciativas comunitárias foram relatadas como grupo 

de jovens e de mulheres, que tiveram bons resultados iniciais mas foram desarticulando, 

muitas vezes por falta de apoio e incentivo, como no caso dos jovens e do acumulo de 

atividades domesticas e produtivas das mulheres que acabou como fatores de desmotivação 

das mulheres para continuar com méis essa atividade. 

 

Essas práticas sociais necessitam ser constantemente repensados a 
partir da própria prática de exercitá-los. Nesse movimento pessoal e 
social, a adaptabilidade, diversidade, eqüidade e incerteza são 
companheira de jornada. Carvalho (2005, p. 42). 
 

 

5.3. Heterogeneidades e conflitos 

 

Considerando as sociabilidades realizadas entre os sujeitos como uma rede 

dinâmica de relações sociais com identidade histórica própria nos quais as relações não 

apenas exibem caráter harmônico, mas também mostram-se conflituosos na defesa de 

interesses individuais e nas relações de discordância  expressas na comunidade que moldam a  

vida cotidiana e os processos dialéticos de reprodução social. 

 
Nessas redes de relações, que se tecem no cotidiano, observam-se 
momentos de conflitos gerados pela complexidade existente. Por outro 
lado, os sentimentos de solidariedade renascem no dia-a-dia, 
confirmando a presença de diferentes estratégias dessas famílias para 
a organização da vida nos assentamentos. (FARIAS, 2008, p.153) 

 

 
Não se trata, então, de um espaço de harmonia somente, mas sim, de 

instabilidades e (re)equilíbrios, já que as relações sociais e de interesses são marcadas por 

continuidades e descontinuidades. A dimensão das divergências sociais familiares e 

comunitárias é considerada por Sabourin (2011) como forma de socialização discutindo o 

conflito como forma de interação e de regulação social. 
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(...) O conflito é também fator de socialização: ele não é a causa de 
disfunção, mas fonte de regulação, ele tem um caráter unificador que 
integra as diferentes formas sociais. Ele constitui um movimento d 
eproteção contra o dualismo e uma via que pode levar a mais unidade 
através da mobilização coletiva. O conflito tem uma função de reunião 
que permite que as pessoas e os grupos, que sem isto não teriam nada 
a ver juntos, se reúnam (SIMMEL 1898 apud SABOURIN, 2011, p. 
50). 
 
 

Para Araújo (2006, p. 113) Esses processos de organização para o trabalho 

coletivo, trazem dificuldades para os assentados porque muitas vezes “parecem estar em 

oposição aos interesses individuais e imediatos dos assentados, (...) nos momentos em que 

alguns assentados não assumiam o trabalho coletivo ou não davam importância necessária na 

sua realização”. Com isso, a produção coletiva, embora defendida pelos assentados apresenta 

uma serie de problemas e conflitos quanto a implementação e efetivação dessa prática de 

organização social para a produção e manutenção do assentamento. As dificuldades 

enfrentadas na organização social são “relacionadas muitas vezes, entre os assentados, como 

falta de colaboração, disposição, organização, etc” (ARAÚJO, 2006, p. 115). 

Porque quando a gente vai fazer uma cerca, nós trabalhava tudo junto, o quê que 
acontecia, ía uns e aqueles que se interessavam íam mais, outros quase não ia nem lá 
quando era no fim, os que tavam trabalhando constantemente tavam trabalhando 
pros outros porque na hora de usar aquele que ía lá queria ter o mesmo direito, aí 
então, com essa situação o pessoal foi  se desinteressando mais de fazer os trabalhos 
assim junto. Hoje, tem umas parte aí que trabalham por grupo, muitas coisas foi 
trabalhado por grupo, um grupo tem um local que uso, outros tem aqueles outros e 
muitos cercados que agente ta fazendo hoje, nós pega, mede e divide, exemplo, dez 
braça pra cada um , muitos pega e não vai, aí o que que acontece, o buraco fica lá e 
os bicho entrando, invadindo. (Assentado da Comunidade Tigre) 

 

No assentamento foi observado que dois aspectos fundamentais influenciam essa 

participação das pessoas no coletivo, uma delas é a influencia de sua forma de trabalho 

anterior e o fato de os agregados, filhos dos assentados, não possuírem direitos legais de 

moradia, trabalho com a terra e criação de animais para reprodução de sua família, 

conseqüentemente desmotivam-se em relação aos deveres para com o assentamento. 

Estruturas de valores éticos, respeito mútuo e confiança coletiva reforçam a 

capacidade de escuta e valorizam a interação que, mesmo com as divergências, formam um 

quadro democrático de participação no qual “ a confiança coletiva é produzida pela estrutura 



 

 

78 

 

de compartilhamento no âmbito do grupo: partilha dos saberes e experiências, aprendizagens 

mútuas ou cruzadas, partilha das responsabilidades e solidariedade.” (SABOURIN,  2011, p. 

133) 

O espaço de integração e expressão de opniões coletivo são as reuniões de 

associação nas comunidades do assentamento, que são elementos de integração social e sua 

continuidade garante um e garantem o direito a participação das famílias e o controle coletivo 

das ações e decisões no assentamento, sendo  um rico recurso de integração social. Nas 

comunidades estudadas, as reuniões são realizadas mensalmente e ou de acordo com a 

necessidade de discussão e encaminhamento sobre alguma questão urgente, tanto em relação a 

projetos que podem ser acessados pelos assentados (homens, mulheres ou jovens) ou quando 

há necessidade de discutir questões sociais de intrigas, conflitos ou desobediência de algum 

assentado ou agregado as regras do assentamento, quando há necessidade de mobilizar grupos 

para atividades de reparos no assentamento como conserto de cercas para evitar que os 

animais passem para áreas de plantação e reparo de estradas no assentamento.  

 

A estrutura de reunião permanente através de assembléias gerais garante a sua 
unidade social e a  continuidade do projeto coletivo de assentamento. É nesse 
espaço, inclusive, que as mudanças são discutidas e encaminhadas, num processo 
constante de enfrentamento dos conflitos postos pela causalidade, das necessidades 
novas e emergentes e da percepção do campo das possibilidades e das escolhas daí 
estabelecidas. (LEONTIEV, 1978 apud ARAÚJO, 2006, p. 134) 

 

No começo agente manteve muito o coletivo, mas aí com a continuidade o pessoal 
foi vendo aquela dificuldade, uns participavam, outros pegaram se afastaram, ai foi 
assim mudando mais. Aí hoje a gente tem certo os coletivos, se for pra realidade 
quase tudo é coletivo não é individual né, mas cada um tem sua historia de trabalhar, 
não cercado separado né, a maior parte é junto. Quando alguém tem um cercadinho 
é porque enfrentou por conta de si, enfrentou e fez, mas os roçados é área que 
pertence a mais de um. (Assentado da Comunidade Tigre) 

 

Alguns assentados colocam a divisão do assentamento em lotes para as famílias 

como uma possibilidade de crescimento de produção, porém, reconhece a dificuldade que 

seria para gestão do assentamento se não houvesse uma organização e ação coletiva tanto para 

a produção, na luta por compra de equipamentos coletivos, na conquista de projetos 

produtivos para o assentamento, nos planejamentos de ações de organização e mobilização 

comunitária. Essa reflexão é realizada por alguns assentados que reconhecem a importância 

da posse coletiva da terra na continuidade do assentamento. Para Araújo (2006, p. 151) a terra 
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coletiva garante aos assentados a “unidade dos assentamentos e os vínculos entre sí”, mesmo 

com as descontinuidades e dificuldades enfrentadas nesse sistema. 

  

“Se fosse loteado, os trabalhos tinham aumentado, a gente sabe que tinha, tinha que 
cercar e separar tudim, uns iam pegar um chão melhor, outros não. Tudo ia dificultar 
mais, mas o que tivesse mais coragem de trabalhar e enfrentasse alguma coisa ele 
não ia se escorar em fazer, porque sabia que era em benéfico dele e já era bem 
diferente.”  (Assentado da comunidade Tigre) 

 

Nessas redes de relações, que se tecem no cotidiano, observam-se momentos de 

conflitos gerados pela complexidade existente. Por outro lado, os sentimentos de 

solidariedade renascem no dia-a-dia, confirmando a presença de diferentes estratégias dessas 

famílias para a organização da vida nos assentamentos. (FARIAS, 2008, p.153).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

6. Considerações finais 

  
 

(...) o conhecimento é um processo infinito e não há condição de fechá-lo numa fase 
final, assim como não se pode prever o final do processo histórico, embora seja 
possível projetá-lo como politicamente mais democrático e ecologicamente saudável 
(MINAYO, 2010). 

 

É no sentido de infinitude do processo social que o trabalho veio contribuir. 

Compreendo, nesse sentido, a dinâmica social não encerra o diálogo, a discussão, mas sim 

fornece cada vez mais elementos para analise sobre as questões pertinentes a vida dos sujeitos 

sociais trabalhados nesse texto, as famílias camponesas, considerando, para isso, suas formas 

de organização, suas subjetividades, suas histórias de vida, seus vínculos materiais e 

simbólicos, suas formas de luta e resistência e suas aspirações, resignificadas ativamente no 

cotidiano de suas nas práticas sociais e de seus sistemas de valores e crenças familiares e 

comunitárias. 

Dessa forma, a proposta do trabalho foi contribuir com a discussão sobre questões 

inerentes as condições de vida e ao processo de organização social vivenciados pelas famílias 

camponesas do Assentamento Santa Eliza como forma de resistência a exclusão e 

expropriação exercidas pela estrutura capitalista no campo. Nesse sentido, foi discutida a 

importância de analisar e refletir sobre a racionalidade camponesa diante da estrutura 

capitalista de concentração e exploração exercida pela lógica do agronegócio, como modelo 

político-econômico de desenvolvimento priorizado para o campo, para isso, busquei a 

compreensão de como se estruturam as relações sociais construídas pelos sujeitos na 

construção do seu território. 

Nessa perspectiva, as relações sociais do Assentamento foram trazidas para a 

análise como forma de ruptura com esse sistema hegemônico e, portanto, consideradas como 

forma de afirmação de outro tipo de lógica social e produtiva construída pelas famílias 

camponesas, de caráter mais justo e democrático, negando a exclusão e desigualdade 

historicamente gerados pelo sistema socioeconômico burguês. 

  

O modo de produção capitalista já provou que sempre gera desigualdades sociais em 
extremos opostos: produz ao mesmo tempo, mas em proporções desiguais, a miséria 
para a maioria e riqueza extremada para uns poucos. Para negar a racionalidade do 
capitalismo seria necessário, antes de tudo, negar sua presença como concepção de 
mundo dentro de nós mesmos enquanto pessoas. Isso pressuporia acreditarmos que é 
possível mudar a correlação de forças políticas em que nos encontramos e, portanto, 
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começarmos a arrancar de dentro de nós os valores dominantes (CARVALHO 2005 
a, p. 32). 

 

Nesse sentido, as sociabilidades presentes no assentamento alicerçam um outro 

paradigma de bem estar e desenvolvimento, baseado nos modos de ser e de viver locais, com 

afirmação da racionalidade camponesa expressa nas relações de parentesco, vizinhança, 

amizade, respeito e reciprocidade, materializadas na realidade concreta de produção e 

organização social local. A partir de sua organização social, o campesinato reafirma seu lugar 

histórico na sociedade com o horizonte de reprodução da vida segundo valores sociais 

reconhecidos como orientadores das alternativas de reprodução familiar, condição da qual 

decorre a garantia de bem estar familiar e coletivo. 

Com isso, as famílias constroem uma forma de desenvolvimento adequado a sua 

realidade concreta de vida e de produção no assentamento, no qual a racionalidade camponesa 

se afirma através de sua identidade, subjetividade e da noção de pertencimento, orientados por 

uma interação criativa, respeitosa e libertadora das pessoas e dos grupos sociais com a 

natureza e com o próximo.  

Dessa forma, pude perceber como as relações sociais são dinâmicas e, mesmo que 

se institua um modelo de ordem social externa ao assentamento, como é o caso dos projetos 

produtivos implantados por uma instituição, estes são apropriados e resignificados pelas 

famílias de acordo com a ordem social instituída internamente pela dinâmica de vida dos 

sujeitos, ou seja, “o camponês se apropria dessa forma de organização e então a resignifica de 

acordo com sua práxis” (CARVALHO 2005 a). 

As práticas sociais construídas pelas famílias assentadas são nascidas de uma 

dinâmica interna própria e baseadas em relações de solidariedade, reciprocidade e respeito as 

diferenças. São instituídas, a partir de questões objetivas e subjetivas definidas tanto no 

âmbito da unidade familiar como coletiva no assentamento. Nesse sentido, a prática social 

traz elementos que contribuem para o processo de resistência e emancipação baseado em 

valores para além do capital. 

Nesse sentido a investigação buscou trazer uma reflexão a cerca da materialização 

real do desenvolvimento sustentável como forma democrática e particular para cada 

sociedade. Diegues (2003, p. 02) traz essa reflexão quando afirma que “apesar da 

ambiguidade de muitas propostas de desenvolvimento sustentável formulado pelas elites, é 

necessário resgatar o conceito de sustentabilidade ligado ao de bem-estar e qualidade de vida 
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das comunidades e sociedades humanas” de forma que a “pergunta central não é a de como 

podemos “desenvolver” a economia e a sociedade, mas como podemos construir comunidades 

e sociedades sustentáveis”. 

 O assentamento rural foi aqui analisado como um lugar construído a partir de 

uma lógica diferenciada e particular de desenvolvimento que, através da luta das famílias por 

seu território, busca a utilização racional dos recursos naturais e o acesso igualitário aos bens 

e recursos. Nessa perspectiva, as famílias assentadas possuem estratégias produtivas múltiplas 

de uso da terra em busca da auto-suficiencia alimentar, respeitando os limites do ecossistema 

e reafirmando através de suas estratégias coletivas a sustentabilidade de seu modo de vida. 

Altieri (2009, p. 26) traz a importância de se estudar o modo de vida e produção em 

comunidades rurais quando afirma que “vários aspectos dos sistemas tradicionais de 

conhecimento, são particularmente relevantes, incluindo aí o conhecimento de práticas 

agrícolas e do ambiente físicos, sistemas taxonômicos populares e o emprego de baixo uso de 

insumos externos.” 

 Assim, cabe ressaltar as ações contra-hegemônicas de resistência local a esse 

modelo de desenvolvimento, como é o caso das formas de relações sociais realizadas pelas 

famílias do Assentamento Santa Eliza. Daí emerge a necessidade de se priorizar a 

racionalidade camponesa como paradigma de uma realidade mais justa e digna de 

desenvolvimento. 

 

(...) um novo paradigma de desenvolvimento rural onde a racionalidade camponesa 
poderá se afirmar. Um desenvolvimento rural que se baseia no descobrimento, 
sistematização, análise e potenciação destes elementos de resistência local ao 
processo de modernização social excludente para, através deles, desenhar em forma 
participativa esquemas de desenvolvimento definidos desde a própria identidade 
local (CARVALHO, 2005 a, p. 05). 
 

 Diante disso, foi possível perceber que os espaços de construção social existentes 

no Assentamento consolidam uma outra lógica de vida, baseada no respeito, na reciprocidade 

e na confiança e, portanto, estrutura uma relação diferenciada com a terra, os recursos naturais 

e os indivíduos, diferente da racionalidade socioeconômica imposta externamente,  porém 

com nuances de influencia sob as ações e discursos dos sujeitos que continuamente são 

abordados pela mídia, as ações governamentais e de mercado a se cooptarem para a 

racionalidade hegemônica. 
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Contudo, o modo de vida dessas famílias é particular e muito complexo, cheio de 

sentidos em todas as ações, difícil de compreender para quem “é de fora”. É esse sentido que 

carrega a lógica do campesinato e que garante a reprodução e resistência dessas famílias em 

seu território, garantindo a legitimidade da dinâmica de vida, estruturada a partir de sua 

realidade concreta e subjetivada em suas expectativas, estratégias, saberes hereditários e 

respeito ao próximo e a natureza.    

 

Mais do que práticas especificamente econômicas ou mesmo políticas, o êxito de 
uma reforma agrária parece ligado às formas como as coletividades dão significado 
a vida, às suas visões de mundo. Cosmovisões que estão inscritas não apenas nos 
objetos, ou seja, no conjunto dos bens materiais produzidos e manipulados pelo ser 
humano, no caso pela comunidade, mas também nas formas de comportamento, nas 
atitudes, nos jogos, nas brincadeiras, na culinária, nos rituais cotidianos, nas 
manifestações artísticas, nos cultos religiosos, nas festas e folguetos, nos 
procedimentos de trabalho, na maneira de transmitir os saberes e de renovar a 
memória, enfim, no que se chama hoje de bens imateriais (CALDART, 1987 apud 
BARROSO, 2005, p. 11). 
 
 

Assim, as formas de sociabilidade construídas e reproduzidas no cotidiano das 

famílias do Assentamento Santa Eliza compõem uma complexa teia de relações sociais de 

resistência a estrutura de dominação capitalista no campo. É afirmação do território a partir de 

seus modos de vida, de produção e reprodução de hábitos, costumes e crenças, definidoras dos 

laços familiares e comunitários de amizade, compadrio, respeito e desavenças, com liberdade 

de expressão individual e coletiva de opiniões e saberes no âmbito familiar e comunitário. 

 No Assentamento Santa Eliza existem entre as famílias formas de associações e 

interações diferenciadas, nas quais a participação dos assentados e assentadas dá-se pela 

agregação de interesses familiares e coletivos, predominantemente baseadas nas questões de 

afinidades pessoais entre os indivíduos e os grupos sociais formados. As interações entre as 

famílias apresentam-se de diversas formas e abrangem dimensões tanto religiosas instituídas 

em novenas, cultos, missas, reuniões de catequese; como de lazer na formação de times de 

futebol, grupos de caça, banhos de açude, brincadeiras, no âmbito da organização e gestão do 

assentamento como as assembléias gerais nas comunidades onde se discutem questões de 

interesses coletivos, reuniões com técnicos de instituições de assistência técnica e 

movimentos sociais, como também no âmbito da produção como o grupo de mulheres que 

criam cabras, fazem artesanato, tem quintais produtivos, o grupo de homens que ficam 
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responsáveis pela manutenção física do assentamento. Tudo isso se mostrou como forma de 

interação social e resistência das famílias na continuação e reprodução de seu modo de vida. 

  A manutenção dessas sociabilidades garante ao assentamento sua continuação, 

como território camponês de vida e de produção, em outra lógica de desenvolvimento, que 

valoriza o local, a convivência com o ambiente e entre os sujeitos e o modo de ser particular 

da comunidade como garantia de bem estar e reprodução social. 
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