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RESUMO 

 

O trabalho analisa a sociabilidade no Assentamento Rural de Santana e os processos de 
aprendizagem objetivados pela prática social cotidiana dos trabalhadores rurais nos processos 
de luta, de conquista e de permanência na terra entre 1987 a 2005. O Santana, fundado a partir 
da política de reforma agrária do INCRA, está situado no Município de Monsenhor Tabosa no 
Sertão do Ceará, Nordeste brasileiro. No Assentamento os trabalhadores rurais tecem uma 
maneira peculiar de organização da produção e da vida cotidiana. A pergunta de partida a qual 
este trabalho se propõe: o que é viver em um assentamento rural, que mantém a propriedade 
coletiva da terra e uma produção organizada a partir do trabalho coletivo e individual? Quais 
os seus desdobramentos para a formação dos assentados? O percurso teórico e metodológico 
se fundamentou na ontologia do ser social a partir de Marx, Lukács e Mészáros. A pesquisa 
de campo, objetivando um estudo de caso, realizou-se dentro de uma abordagem 
antropológica marxiana priorizando a totalidade representada pela sociabilidade do 
Assentamento. O Santana se estruturou basicamente sob dois momentos históricos. No 
primeiro momento, a sociabilidade do Assentamento tinha como base duas mediações 
centrais: propriedade coletiva da terra e produção cooperada que, para a implementação do 
projeto coletivo, foram combinadas a relações de controle coletivo, necessárias à construção 
do Assentamento. A sua sociabilidade estava demarcada por vínculos de solidariedade e 
dependência entre os assentados, pois “tudo era decidido coletivamente”, como costumavam 
afirmar. A prática social cotidiana dos assentados engendrava um rico aprendizado demarcado 
pela produção associada, pelas reuniões e Assembléias permanentes, dentre outros. Porém 
este projeto não teve sustentação, pois as condições de carências materiais, dificuldades de 
ordem prática nas relações de produção coletiva e no estabelecimento de relações estáveis 
com o mercado forma impedindo a sua continuidade. No segundo momento o Assentamento, 
embora mantivesse a propriedade coletiva da terra, sofreu uma mudança nas relações de 
produção coletiva para uma produção mista. A partir de então, estabeleceu-se uma 
combinação de produção individual (de responsabilidade exclusiva do assentado) e de 
produção coletiva (mantida pela Cooperativa de assentados), uma alternativa posta a partir das 
demandas internas (de ampliação da capacidade de trabalho e de consumo), e externas (da 
inserção na lógica de uma economia de mercado). Dos fatores externos que influenciaram a 
mudança do projeto de Assentamento, destaca-se a política do Estado através do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) e das relações de aproximação de alguns 
assentados com a elite política da região. O trabalho, finalmente, afirma que o que é original 
na sociabilidade de Santana são as mediações necessárias à manutenção do projeto de 
Assentamento, que representam germes de relações sociais superiores, e que diferem em certa 
medida da reprodução da sociabilidade burguesa. Embora tenha constatado os limites 
históricos da sociabilidade em Santana seja um fato, esta prática social definitivamente trás 
elementos que contribuem para o processo de transição para uma sociedade emancipada, para 
além do capital.  

 

Palavras-Chave: Sociabilidade; Terra e Trabalho; Assentamento Rural; Questão Agrária; 
Ontologia do Ser Social; Trabalho e Educação; e Reforma Agrária. 
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ABSTRACT 

 

This research analyses the sociability at the rural settlement of Santana (between 1987 and 
2005) and the learning processes of the rural workers on the struggles of everyday life for 
land, production and well-being. The Santana settlement was created by the agrarian reform 
policy of INCRA, in Brazil. It is situated in the city of Monsenhor Tabosa in the hinterlands 
(Sertão) of the State of Ceará, Northeast of Brazil. In the settlement, the rural workers build, 
in a peculiar way, the organization of the production and of their everyday lives. The research 
purpose is to investigate what it is to live in a rural settlement that keeps the common 
propriety of land and an organized (both collective and individual) form of production. 
Furthermore, it is important to investigate what the impact of such life for the formation of the 
settlers is. The theoretical approach is based on the “ontology of the social being” by Marx, 
Lukács and Mészáros. The field research had an anthropological Marxian approach, 
considering the totality represented by the sociability of the settlement as a case study. It 
could be observed that the rural settlement was strongly influenced by two historical 
moments. First, the settlers organized themselves based on two central mediations: collective 
property of the land and cooperative production, which led to the establishment of collective 
control of the settlement. Its sociability was characterized by solidarity and inter-dependency 
links of the settlers, because “all was decided collectively”. The social practice fostered a rich 
learning process, influenced by the associative production, frequent meetings and assemblies, 
amongst others. Nonetheless, material needs, practical difficulties of the collective 
production, and market relations with the outer world prevented the original project to further 
develop. In the second period, although the settlement maintained the collective property of 
the land, it changed the production to a mixed system, a combination of individual (whose 
responsibility was merely of the settler) and collective (organized by the Cooperative Union 
of the settlers) production to respond to both internal (enhancement of work and consume 
capacity) and external (insertion of the settlement in the market logic) demands. Besides, the 
settlers counted on external support for the implementation of the new individual-production 
system, such as governmental programs (PRONAF, for instance) and the approximation of 
some workers to the local political elite. From the results, one can conclude that the 
originality of the Santana sociability are the mediations required to maintain the original 
project, which reflects seeds of superior social relations, different from those of the 
bourgeoisie sociability. Although historical limits for the amplification of such sociability are 
a fact, the experience of Santana definitely contributes for the transition process to an 
emancipated society, beyond capital. 

 

Key words: Sociability, land and work, rural settlement, land question, ontology of the social 
being, work and education, land reform. 
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Introdução 

 
 

[...] devemos estudar como se formam as relações vitais do homem em tais ou 

tais condições sociais históricas e que estrutura particular engendra dadas 

relações. Devemos, em seguida, estudar como a estrutura da consciência do 

homem se transforma com a estrutura da sua atividade (LEONTIEV, 1978: 

92). 

 

 

Nosso ponto de partida é a sociabilidade do Assentamento Rural de Santana, 

enquanto uma totalidade de relações sociais. Situado no sertão cearense, no Município de 

Monsenhor Tabosa, o Santana conta com uma área de 3.213,47ha, abriga 81 famílias, das 

quais 71 são assentados, 10 agregados1. O Santana se estabeleceu como Assentamento Rural 

no ano de 1987, com a Portaria no. 393 (COPÁGUIA, 1993), sete meses depois da 

desapropriação das fazendas Santana e Serra das Bestas2. Durante sete meses os trabalhadores 

rurais discutiram e definiram o projeto de Assentamento cuja base era terra e trabalho 

coletivos. Posteriormente, no início da década de 1990, ocorreu deu-se uma reformulação do 

Assentamento, mudando sua base de produção para produção mista, no qual parte da 

produção passou a ser realizada através do trabalho cooperado e parte pelo trabalho 

individual, mantendo a terra coletiva, como critério básico de sua organização. 

Nesta pesquisa analisamos a sociabilidade do Assentamento Rural e os processos 

de aprendizagem daí decorrentes que foram formando os assentados, desde o ano de sua 

fundação do Santana em 1987 até 2005. 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. Nesse processo, tecem uma maneira peculiar de organização da produção e da 

                                                
1 Dentre as 71 famílias, 05 são aposentadas que continuam vinculadas ao Assentamento, pois não têm filhos para 
lhes substituírem. Dos agregados 05 são filhos de assentados e 05 são assentados aposentados. Há uma regra no 
Santana segundo a qual, o assentado, quando se aposenta, tem a possibilidade de abrir mão dos compromissos 
com o Assentamento, passando a ter o direito a casa, com o terreno para uma pequena horta, ficando dispensado 
de prestar serviços à coletividade. Caso tenha um filho, pode transferir sua “vaga” para este, transmitindo seus 
direitos e deveres de assentado. O aposentado, fazendo esta opção, perde o direito de ser beneficiado por futuros 
programas de financiamentos. A população de Santana é de aproximadamente 440 habitantes, segundo nos 
informou um líder assentado. 
2 Gostaríamos de informar que a Fazenda Santana foi o palco principal do processo de pressão dos trabalhadores 
rurais, porém o processo de desapropriação implementado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) se realizou em duas fazendas: Santana e Serra das Bestas. Por isso toda a documentação do 
INCRA acerca deste processo se refere às duas áreas desapropriadas e incorporadas pelo Assentamento. No 
entanto, o Assentamento foi nomeado apenas como Santana. 
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vida cotidiana, o que tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores, pela riqueza que 

representam. Nos assentamentos os trabalhadores rurais tentam objetivar uma forma de 

produção da vida cotidiana relativamente diferenciada da sua vida anterior, em geral 

demarcada por “práticas tradicionais clientelistas” (PEREIRA, 2004, p. 33); e por precárias 

condições de vida com acesso restrito aos bens materiais necessários à sua sobrevivência 

(água, moradia, eletricidade, educação e saúde). Uma condição semelhante, no nosso ponto de 

vista, à da população residente nas periferias dos centros urbanos, marcada pelas carências 

materiais e sociais, uma condição própria da lógica desigual e contraditória da sociedade 

burguesa.  

Para estes grupos, viver em um assentamento de reforma agrária passou a 

significar, nos últimos anos, uma possibilidade de participação nas relações de produção e de 

objetivação de uma estrutura cotidiana peculiar, na qual os assentados passam a ter, muitas 

vezes minimamente, a garantia da satisfação de suas necessidades básicas de comer, vestir e 

morar. Nos assentamentos, em geral, engendram uma sociabilidade centrada na cooperação da 

produção e da organização da vida social, baseada no estabelecimento de vínculos de 

dependência e solidariedade. 

Dentro destes espaços, nos indagamos, é possível pensar na objetivação de uma 

nova sociabilidade, que apresente elementos negadores da sociabilidade capitalista? Em que 

sentido isso é possível e quais os seus limites? Em outras palavras, é possível a objetivação de 

fragmentos de relações sociais superiores, capazes de contribuir no processo histórico da 

humanidade numa perspectiva de superação do capitalismo3 e, portanto, capazes de contribuir 

no inevitável processo de transição para uma outra sociabilidade? 

Nesta perspectiva, afirmamos que o objeto da nossa investigação é a sociabilidade 

no contexto do Assentamento Rural de Santana, no período de 1987 a 2005. Daí que a nossa 

pergunta de partida pode ser enunciada da seguinte forma: o que é viver em um assentamento 

rural, que mantém a propriedade coletiva da terra e uma produção organizada a partir do 

trabalho coletivo e individual? Quais os seus desdobramentos para a formação dos 

assentados?  

No decorrer da nossa pesquisa identificamos dois momentos do Assentamento de 

Santana. O primeiro momento, caracterizado pela escolha de terra e trabalho coletivos 
                                                
3 Entendemos que o modo de produção capitalista, como a forma superior de objetivação do sistema de capital, 
tem demonstrado, segundo Mészáros (2002), nas últimas décadas a sua incontrolável crise estrutural, o que nos 
dá elementos históricos para continuar pensando na possibilidade objetiva de uma outra sociabilidade 
radicalmente diferente e superior à sociabilidade capitalista.  
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assumiu a forma de produção coletiva (como costumam nomear) estruturada a partir da 

cooperação do trabalho dos assentados associados. Para tanto, estavam vinculados através de 

uma Associação que, posteriormente transformou-se em Cooperativa. No primeiro momento, 

porém, as condições objetivas do Assentamento não garantiram a sua continuidade, por isso a 

possibilidade de ampliação da produção individual foi a alternativa encontrada para a crise, 

assumindo então um caráter misto. Neste segundo momento, caracterizado pela terra coletiva 

e a produção mista, se estabeleceu a partir da combinação da produção individual (da 

responsabilidade exclusiva do assentado) e da coletiva (mantida pela Associação dos 

assentados), uma alternativa posta a partir das demandas internas (de ampliação da capacidade 

de trabalho e de consumo), e externas (da inserção na lógica de uma economia de mercado).  

Consideramos que, estes dois momentos, demarcaram, diferentemente, o jeito de 

ser do Assentamento, apresentando continuidades e descontinuidades (LUKÁCS, 19?? b) de 

questões e conflitos sociais que, na sua totalidade reafirmavam as peculiaridades de cada 

momento representado na sociabilidade objetivada. Dentro da perspectiva da ontologia do ser 

social, consideramos que a análise de cada momento histórico só foi possível pela mediação 

da relação parte e todo.  

Portanto, temos a preocupação de compreender a sociabilidade do Assentamento, 

enquanto um complexo de complexos (LUKÁCS, 19?? b), cujo movimento interno e externo, 

objetivado pelas interações sociais entre os complexos que constituem a sua totalidade se 

realiza pela inevitável mediação da sociabilidade capitalista. Diante destas questões, 

levantamos as seguintes hipóteses:  

a) A sociabilidade engendrada em Santana apresenta germens de relações sociais 

superiores que não seguem a lógica meramente capitalista.  

b) Terra, trabalho e controle coletivos são mediações já incorporadas à vida cotidiana do 

Assentamento de Santana, como condição necessária à sua continuidade4 

 

Dos nossos objetivos gerais destacamos: compreender e analisar a sociabilidade 

dos Assentamentos Rurais tendo como mediações a propriedade coletiva da terra e a produção 

                                                
4 O controle coletivo se estabeleceu em Santana desde o seu início, configurando-se como uma mediação interna 
de regulação da produção e da vida cotidiana. 
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cooperada, analisando, outrossim, sua relação com o processo de formação dos assentados 

numa perspectiva do desenvolvimento do gênero humano5. 

Dos objetivos específicos podemos enumerar os seguintes: a) analisar a 

organização da produção, divisão e distribuição assumidas em Santana nas suas duas formas 

aparentes, coletiva e mista, a fim de nos apropriarmos de sua essência; b) analisar os 

processos de escolhas estabelecidas pelos assentados e seus desdobramentos para a 

objetivação dos projetos de Assentamento, percebendo como este movimento (de participação 

e de tomada de decisões internas assumidas) tem construído a singularidade da vida do 

Assentamento na sua totalidade social; c) perceber os elementos educacionais, políticos, 

culturais e ideológicos, presentes nas relações cotidianas do Assentamento Rural de Santana, 

demarcando a complexidade da sociabilidade ali engendrada. 

Acreditamos que nossa investigação contribui para os estudos acerca dos 

assentamentos rurais, em primeiro lugar, porque assumimos uma perspectiva teórica ainda 

não muito explorada nessa área; em segundo lugar, porque temos a preocupação de registrar a 

história do Assentamento de Santana como o processo dialético que imprime necessariamente 

teleologias e causalidades, uma dinâmica social posta pelo campo de possibilidades presentes 

na totalidade social; em terceiro lugar, entendemos que a tentativa de análise da riqueza das 

relações sociais estabelecidas na dinâmica de um Assentamento Rural, com todas as 

contradições que lhe são próprias, fornece elementos importantes para a percepção da 

objetivação de germes de novas relações sociais superiores necessárias ao processo de 

transição para uma sociedade para além do capital (MÉSZÁROS, 2002).  

Nos propomos a um estudo de caso, tomando como objeto de pesquisa o 

Assentamento Rural de Santana, ou seja, pretendemos construir uma investigação sobre uma 

realidade objetiva com toda a complexidade de processos representada e expressa na 

totalidade de relações que constituem sua sociabilidade, engendrada pela mediação da vida 

cotidiana e da atividade humana. Segundo Florestan Fernandes (apud DINIZ, 1999, p.45-46), 

“o estudo de caso propõe a exploração e o aprofundamento dos dados, para a transcendência 

da realidade investigada, ao submetê-los a referências analíticas mais complexas”. Para 

Lüdtke (1995) o estudo de caso nos permite investigar a vida cotidiana de um contexto local 

(vilas, cidades, vizinhanças) como parte de uma micro-história, sem renunciar à sua conexão 

                                                
5 A perspectiva do gênero humano está vinculada à possibilidade de emancipação humana como processo de 
tomada de consciência dos trabalhadores para a construção de uma outra possibilidade de sociedade que rompa 
com as bases postas pelo sistema de capital. 
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com o contexto social mais amplo e as suas grandes questões, como o Estado e as classes 

sociais. Dionne (1999, p.156) acerca do estudo de caso faz a seguinte exposição: 

É verdade que as conclusões de tal investigação valem de início para o caso 

considerado, e não assegura a priori, que possam se explicar a outros casos. Mas 

também nada o contradiz; pode-se crer que, se o pesquisador se dedica a um dado 

caso é porque ele tem razões para considerá-lo típico de um conjunto amplo do qual 

se torna o representante [...] pode ajudar a compreender uma situação ou fenômeno 

complexo, até um meio, uma época. 

 

O nosso caminho investigativo foi trilhado sobre os fundamentos da ontologia do 

ser social em Marx6, tendo como pressupostos a historicidade, a contradição, a dialeticidade e 

a totalidade que dão materialidade ao movimento das relações sociais (MARX, 1997; LESSA, 

2001). Nesta perspectiva, assumimos o atalho, posto pela ontologia lukasciana através da 

categoria trabalho, que orientará nosso percurso teórico e metodológico. Desta forma, à 

medida que analisamos a gênese, formação e consolidação do Santana vamos observando os 

atos teleológicos de seus sujeitos e as escolha coletivas estabelecidas, dentro do campo de 

possibilidades postas e vislumbradas por eles. Assim, pretendemos ir evidenciando as 

contradições, avanços e continuidades que permitem a objetivação de sua sociabilidade.  

Nossa pesquisa de campo se realizou em dois momentos, nos anos de 2003 e 2005. 

Inicialmente realizamos a pesquisa documental, quando tivemos acesso à documentação do 

INCRA, da Cooperativa de Produção Agropecuária Águia, e à bibliografia específica na área. 

Nesses dois períodos, realizamos nossa observação de campo, participando um pouco do 

cotidiano do Assentamento, das reuniões, assembléias, atividades diversas e celebrações, com 

o olhar de quem pretende perceber o ser-precisamente-assim de um assentamento rural, ou 

seja, partindo da sua aparência imediata e ir se apropriando da sua totalidade, enquanto síntese 

de muitos processos, isto é, complexo de complexos (LUKÁCS, 19?? b). Realizamos 

entrevistas espontâneas e semi-estruturadas, com um grupo de assentados, com alguns ícones 

históricos do Santana e com diferentes grupos (de amigos em rodas nas calçadas, de jovens e 

de crianças).  

                                                
6 Os autores por nós escolhidos, além de Marx (1997, 1985a) foram, fundamentalmente, Lukács (19?? a, 19?? b, 
1979, 1977), Heller (1977, 1970) e Leontiev (1978), pois apresentam entre si uma afinidade de direção de sua 
análise marxiana. Embora reconheçamos outros olhares possíveis optamos por uma perspectiva teórica capaz de 
nos dar uma base na ontologia, na epistemologia e metodologia (SILVA, 1998). Consideramos que, estes autores 
fornecem contribuições valiosas às questões de fundo do nosso trabalho: sociabilidade, vida cotidiana e atividade 
humana. A partir destas categorias fica muito evidente a questão da educação como processo de formação 
humana resultado das relações sociais cotidianas. 
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É interessante destacarmos que a pesquisa acerca de assentamentos rurais no Brasil 

tem assumido uma posição de destaque, principalmente pelo papel que os movimentos sociais 

rurais tem assumido na luta e conquista da terra, na pressão social sobre a agenda de governo 

nos últimos anos e nas formas de organização da produção quando conquistam a terra. Além 

disso, os assentamentos têm avançado nas formas de organização e articulação da luta por 

melhores condições de produção no nível local e nacional, organizando-se em fóruns 

permanentes.  

Encontramos contribuições teóricas fundamentais nesta área, apontando para a 

função social que os assentamentos rurais têm assumido na sociedade brasileira, uma 

dimensão sócio-cultural, quando possibilitam aos assentados o acesso à terra e, com isso, as 

relações sociais com base no controle coletivo interno, utilizando novas tecnologias de 

produção e do trato da terra e ampliando as possibilidades de acesso à educação formal. 

Quanto aos impactos econômicos, concordamos, até certo ponto, com VEIGA 

(1994) quando analisa o papel da agricultura familiar no século XX nos países desenvolvidos, 

como um “sistema de bem-estar social da Nação e da produção competitiva de alimentos” 

(VEIGA apud VEIGA, 1994, p. 86)7.  

A política agrícola de governo voltada para o controle de preços restringiu a 

produção agrícola patronal, daí que o autor defende a reforma agrária como uma alternativa 

possível de redistribuição da terra e de aumento da produção agrícola. Nesta direção, 

acreditamos que os assentamentos rurais de reforma agrária, nas décadas de 1970e 1980 no 

Brasil assumiam, a partir do Plano Nacional de Reforma Agrária a possibilidade (dentro da 

lógica do sistema de capital) de assumir um papel importante no processo de distribuição da 

riqueza, que VEIGA (1994) atribui à agricultura familiar. Contraditoriamente, acreditamos 

que este espaço conquistado sob a ótica e lógica do capital, apresenta na sua própria dialética, 

outros campos de possibilidades. É nesta perspectiva que nossa tese se encaminha. Os 

assentamentos rurais são complexos sociais engendrados dentro de relações de contradição 

que apresentam uma dinâmica, embora inserida na sociabilidade burguesa, que não pode ser 
                                                
7 A questão da agricultura familiar na economia a partir do Século XX foi discutida no nosso relatório de 
pesquisa de Bolsa Sanduíche da Capes (ARAÚJO, 2004). Destacamos aqui, que esta forma de produção, baseada 
na força de trabalho familiar, assumiu, de fato, naquele século, um papel preponderante na produção de 
alimentos básicos para a população nos países desenvolvidos, contrariando a tese da superioridade da grande 
produção agrícola apresentada por alguns economistas (WAKEFIELD apud SMITH, 1990), inclusive  marxistas 
(ENGELS, 1981; LÊNIN, 1981 a, 1981 b; KAUTSKY, 1980). De fato a tendência daquele século foi de que a 
produção familiar, em função da política de intervenção do Estado, no controle da produção e dos preços, 
“inibiu”, por um lado, a ação da grande produção (com sua lógica de minimização dos riscos e maximização do 
lucro) e estimulou, por outro, a produção familiar (com sua disposição do risco e da intensificação do uso da 
força de trabalho familiar). 
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entendida como mera reprodução e continuidade da lógica geral mais ampla. As contradições 

presentes no cotidiano de um assentamento, resultantes da dinâmica da luta de classes, ao 

serem enfrentadas vão objetivando um processo de aprendizagem estimulado pela dinâmica 

da permanente relação entre as necessidades sentidas, da causalidade posta e das escolhas a 

serem coletivamente estabelecidas. Isto, de fato, amplia o campo de ação dos trabalhadores 

rurais, e aqui é que está a riqueza do ser precisamente assim de um assentamento rural com 

terra coletiva e trabalho combinado (coletivo e individual).  

É claro que não podemos deixar de reconhecer que, nesta complexa e contraditória 

dinâmica social, em última instância, os assentamentos rurais atualmente (além destes 

aspectos anteriormente apresentados), assumem também sua função social na reprodução 

social, quando “amenizam” as contradições sociais próprias da economia capitalista, além de 

estarem submetidos às exigências postas pela lógica do sistema de capital. 

Nossa exposição da análise construída na nossa pesquisa não representa o mesmo 

caminho da investigação, neste sentido apresentamos quatro capítulos seguidos de uma breve 

conclusão da análise. 

O primeiro capítulo, “A Investigação: o caminho de ida e de volta”, apresentamos 

os aspectos teóricos e metodológicos do nosso percurso investigativo sob a ontologia do ser 

social. Destacamos inicialmente a necessidade e importância da temática e do estado da arte. 

Nossa opção pela perspectiva histórico-dialética, na ontologia do ser social aprofundada por 

Lukács (19?? a, 19?? b), nos levou a tomar a categoria trabalho como um recurso de 

investigação e exposição do objeto conhecido, partindo do princípio lukasciano de que o 

trabalho é a protoforma de toda atividade humana.Sentimos necessidade de uma melhor 

precisão acerca das categorias de sociabilidade, vida cotidiana e atividade humana, que 

assumem uma centralidade na investigação. Finalmente, apresentamos nossa pesquisa de 

campo e toda a riqueza que representou, do ponto de vista acadêmico-científico e do ponto de 

vista da nossa formação enquanto sujeito social e pesquisador. Um percurso que nos 

possibilitou uma revisão do nosso olhar urbano.  

No segundo capítulo, “Luta e conquista da terra: pressupostos sócio-históricos do 

Assentamento Rural de Santana”, apresentamos sucintamente o contexto da questão agrária 

brasileira8, com ênfase nas décadas de 1970 e 1980. Analisamos o processo de organização da 

luta e a conquista da terra no entorno da fazenda Santana, no Município de Monsenhor 

                                                
8 A título de sugestão de leitura apresentamos como excurso o resultado da nossa revisão de literatura sobre a 
questão agrária no Brasil, no final deste trabalho em anexo. 



  20 
 

 
 

Tabosa, destacando o papel da prática social das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) na 

determinação das escolhas estabelecidas pelos trabalhadores rurais. A condição de 

trabalhadores rurais sem terra e arrendatários imprimiu no grupo uma relação de renda, com 

“terra de negócio” dos fazendeiros. Esta relação foi substituída pela relação com “terra de 

trabalho” (MARTINS, 1991). A terra de trabalho apropriada pelos trabalhadores rurais 

tornou-se terra coletiva, contrariando uma regra de então de parcelamento das terras de 

reforma agrária. Neste sentido, observamos que a prática de algumas CEBs, com a exploração 

coletiva da terra, possibilitou ao grupo vislumbrar uma outra forma de acesso àquela terra. 

Logo de início, optaram por terra e trabalho coletivos. Esta escolha impôs alguns 

desdobramentos como a saída de alguns trabalhadores com suas famílias por não 

concordarem com aquela estrutura de Assentamento. A partir daí, a sociabilidade que foi 

sendo objetivada no Santana foi se assumindo como uma novidade, tanto para os 

trabalhadores rurais quanto para os técnicos do INCRA.  

No terceiro capítulo, “Terra e Trabalho coletivos: a sociabilidade de Santana nos 

seus primeiros anos (1987 a 1994)”, analisamos a história da vida cotidiana no Santana nos 

seus primeiros anos cuja base material era terra e trabalho coletivos. Esta causalidade posta 

pelos assentados exigiu a materialização de uma estrutura organizativa forte e cooperada. 

Todas as decisões e escolhas eram feitas a partir de debates em Assembléias, com a tentativa 

de obter o consenso do grupo, quando isto não era possível a votação da maioria era o critério 

de decisão e de adesão. Essa prática foi se legitimando e se incorporando à estrutura da vida 

cotidiana, constituindo-se parte da sociabilidade do Santana. O Assentamento optou pela 

produção coletiva, porém permitiu a manutenção da exploração da roça individual de 

subsistência que, nos anos posteriores foi se configurando como o germe da produção 

individual. Foi interessante observar a complexidade de relações sociais estabelecidas entre os 

complexos sociais que constituíam a sociabilidade de Santana e a posição que foram 

assumindo na dialética do movimento histórico. Desta forma, percebemos que, ao 

estabelecerem terra e trabalho coletivos, os assentados tiveram que objetivar formas de 

controle coletivo para a estruturação do Assentamento. Com o controle coletivo os assentados 

decidiram administrar coletivamente os recursos disponibilizados pela Política de Reforma 

Agrária, o que lhes deu a possibilidade de ampliação da sua capacidade de aplicação dos 

investimentos. Neste sentido, concluímos que o Estado com aquela política contribuiu, 

contraditoriamente, para a reprodução do Assentamento de Santana, com sua proposta de 

associação dos assentados em torno da terra e trabalho coletivos.  
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No 4o.Capítulo, “A terra continua coletiva e o trabalho não”, observamos que a 

necessidade de reprodução do Assentamento lhe impôs uma re-estruturação nas relações de 

produção. Isto ocorreu a partir das contradições postas pela realidade de carências materiais 

dos assentados e da limitação da capacidade de acesso ao mercado, como imperativos 

inevitáveis àquela mudança. A produção em Santana assumiu o caráter misto com 

predominância na produção individual, embora tenha mantido a base de terra coletiva. Os 

assentados através das Assembléias Gerais e do Coletivo de Direção9 conservaram o 

complexo do controle coletivo, porém com um papel mais restrito que no momento anterior, 

principalmente por conta do processo de subordinação da produção coletiva à produção 

individual. A produção individual tornou-se responsável pela reprodução material dos 

assentados e de suas famílias, seguindo a determinações gerais postas pelas regras 

estabelecidas através das Assembléias Gerais. Observamos neste contexto o que chamamos de 

diferenciação social, ou seja, alguns assentados foram se destacando em relação aos outros, 

um processo que, no nosso ponto de vista, foi muito mais determinado por processos externos 

que internos.  

Finalmente apresentamos as nossas conclusões com a preocupação de dar resposta 

à nossa pergunta de partida, verificando em que sentido nossas hipóteses foram contempladas. 

                                                
9 Como veremos adiante o Coletivo de Direção foi uma estratégia de ampliar a participação dos assentados na 
diretoria da Cooperativa que era composta por cinco membros. Com a estrutura de Coletivo de Direção foram 
acrescentados quatro novos membros, representando os diversos setores do Assentamento (pecuária, agricultura, 
agroindústria e comercialização). 
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1o. Capítulo 

 

 

A Investigação: o caminho de ida e de volta 

 

 

Apresentação da temática (objeto de estudo, problematização e escolha do Santana). 
 

O objeto de nossa investigação é a sociabilidade do Assentamento Rural de 

Santana, engendrada no contexto da questão agrária nas décadas de 1970 e 1980, quando o 

debate em torno da necessidade da reforma agrária se estabeleceu enquanto uma problemática 

econômica e social. Os assentamentos surgem como alternativa viável, substituindo os 

projetos de colonização como forma de redistribuição de terra10. Partimos do pressuposto de 

que os assentamentos rurais, como comunidades rurais, possuem uma estrutura de vida 

cotidiana própria, unidade na diversidade, que representam uma totalidade de relações sociais, 

ou seja, complexo de complexos (LUKÁCS, 19?? b) em interações sociais complexas que 

objetivam o ser-precisamente-assim do Assentamento. 

A questão agrária, nas décadas de 1970 e 1980 no Brasil, apresentava um quadro 

do acirramento da interdição do trabalhador rural à terra e da concentração fundiária, base 

material objetiva para o desdobramento dos processos de organização da luta pela terra no 

Brasil e no Ceará, como ocorreu na Fazenda Santana11. A lógica da questão agrária no Brasil 

pode ser definida segundo Martins (1998), a partir da sua tese de que, historicamente, quando 

a terra era livre o trabalho era cativo e, quando o trabalho se tornou livre a terra já era cativa. 

O autor denuncia a lógica do projeto econômico brasileiro nas suas origens, posto pelas 

necessidades externas do desenvolvimento econômico do capitalismo a partir de relações 

                                                
10 Os projetos de colonização realizados dentro dos programas de reforma agrária pelo Estado brasileiro eram 
caracterizados pelo assentamento de trabalhadores rurais em terras públicas ou desapropriadas na forma 
parcelada. Este programa de governo era desenvolvido pelo INCRA (anteriormente Ministério da Reforma 
Agrária e do Desenvolvimento Agrário - MIRAD) onde se estabelecia um vínculo contratual entre o “parceleiro” 
(proprietário da parcela da terra) e o Estado. Para aprofundar a origem, os fundamentos e os processos de 
implementação dos projetos de colonização no Brasil (do século XIX e XX) sugerimos a leitura de Smith (1990), 
Martins (1995, 1998) Santos (1984) e Fernandes (1998). Com a política de assentamento rural nos anos de 1980 
há uma outra concepção, demarcada pela exigência de relações de cooperativismo entre os beneficiados. Assim o 
Assentamento Rural passa a ser formado a partir de um grupo de trabalhadores rurais associados. Estes podem se 
constituir de: proprietários privados da terra (chamados de “parceleiros”) ou proprietários coletivos da terra 
(vinculados entre si pela terra e organizados na forma de condomínio). A condição necessária para estes dois 
tipos de assentamentos rurais é que os assentados estejam associados. 
11 A contextualização da questão agrária será rapidamente discutida no segundo capítulo, embora tenhamos 
realizado um estudo mais aprofundado desta temática, apresentado no texto que está anexado a esta tese. 
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mercantis portuguesas no Brasil colônia (SMITH, 1990) e, diríamos que, ainda hoje, a partir 

das necessidades da reprodução do sistema do capital global. 

Na década de 1980, iniciou-se a organização dos trabalhadores rurais sem terra, 

arrendatários na fazenda de Santana e da região de Monsenhor Tabosa, no sertão cearense12. 

O motivo que deu início a este processo foi o não cumprimento dos acordos firmados entre os 

arrendatários e os proprietários rurais, o que desencadeou uma insatisfação no grupo. Além 

disso, outros fatores histórico-sociais contribuíram no desdobramento do processo de 

organização e luta destes arrendatários. Podemos destacar aqui a prática social das CEBs e o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRs) na região, nos quais os arrendatários estavam 

engajados.  

Foi a partir do processo de conquista da terra pelos trabalhadores rurais sem terra 

na década de 1980 que os assentamentos rurais surgiram no cenário da reforma agrária 

brasileira. Neles fora sendo objetivadas e engendradas relações de produção, de convivência e 

de poder que se diferenciavam das relações de produção anteriores, demarcadas pela 

subordinação e dominação do trabalhador ao proprietário da terra13. Estas novas relações se 

estabeleceram a partir do momento em que os trabalhadores rurais sem, terra através da 

pressão e luta social, conquistaram a terra pela mediação do Estado, esta tem sido a regra 

geral. É importante destacar aqui a importância que o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) assumiu no processo de organização e luta pela terra no Brasil, com suas 

estratégias de pressão, ocupação e conquista da terra. Há assentamentos rurais que se 

formaram a partir de um longo processo de luta, com a ocupação ou não de terras (públicas ou 

improdutivas); aqueles que passaram pela experiência dos acampamentos considerados “um 

dos fatores essenciais na orientação futura” (VENDRAMINI, 2000, p. 84) e para uma a 

homogeneização das expectativas dos sujeitos em luta, especialmente pela realidade objetiva 

da luta por terra de trabalho (MARTINS, 1991)14.  

Os assentamentos rurais a partir dos anos 1980 assumiram, basicamente, duas 

formas de apropriação da terra: terra parcelada e terra coletiva. Destas duas estruturas de 

organização do Assentamento, se desdobraram formas diferenciadas de produção. No caso 

                                                
12 Nossa investigação contou com a produção acadêmica acerca do Assentamento de Santana, destacamos os 
trabalhos de Barquete (1995), Mônica Martins (1994) e Azevedo (1992). 
13 Muitos estudos desenvolvem esta condição do trabalhador rural no Brasil. Dentre eles podemos citar: Cândido 
(1977), Martins (1991, 1995) e Queiróz (1973). 
14 Vários autores analisam o momento do acampamento como um rico processo de aprendizagem e formação 
humana (D’INCAO, M.C. e ROY, G., 1995; SCHERER-WARREN, 1989, 1996; VENDRAMINI, 2002; 
ZINNERMANN, 1994), inclusive como um fator determinante para a estruturação das novas regras de 
convivência e organização produtiva no assentamento. 
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daqueles cuja base era a terra coletiva podemos enumerar: a) a forma de produção coletiva, os 

trabalhadores rurais estão objetivamente dependentes e associados entre si, dividindo 

coletivamente os frutos do seu trabalho; b) a forma de produção mista se estrutura com uma 

área de terra reservada exclusivamente para a exploração coletiva e uma outra para a 

exploração individual familiar, podendo a comercialização dos seus produtos (coletivos e 

individuais) ser efetuada tanto pela mediação de uma cooperativa (absorvendo todos os 

assentados), quanto pela própria família (ou até por pequenos grupos associados entre si). No 

caso dos assentamentos com terra parcelada, fica mais difícil o estabelecimento de uma área 

para a exploração coletiva, embora isto não seja impossível. De todo modo, a exploração é 

tipicamente familiar e a comercialização pode ser cooperada ou não. Os assentados estão 

vinculados através de uma cooperativa, pela qual podem estabelecer contratos de 

financiamento da produção e de compras de instrumentos de trabalho. 

Esta diversidade de apropriação e exploração da terra tem estabelecido uma certa 

diferenciação entre os assentamentos. No caso do Ceará é notório o nível de organização 

social daqueles que optaram por terra coletiva, mesmo que sua exploração não siga esta 

mesma determinação (BARQUETE, 1995, 2003). Outro aspecto da diversidade de 

assentamentos rurais está relacionado às condições objetivas que precederam a conquista da 

terra. Para aqueles que contaram com uma história de luta (com ocupação ou não da terra) há 

um elo de aproximação entre os assentados, isto não significa afirmar que não enfrentem 

conflitos internos, em termos de organização do assentamento (RAQUEL, 1999).  

Um aspecto comum a todos os assentamentos é que estes se formam em torno de 

uma vila agrícola. Assim, encontram as condições favoráveis para o estabelecimento de 

relações de vizinhança, auto-ajuda e solidariedade, evitando a situação de isolamento em que 

se encontravam anteriormente. A associação dos trabalhadores rurais se constitui como um 

instrumento interno de gerenciamento e articulação exigida pelo Estado. Como veremos, no 

decorrer da nossa exposição, Santana, logo de início, constituiu uma associação e, 

posteriormente tornou-se uma Cooperativa. No início da década de 1990, o Santana se 

associou à Cooperativa Central dos Assentamentos Rurais (CCA), vinculada ao MST. 

 

A nossa escolha: o Assentamento Rural de Santana 

Diante da vasta realidade de projetos de assentamentos do Estado do Ceará, nossa 

escolha foi sendo definida a partir de alguns critérios. Pretendíamos observar um 

assentamento rural que tivesse como base terra e trabalho coletivos, com um relativo 

amadurecimento e autonomia (a fim de que nosso objeto de estudo, a sociabilidade ali 
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engendrada e o processo de aprendizado acumulado fosse possível de ser analisado com maior 

plenitude), e que fosse vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). É 

interessante observar os percalços que foram tangenciando o nosso trabalho inicial 

demarcados por condições objetivas e subjetivas (do pesquisador e de seus interlocutores). No 

processo de escolha do Assentamento Rural15, entramos em contato com a coordenação do 

MST em Fortaleza, para uma rápida discussão acerca das intenções da pesquisa e da 

possibilidade de sua realização em um assentamento vinculado àquele. Percebemos nestas 

conversas a importância do Assentamento de Santana, pela sua experiência com terra e 

trabalho coletivos, com o cooperativismo, com um bom nível de organização e maturidade. 

Este Assentamento nos foi apresentado entre outros como “um dos nossos” (sic), referindo-se 

ao vínculo com o MST. 

A partir daí, decidimos visitar o Santana para, numa primeira aproximação, 

apresentarmos a nossa proposta de pesquisa e conhecermos as condições de acesso e 

possibilidades de hospedagem. Nosso primeiro contato foi marcado por uma ótima acolhida e 

forte interesse em nosso estudo. O que nos surpreendeu, logo de início, foi a informação de 

um dos representantes da coordenação do Santana afirmando que “não temos vínculo com o 

MST” (sic), contradizendo, assim, a informação que trazíamos. De fato, esta era uma questão 

inquietante apresentada logo no início e que foi sendo esclarecida no decorrer da pesquisa, 

assumindo um sentido muito mais complexo e dando uma outra direção às nossas primeiras 

intenções.  

Estávamos diante de percepções diferenciadas do que seria pertencer ou não ao 

Movimento: a nossa percepção enquanto pesquisador, a do próprio Movimento e a do 

representante do Assentamento. Para nós, o vínculo com o MST estava eivado da noção de 

gênese, por ter sido gestado a partir da prática social do MST, e da relação orgânica, de uma 

forma tal que representasse a adesão ao seu projeto e fidelidade aos seus princípios 

organizativos. Talvez, neste sentido, a nossa concepção estivesse mais próxima da percepção 

da liderança do Movimento, quando se afirmou ser um dos seus. Porém, do ponto de vista da 

líder entrevistada em Santana, aquele vínculo assumia um peso bem mais superficial e 

efêmero do que esperávamos, pelo menos naqueles anos do desenvolvimento da pesquisa. 

Ora, fomos tomando conhecimento que, de fato, existia um vínculo entre o 

Assentamento de Santana e o MST através da Cooperativa Central das Áreas de Reforma 

                                                
15 Já tínhamos um certo conhecimento e contato com alguns assentamentos rurais do Ceará em função do nosso 
trabalho de docência visitando alguns assentamentos rurais com os alunos do curso de Veterinária e Serviço 
Social no período de 1997 a 2001. Orientamos, ademais, algumas monografias nesta área, o que nos possibilitou 
uma incursão mais tranqüila sobre a temática. 
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Agrária do Ceará – CCA. Um vínculo, possivelmente, mais formal e estrutural que orgânico. 

No entanto, observamos que o Assentamento oferecia elementos considerados ricos o 

suficiente para nos levar a rever, em parte, nossos primeiros critérios de escolhas. O Santana 

operava sobre a base da terra coletiva, apresentava um nível de organização social e de 

produção bem avançado, além da maturidade adquirida nos seus 18 anos de existência. Além 

disso, demonstraram interesse com nosso trabalho oferecendo, inclusive, condições de estadia 

para a realização da pesquisa. 

Diante destes aspectos, decidimos realizar a nossa pesquisa no Santana, abrindo 

mão de parte dos nossos primeiros propósitos, pelo menos nos termos em que já havíamos 

estabelecido. O Santana não tinha um forte vínculo com o MST, pelo menos, nos termos que 

imaginávamos. Além disso, observamos que a produção cooperada associada não se 

constituía a condição básica das relações de trabalho, tendo sido, de fato, um dos pilares dos 

primeiros sete anos daquele Assentamento. Observamos, todavia, que estes processos de 

transformação, de certa forma, estavam presentes em grande parte dos assentamentos rurais 

no Ceará.  

Portanto, nossa pesquisa se realizou no Assentamento Rural de Reforma Agrária 

Santana, localizado a 270 km de Fortaleza e a 60 km da sede do Município de Monsenhor 

Tabosa, na região dos sertões cearenses, com um acesso bastante acidentado e precário. Vale 

destacar que o Município de Boa Viagem, que fica a 42 km do Assentamento, oferece um 

melhor acesso para a capital do Estado. 

Isto contribuiu para que os assentados escolham Boa Viagem como apoio para 

grande parte de suas atividades comerciais e financeiras. A precariedade das estradas que 

ligam o campo à cidade tem sido um dos grandes problemas para a produção dos 

assentamentos da região e obstáculo para a melhoria das suas condições de vida16. Inclusive, 

                                                
16 Um aspecto interessante que muito nos serviu de fonte inspiradora para a compreensão das condições objetivas 
dos assentamentos rurais no Ceará foi a dificuldade de acesso, o que nos obrigava a tomar três tipos de 
transportes: ônibus, “pau de arara” e moto. Os momentos de viagem no “pau de arara” serviram de instrumento 
de nossa sensibilização como pesquisadora do meio rural. Também serviu para refazermos a nossa visão urbana 
e burguesa. Nos momentos das nossas viagens, durante o longo trajeto de 2hs e 30 minutos para chegarmos ao 
local da nossa investigação, sentíamos ao mesmo tempo estranhos e instigado a compreender aquele mundo. 
Vivíamos um processo de desconstrução do nosso olhar essencialmente urbano. Assim, tivemos a oportunidade 
de ir aprendendo a olhar aquele mundo com a sua própria riqueza, para além da comparação com os padrões 
urbanos, o que não significa fazer uma apologia ao rural, mas percebê-lo enquanto um contínum campo/cidade, 
embora suas condições objetivas sejam bastante precárias. Como afirmou Damatta (apud ROMANELLI, 1998, 
p. 123) “o trabalho de campo deve ser orientado e guiado pelo olhar antropológico, que se funda no 
estranhamento e no conhecimento teórico. [...] consiste em estudar a nós mesmos como se fôssemos o outro, 
realizando o processo de estranhar aquilo que é familiar”. 
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isto tem mobilizado os assentamentos da região no sentido de pressionarem os órgãos 

competentes para a melhoria desses acessos.  

Sabemos que os recursos hídricos do Ceará são escassos, no entanto, o Santana 

dispõe de seis açudes, o que representa um fator positivo para o desenvolvimento das 

atividades produtivas. No entanto, nos anos de seca, estes não são suficientes para a garantia 

da continuidade do mesmo ritmo de produção. Um dos açudes é utilizado apenas para o 

consumo humano. 

A organização do Assentamento em uma agrovila (ver mapa em anexo) 

possibilita, como já anunciamos, uma aproximação maior nas relações de vizinhança e de 

solidariedade, no centro da vila, existe um espaço bastante amplo onde encontramos uma 

escola de ensino fundamental com uma quadra de esporte e de festas; uma capela; uma 

Bodega comunitária; uma lanchonete com área de lazer e jogo de sinuca; a sede da 

COPÁGUIA; e laboratório de informática, o Centro Rural de Inclusão Digital (CRID)17; uma 

oficina e borracharia e um galpão para o armazenamento da produção. Existe, ainda, espaço 

para outras construções conforme as necessidades e as possibilidades futuras.  

As casas são de alvenaria, com uma área de 77 m2, banheiro, água encanada, 

energia elétrica e um quintal com cisterna. Este espaço possibilita o cultivo doméstico de uma 

horta e a criação de animais domésticos. A grande maioria possui equipamentos básicos 

domésticos, inclusive TV com antena parabólica. A moto, meio de transporte mais comum, 

tornou-se necessária em função da precariedade de transporte coletivo, pois o Município 

disponibiliza transporte coletivo para o Assentamento apenas duas vezes por semana o que, 

segundo os assentados, não é suficiente. 

A escola conta com apenas duas salas de aula, espaço insuficiente para atender 

seus 300 alunos, com isto, utilizam o espaço da igreja e de algumas casas de assentados para o 

funcionamento de salas de aula complementares, a fim de atender os alunos (de 1o. e 2o. 

graus, Telecurso 2000 e Educação de Jovens e Adultos-EJA/ MST) do Assentamento e da 

vizinhança. Atualmente, a escola possui onze dos seus professores, advindos do próprio 

Assentamento, todos com o curso superior de Licenciatura em Pedagogia18, dentre os quais, 

                                                
17 O CRID é um projeto de inclusão digital para o campo, desenvolvido pela Faculdade de Educação (FACED) 
da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
através do Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD). Um laboratório de informática é 
instalado nos Assentamentos  que assumem a responsabilidade de sua administração juntamente com a escola 
local. Para maiores informações sugerimos consultar ao site www.multimeios.ufc.br/crid 
18 Uma nova turma de 8 estudantes que concluíram o 2o. Grau no próprio Assentamento está estudando na UFC 
no curso Pedagogia da Terra - um convênio com a UFC/ MST. 
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alguns estão cursando pós-graduação em Tamboril e uma concluiu a pós-graduação na UNB, 

em 2005, através de um projeto de pós-graduação organizado pelo MST. 

A agrovila dispõe de apenas um telefone público, insuficiente para o atendimento 

local e da vizinhança, embora o acesso à internet tenha amenizado esta demanda. Percebemos 

isto nos finais de semanas quando se forma um grupo em torno do telefone esperando o 

momento de fazer ou receber sua ligação.  

 

O estado da arte da pesquisa sobre a temática e a perspectiva dominante da investigação 

sobre os assentamentos rurais.  

Muitas pesquisas acerca dos assentamentos rurais já foram desenvolvidas no 

Brasil, demonstrando a importância que assumem no processo histórico brasileiro, do ponto 

de vista social, pela riqueza das mediações engendradas no seu interior e, do ponto de vista 

econômico, pela possibilidade de acesso a bens necessários à reprodução dos trabalhadores 

rurais19. Vale lembrar que os assentamentos rurais são objetivações humanas engendradas 

dentro de um contexto próprio de conflito social oriundo da lógica perversa da acumulação e 

reprodução do sistema de capital.  

Esta temática assumiu uma posição de destaque na produção teórica nos cursos de 

pós-graduação, nos níveis de mestrado e doutorado. Apresentamos aqui, uma revisão sobre a 

produção bibliográfica local20 e nacional, por nós realizada, sem deixar de lado os teóricos 

clássicos da questão agrária no Brasil como Martins, Abramovay, Graziano da Silva, Silva; e 

                                                
19 Devemos lembrar que esta questão não é unânime entre os intelectuais quando questionam a (in)viabilidade 
econômica dos assentamentos rurais no Brasil. De acordo com os objetivos propostos neste trabalho, não 
priorizamos a exposição deste debate, porém, gostaríamos de apresentar algumas das teses a este respeito. 
Graziano (1994; 1983) afirma que a reforma agrária não é uma necessidade econômica, pois o Brasil 
desenvolveu-se economicamente, conquistou seu lugar no mercado mundial, sem realizar esse projeto. A 
reforma agrária, para este autor, é uma necessidade social, das classes trabalhadoras. Embora seja uma bandeira 
das classes trabalhadoras, o autor lembra que não há nada de revolucionário na luta pela terra no Brasil. Ao 
refutar Graziano (1994), Germer (1994) defende o caráter revolucionário da luta pela terra no sentido de criar as 
condições objetivas do processo de socialização dos meios de produção. De certa forma, ele está de acordo com 
a posição de Léninin (1982) que, apresentando o plano agrário, mesmo com o viés liberal, defende a necessidade 
do processo de socialização das terras como estratégia favorável ao processo de desenvolvimento de condições 
objetivas para uma possível revolução socialista. Veiga (1994) afirma que a reforma agrária é uma necessidade 
econômica dentro da própria lógica e dinâmica do capitalismo. Assim, nos lembra que foi nesta perspectiva que 
os países desenvolvidos no século XX defenderam uma política econômica de apoio e incentivo à produção 
familiar (que não tem a mesma lógica da grande produção capitalista), pois ela suporta e se submete à política de 
controle dos preços posta pelo Estado, como forma de “equilibrar” a reprodução e acumulação do capital sob o 
comando da produção industrial. 
20 Nos cursos de Pós-Graduação em Educação e Sociologia da UFC, encontramos uma vasta produção, por este 
motivo escolhemos aqueles que contribuiriam mais diretamente para a nossa temática. Parte da produção teórica 
sobre assentamentos rurais está voltada para a questão da educação, especificando o papel da escola, do projeto 
pedagógico e da organização do MST.  



  29 
 

 
 

alguns antropólogos, como Redfield, Bailey, Cândido, que nos servirão de suporte para a 

nossa análise no decorrer dos capítulos seguintes.  

Da produção científica no Ceará, destacamos a contribuição de Damasceno21 

(1985; 1990) acerca da educação popular realizada no contexto das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), no meio rural, com o Movimento de Educação de Base (MEB). A autora analisa 

a questão fundiária e a formação do campesinato no Brasil, apontando as suas especificidades, 

a partir de Marx e Gramsci. Trata-se de um estudo fundamental para quem está pesquisando 

as relações no campo, assim como entender o processo educativo objetivado nas CEBs, com 

seus desdobramentos para a vida no campo ainda hoje.  

Através de sua análise, pudemos entender melhor, as contradições presentes no 

desenvolvimento da organização dos trabalhadores rurais, com a reprodução de um modelo 

autoritário e hierárquico nas relações entre a liderança e a base perpassada nas relações entre 

militância religiosa, sindical e as bases. A autora consegue perceber, com o rigor 

metodológico de que se utiliza, mediações que constituem a complexidade presente na vida 

camponesa dentro da prática das CEBs. O grupo pesquisado, constituído por pequenos 

proprietários, posseiros e arrendatários, encontraram na prática educativa do MEB através das 

CEBs um espaço de reflexão que, “embora seu eixo específico seja a prática religiosa e não a 

prática sócio-política. [...] ela teve um importância política” (DAMASCENO, 1990, p. 227). 

Foi pela mediação das CEBs que os camponeses encontraram um espaço de organização 

social, de formação de uma consciência de classe e de práticas associativas através de projetos 

comunitários de produção.  

No entanto, a autora constata que as estratégias de soluções para as questões 

camponesas continuaram dentro de uma dimensão individualizante e comunitária. As 

condições históricas dos camponeses, de certa forma, impediam a busca de soluções em 

termos de classe. Nesta dimensão, encontramos um rico suporte para a nossa investigação, 

tanto no que diz respeito ao referencial teórico utilizado, com o cuidado metodológico que 

teve de permanecer neste campo, quanto na sua análise da realidade camponesa (embora 

nosso trabalho analise outro grupo, este teve sua formação nas CEBs) e na percepção dos 

limites sócio-históricos impostos àqueles que vivem no campo brasileiro. 

                                                
21 O trabalho da autora que aqui comentamos “Pedagogia do Engajamento”, foi resultado da Tese de Doutorado 
em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) sob o título: “Prática Educativa e 
Consciência do Campesinato: uma contribuição ao estudo da Educação Popular realizada nas Comunidades de 
Base”. 
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Da leitura de Costa22 (1991, 1992), destacamos a sua análise acerca da estratégia 

de controle político do Estado, através do processo de cooptação das lideranças camponesas 

com a política participativa utilizada nos anos 1970 e 1980. Segundo a autora a “construção 

dos coletivos” imposta pelo Estado, como forma organizativa e participativa dos 

trabalhadores rurais na organização da produção, terminou tendo um desdobrando para além 

do previsto. Por um lado o Estado conseguiu estabelecer parte do controle pretendido, porém, 

esta experiência contribuiu para a criação de “um lugar possível de alargamento das relações 

políticas sobre o Estado” (COSTA, 1991, p. 201), na medida em que foi um espaço ocupado 

pelas CEBs e movimento sindical.  

A autora destaca a resistência, o enfrentamento e a organização dos camponeses 

na região de Aracati, evidenciando o papel que a liderança assumiu naquele momento 

histórico. Vale destacar a fala de um líder, que veio à Fortaleza atrás de seus direitos, e os 

desdobramentos que esse ato singular representou, segundo a autora, para o movimento 

camponês no seu Município: “fui à Fortaleza sem nenhuma orientação, por conta própria. [...] 

Sentei [...] na antiga praça do Ferreira. [...] Eu não lia jornal, não tinha orientação própria, 

como tenho hoje, aí um operário moreno chegou, começou a conversar comigo e disse: aqui 

existe uma federação de trabalhadores” (COSTA, 1992, p. 12).  

De fato, o controle do Estado (inclusive dividido entre a Federação dos 

Trabalhadores Rurais do Estado do Ceará - FETRAECE e o STR) não é total sobre as 

relações sociais cotidianas, ele plasma neste espaço que é também, para além da reprodução 

das relações de produção, um espaço de luta. Embora a política agrária favorecesse à grande 

propriedade, ao mesmo tempo, ela estabelecia espaços de luta. A autora nos auxiliou a 

entender o contexto histórico em que se formou o Santana e a complexidade de relações 

postas pela política do Estado.  

Mônica Martins23 (1994) analisando o programa de reforma agrária no Ceará, 

entre 1986 e 1989, apontou três questões determinantes neste processo: a falta de decisão 

política para a implementação do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA); a pressão dos 

trabalhadores rurais; e a pressão, contrária, dos proprietários de terra organizados através da 

União Democrática Ruralista (UDR). Desta foram, a reforma agrária como foi sendo 

implantada se apresentava, de fato, como resultado do embate entre estas três questões. Neste 

                                                
22 Dissertação de Mestrado em Sociologia pela UFC, com o título: “Camponeses e Política Agrária. Definições e 
Redefinições” (1991); e o artigo “Experiências Camponesas e ‘Construções Coletivas’”.  
23 O texto da autora que utilizamos foi publicado a partir da sua Dissertação de Mestrado em Sociologia pela 
UFC, concluída em 1990 com o título: “Reforma Agrária: sonho, sonhei, sonhamos – luta de classes e 
assentamentos em terras do Ceará”. 
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contexto permeado por conflitos, a autora destacou duas propostas antagônicas de reforma 

agrária: a primeira que reforçava “a propriedade privada dos meios de produção, o sistema de 

parcelamento da terra e a integração das unidades familiares ao processo de acumulação 

capitalista, comandada pelo setor agroindustrial” (MARTINS, M. 1994, p. 15), defendida 

pelas organizações patronais; e a segunda proposta “denominada de Modelo de Socialização 

dos Meios de Produção [...] se caracterizava pelas formas alternativas de apropriação e uso da 

terra, com ênfase no sistema de cooperação e gestão coletiva dos meios de produção” 

(MARTINS, M. 1994, p. 15), e que era defendida pelos trabalhadores rurais24. A autora 

analisou o processo de formação de cinco assentamentos rurais cearenses, dentre eles, o 

Santana com sua trajetória de luta e organização, destacou ainda que o Assentamento de 

Santana era o que mais se identificava com a proposta do Modelo de Socialização dos Meios 

de Produção.  

Diante da situação de conflito no campo a autora conclui que a “terra aparece 

como centro da luta de classe” (MARTINS, 1994, p. 100) e que a cooperação era uma forma 

viável e superior de organização da produção e da vida adotada em muitos assentamentos 

rurais do Estado, embora se apresentasse como oposição ao projeto da produção familiar, 

defendida pelos empresários. Vale destacar que, nos anos da realização da pesquisa, os 

assentamentos analisados ainda estavam se estruturando. O Santana era o mais organizado. 

Desta forma, a análise sobre cooperação não apresenta dados suficientes para conclusões mais 

definitivas.  

O estudo de Azevedo (1992) 25 muito nos interessou tanto pela temática quanto 

pelo objeto pesquisado: o Assentamento de Santana. A autora se propôs a trabalhar a 

cotidianidade do Assentamento, o que nos possibilitou a apropriação do olhar do pesquisador 

em uma época que, na nossa pesquisa tivemos acesso através dos relatos dos entrevistados. O 

estudo identificou alguns fatores exógenos que contribuíram para a estruturação do 

Assentamento como a experiência das CEBs com a prática do trabalho coletivo e apoio do 

INCRA. Embora no período da pesquisa, 1990, os assentados afirmassem que o 

Assentamento era coletivo, ela identificou que a produção individual da roça ocupava 50% do 

tempo de trabalho, ou seja, 03 dias semanais para a produção coletiva e 3dias para individual, 

                                                
24 Gostaríamos de destacar que esta proposta, embora fosse defendida pelos trabalhadores rurais, ela não 
representa uma posição unânime até hoje. Isto pode ser facilmente entendido quando observamos a diversidade 
de assentamentos rurais. Por exemplo, na região sul e sudeste há um predomínio da produção cooperada com 
áreas parceladas; no Ceará, segundo entrevista com técnicos do INCRA, há um predomínio da coletivização das 
terras, porém isto não representa a socialização dos meios de produção apontada pela autora. 
25 A autora concluiu seu Mestrado em Sociologia pela UFC intitulado: “Identidade Resgatada ou Nova 
Identidade? Identidade e cotidianidade de famílias de áreas de assentamento”. 
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havendo uma oscilação de acordo com a época do ano e a necessidade de mão de obra. Aqui 

acrescentamos ainda, o fator climático, pois em anos de seca a produção coletiva tendia a 

diminuir. No entanto, a atividade pecuária ainda era essencialmente coletiva.  

A “socialidade” rural, diferentemente da urbana, contribuía para as relações mais 

aproximadas, segundo a pesquisa, por exemplo, a televisão comunitária era um elemento que 

contribuía para o encontro dos assentados, apenas uma família possuía um aparelho em seu 

domicílio. Além desses momentos a autora destaca os espaços de reuniões e celebrações. 

Naquele ano já não se falava mais em grupos de base, que eram os grupos de famílias. A 

autora concluiu que a terra coletiva possibilitou um novo ordenamento nas relações sociais: o 

trabalho doméstico ficou menos isolado; a vida privada conquistou uma maior liberdade; o 

lazer e descanso contaram com um maior espaço; e a celebração, como momento de 

purificação, devoção, se confundia com o lazer e a diversão. 

Barquete (1995, 2003)26 nos apresentou na sua Dissertação de Mestrado um 

estudo sobre o Santana, fornecendo dados importantes acerca da reforma agrária no Brasil e 

Ceará e do processo de formação do Assentamento. Na sua tese de Doutorado o autor 

analisou a política de reforma agrária do governo de Fernando Henrique Cardoso, que utilizou 

diversos mecanismos para restringir o papel dos movimentos sociais no processo de reforma 

agrária, usando “mecanismo do mercado como principal meio de acesso a terra” 

(BARQUETE, 2003, p.9), proibiu a vistoria de terras em situação de conflito; e terceirizou a 

política de assistência técnica. 

O autor concluiu que aquela política piorou as condições enfrentadas no campo 

quando adotou “um sistema de financiamento produtivista insensível ao conjunto de 

demandas e desafios à pequena agricultura” (BARQUETE, 2003, p. 185). Estas discussões 

nos deram suporte para compreender o processo de mudança estabelecido em Santana, que 

ocorreu no período em que foi extinto o Programa Especial de Crédito para a Reforma 

Agrária (PROCERA) e criou-se o Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) no 

início da década de 1990. Esta nova política tratava os assentamentos rurais como se tivessem 

a mesma estrutura de organização da agricultura familiar, desprezando, portanto, suas 

diferenciações. 

                                                
26 Barquete, P.R. Assentamentos Rurais em Áreas de Reforma Agrária no Ceará: miséria ou prosperidade? O 
caso Santana. 1995. Dissertação. (Mestrado em Economia Rural). Curso de Pós-Graduação em Economia Rural, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza – Ce, 1995. O Engodo do Novo Mundo Rural: reflexões a partir de 
Canindé-Ce. 2003. Tese. (Doutorado em Sociologia). Curso de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza-Ce, 2003. 
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Fraxe27 (1997) através de sua pesquisa fez uma exposição teórica acerca da 

estrutura de vida do camponês, a partir da leitura dos clássicos da antropologia. Assim, 

destacou algumas das particularidades do campesinato: seu mundo é ordenado; possui sua 

roça de subsistência; não está isolado da cidade, estabelecendo, inclusive, relações de 

subordinação; sua produção não é capitalista, pois se estrutura através do balanço entre 

consumo e produção; e a força de trabalho é familiar28. É interessante a caracterização que a 

autora faz da produção familiar enquanto unidade econômica e espaço das relações familiares 

confirmando, desta forma a tese de Wolf (1977). A força de trabalho é familiar, ao mesmo 

tempo em que se estabelecem práticas de ajuda mútua e mutirão. A autora observou o uso de 

trabalho acessório para complementar o orçamento familiar através do trabalho nos centros 

urbanos mais próximos, conforme também apontava Kautsky (1980). Das conclusões 

apontadas no texto a autora chamou a atenção para a questão do trabalho artesanal, no qual o 

camponês tem o domínio de todo o processo produtivo; que os camponeses não têm um 

comportamento econômico, pois estão preocupados com a atividade de subsistência; e que 

naquele espaço percebeu-se uma tensão entre as formas tradicionais de solidariedade e os 

“imperativos de uma economia individualista e calculadora” (FRAXE, 1997, p. 191), que 

geravam pressões ambíguas e contraditórias. Embora sua pesquisa seja desenvolvida com as 

populações ribeirinhas na região da Amazônia, bastante diferenciada de uma realidade de 

assentamento, identificamos elementos valiosos para a nossa análise. 

Furtado e Brandão (2000) realizaram uma pesquisa sobre educação no campo, na 

qual denunciam a precariedade em que se encontra a escola rural, resultado da ausência de 

uma política pública eficaz. Na referenda pesquisa, as autoras apresentaram os assentamentos 

Rurais como “espaço de riqueza cultural e pobreza tecnológica” (FURTADO e BRANDÃO, 

2000, p. 181); o MST tem investido todo um esforço no projeto de educação que contemple o 

cotidiano dos assentamentos rurais. Nesse processo já acumula conquistas como “escolas 

itinerantes, escolas de formação de magistério e de técnicos agrícolas, escolas para jovens e 

adultos, cursos de formação em Nível Superior em Pedagogia (UNIJUÍ-RS), curso de 

formação de Professores da UFPA”.  

O texto contribuiu no sentido de apresentar o trabalho do Movimento na educação 

do campo, o que nos auxilia a analisar a sua inserção em Santana, principalmente quando 

                                                
27 Este estudo resultou na Tese de Doutorado em Sociologia pela UFC, sob o título de “Homens anfíbios: terra e 
água. Uma etnografia do campesinato da vázea no rio Solimões”. 
28 Para aprofundar esta temática é fundamental a leitura de: Lênin (1981b), Kautsky (1980), Chayanov (1966; 
1981), Shanin (1980); Redfield (1961); Cândido (1977) e Queiróz (1973), dentre os autores citados com bastante 
propriedade por Fraxe (1997). Apresentamos uma discussão desta questão no Relatório Final do Estágio de 
Doutorado “Bolsa Sanduíche”, de nossa autoria, 2004.  
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observamos o peso, essencialmente, na área da educação. Embora esta questão não seja 

aprofundada em nossa investigação, ela está presente no cotidiano do Assentamento. Por 

exemplo, em 1994 o MST objetivou um curso de pós-graduação em educação em parceria 

com a Universidade de Brasília (UNB) e Universidade Regional do Nordeste do Estado do 

Rio Grande (UNIJUÍ), do qual uma professora de Santana participou.  

A pesquisa exploratória que desenvolvemos (ARAÚJO, 2001) sobre o 

assentamento Santa Bárbara, no Município de Caucaia, nos possibilitou uma melhor 

percepção da complexidade que um assentamento rural representa, com a diversidade de seus 

sujeitos com trajetórias de vida diferenciadas refletindo, inclusive, na condução da 

organização do assentamento. Identificamos três grupos que compõem o assentamento: os 

“Sem Terra”, que participaram do processo de luta pela terra, através de ocupação; o grupo 

dos antigos moradores, que não se reconhecem como a categoria de “sem terra”, chegando a 

sentir saudade do patrão; e o grupo dos “agregados”, que chegaram ao assentamento depois 

do processo de desapropriação da terra e da constituição do mesmo. São elementos 

importantes para a análise histórica dos assentamentos e das diversas posições que os sujeitos 

assumem no desenvolvimento da prática social cotidiana. 

A pesquisa de Feitosa29 (2002) está centrada na questão da política de participação 

dos programas de reforma agrária no Ceará, como sendo um significativo desafio. A autora 

apresenta um histórico da reforma agrária no Brasil e Ceará, informando que o Plano 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) em 1985 estabeleceu como diretriz da co-participação 

da Reforma Agrária entre o INCRA, o Estado, o Município e o Assentado. Com isto, 

suplantou-se o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e 

Nordeste (PROTERRA) que estabelecia uma reforma agrária pela mediação da compra e 

venda das terras. No entanto, o novo programa se estabeleceu lentamente, sem dar espaço 

para que os trabalhadores rurais apresentassem suas propostas. Segundo a autora, a proposta 

de reforma agrária impôs “um tipo de convivência com a terra chamada de ‘coletivo’ que, 

para a maioria dos assentados, representa uma ‘sujeição’, um ‘cativeiro’” (FEITOSA, 2002, 

p.183), acrescentando que o MST tentou interferir positivamente sobre isto, mas seu resultado 

não tem tido resposta satisfatória.  

A pesquisa de Arruda30 (2003), embora esteja centrada na questão da migração 

dos camponeses para as cidades, ela apresentou uma particularidade, que nos chamou a 

                                                
29 FEITOSA, M.D.A .Participação: ainda uma trilha na Reforma Agrária no Ceará. Dissertação de Mestrado em 
educação pela FACED – UFC, 2002. 
30 ARRUDA, G. Andarilhos do Sertão. A mudança do padrão de comportamento do trabalhador rural na cidade 
do semi-árido nordestino. Tese de Doutorado em Sociologia da UFC. Fortaleza, 2003. 
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atenção, ou seja, os trabalhadores rurais do semi-árido diferenciam-se entre si em função “da 

sua posição na forma de exploração da terra” (ARRUDA, 2003, p. 210), ou seja, aqueles que 

trabalham com a pecuária se encontram em melhores condições econômicas que aqueles que 

dedicam exclusivamente na atividade agrícola. Na época das secas, no entanto, estas 

diferenciações são reduzidas quando todos vão para as frentes de serviços. A estrutura social 

de origem do trabalhador rural foi também um elemento que diferenciou a forma de inserção 

do sertanejo migrante no universo urbano.  

Das contribuições nacionais, temos uma importante gama de publicações sobre 

assentamentos rurais, das quais destacamos a seguir as contribuições de Medeiros (1994), 

Palmeiras (1994), Ferreira (1994), Ferrante (1994), Vendramini (2000), entre outros. 

Medeiros (1994, p.12) teve a preocupação de “perceber o significado, tanto 

particular quanto global, das experiências do ‘sem-terra’, ‘colonos’, atingidos’, ‘seringueiros’ 

ao conquistarem a terra”. Nos assentamentos, adverte a autora, são estabelecidas muitas 

relações sociais que terminam assumindo uma direção política contrária às existentes. O 

controle que se põe no espaço do assentamento, para a autora, “parece indicar, em última 

instância, uma certa desconfiança e deslegitimação em relação aos caminhos que 

supostamente seriam seguidos pelos ocupantes (muitas vezes qualificados de 

‘individualistas’)” (MEDEIROS, 1994, p. 20). O que a autora observa é que há uma tensão na 

produção do consenso, uma questão política que acompanha o assentamento. Por exemplo, 

quando a questão imediata da conquista da terra é resolvida, diferenças afloram em um 

cenário que parecia homogêneo. 

Palmeira (1994, p. 49) ofereceu uma rica análise do contexto político-social do 

PNRA afirmando como a burocracia do Estado exerceu sua função no processo de “não 

realização da Reforma Agrária no país”, e como sua política econômica possibilitou a 

modernização da agricultura no Brasil. Sua exposição vem confirmar a tese de Martins (1991, 

1998) de como o Estado brasileiro contribuiu para a concentração fundiária com 

favorecimento de grandes proprietários rurais e grupos econômicos. A peculiaridade de sua 

exposição deve-se ao olhar de quem estava dentro do Estado no comando, pelo menos parcial, 

do PNRA. 

Ferreira (1994) analisou igualmente a política do Estado brasileiro nas áreas de 

assentamentos. Para o autor, o PNRA vem se contrapor à lógica da Política de Colonização 

(paternalista, deficitária nos créditos e sem uma integração e co-responsabilidade) com os 

princípios da nova política agrária, fundados na racionalidade, objetividade e participação. 

Este Plano assumiu uma política essencialmente exógena, na medida em que as decisões 
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tomadas não eram estabelecidas pelas organizações criadas e envolvidas com a questão; uma 

herança que teve continuidade na década de 1990. 

Ferrante (1994) estudou a complexidade de relações que se estabelecem entre os 

assentados, o assentamento e os mediadores, demonstrando que, embora haja determinações 

“do capital, eficazes na construção de mecanismos de controle e de poder sobre os 

trabalhadores rurais, estes não se apropriam de todo espaço social, nem são dotados de um 

poder onipotente e mágico, capaz de inibir contradições presentes em uma relação de forças” 

(FERRANTE, 1994, p. 128). Nesta direção, o texto aponta para a diversidade de elementos 

que estão implicando na formação e estruturação dos assentamentos e que não podem ser 

analisados de forma linear e monolítica. 

Scherer-Warren (1996; 1989), observou que nos espaços dos assentamentos rurais 

se constrói uma realidade permeada por um impasse: a possibilidade de um projeto coletivo 

emancipatório a ser construído e a dureza da vida no campo marcada pelas necessidades 

imediatas de comer, vestir, morar contrapostas à ausência de uma política econômica que 

contemple também o campo. Vive-se aí a ambigüidade entre o conformismo e a resistência. 

Comeford (1999), investigou os espaços criados pelos camponeses nos seus 

processos de luta, apresenta uma análise interessante e detalhada acerca da reunião, que se 

constitui como um momento de “múltiplas dimensões”, como lugar não só da tomada de 

decisões, mas de construção de um “universo social”. O autor apresentou a reunião, como 

uma prática cotidiana dos assentados, espaço de discussão, de tomada de decisão, de 

avaliação de resolução de problemas. No entanto, é também um espaço de tensões e 

descontinuidades. É na vida cotidiana dos sem terra, nas ocupações, nas negociações ou nos 

assentamentos, que estas relações ocorrem.  

Vendramini (2000), estudando alguns assentamentos rurais em Santa Catarina, 

destacou a importância que o MST tem assumido no enriquecimento do processo de 

socialização dos trabalhadores rurais, através de experiências de luta pela terra, que impõem 

uma necessária organização social e o desafio da permanência na terra conquistada. Esses 

processos têm engendrado, segundo a autora, novas formas de delimitação das relações de 

convivência no assentamento e, para além deste espaço, em geral, os sem terra vão 

conquistando espaços nos municípios circunvizinhos aonde vão estabelecendo relações de 

troca. Segundo as falas dos sem terra compreende-se que a conquista da terra alcançada foi 

fruto da luta dos sem terra organizados no MST. A resistência, a conquista e a organização 

coletiva foram instrumentos determinantes nos assentamentos. O processo de mobilização não 

prescinde de um processo de re-elaboração da concepção de homem e de mundo, ocorrido 
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pela mediação da própria prática social. Portanto não é um processo que se realiza antes do 

outro, os dois se configuram como partes de um mesmo processo, da própria dialeticidade da 

luta pela terra no Brasil. Concluiu a autora que este é o caráter pedagógico do MST, como um 

movimento social de trabalhadores rurais, que se objetiva na sua práxis, no processo de 

enfrentamento das necessidades sentidas pelos sem terra, no cotidiano da luta pela terra e do 

assentamento tem possibilitado a formação de uma identidade de classe e a ampliação da luta 

numa perspectiva de luta de classes.  

Dois estudos complementares, acerca do papel das cooperativas em assentamentos 

rurais merecem destaque, o de Vendramini (2002) e Ruschel (2002). Estes estudos apontam 

para a construção de práticas sociais que possibilitam um enriquecimento da consciência e da 

prática social cotidiana nos assentamentos, na qual os assentados estão sempre se reunindo 

para tomar decisões, resolver problemas, negociar com o governo e com bancos; organizar 

por regiões, debater os problemas regionais, encaminhar reivindicações específicas. 

Organizados nacionalmente em comissões de produção, formação e educação, eles avaliam os 

trabalhos internos e externos para construírem novas estratégias de luta. A experiência de 

ocupar terras ou espaços públicos, e a participação em encontros nacionais, em debates e 

assembléias, são atividades novas que engendram novas habilidades nos Sem Terra. 

Santos (2002) coordenando uma pesquisa acerca de alternativas de produção 

publicada no livro “Produzir para Viver: os caminhos da produção não capitalista” analisou o 

papel das cooperativas como instrumento de associação dos trabalhadores rurais e urbanos. O 

texto nos fornece uma rica revisão de literatura, inclusive apontando as teses que afirmam a 

inviabilidade econômica das cooperativas, numa sociedade de mercado, quando têm que 

enfrentar um dilema estrutural31. O autor assume uma visão otimista, em relação às 

possibilidades das cooperativas, inclusive numa abordagem emancipatória, quando defende 

que as cooperativas têm a “capacidade de competir com o mercado [...] fragmentado e volátil. 

[...] Os trabalhadores são proprietários [...] A difusão das cooperativas tem um efeito 

igualitário direto sobre a distribuição da propriedade na economia. [...] e diminui os níveis de 

desigualdade” (SANTOS, 2002, 36-37). 

                                                
31 Neste sentido, encontramos alguns elementos que nos auxiliam a entender as contradições postas pela 
Cooperativa em Santana. Embora tenhamos pontos de divergência, pois parte dos autores não apresentem uma 
crítica radical à lógica da acumulação do capital, encontramos ricas contribuições críticas à questão presentes 
através de Hirst (1994), Wedd e Wedd (1897) e Cohen (1994) citados por Santos (2002, p. 33). Por exemplo, o 
autor está de acordo com a tese de Le Grand e Estrin (apud SANTOS, 2002, p. 43) de que “o socialismo de 
mercado é [...] a forma viável e adequada de perseguir os fins socialistas de solidariedade e igualdade [...em] 
uma combinação entre mecanismo de mercado e planejamento econômico”. Esta questão é totalmente negada 
por Mészáros (2002) quando apresenta a lógica destrutiva e incontrolável do sistema de capital. Voltaremos a 
discutir um pouco estas questões nos capítulos posteriores. 
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Sua defesa se sustenta no exemplo da cooperativa espanhola Mondragón, 

estruturada nacionalmente, que estabelece relações com o mercado global e, embora sofra as 

interferências do mercado tem reagido de forma a garantir a sua continuidade.  

O estudo de Norder (2004, p. 69) acerca da política de assentamentos rurais no 

Brasil, nos fornece ricos elementos históricos, acerca da questão agrária e da reforma agrária, 

destacando como a política de governo de Fernando Henrique Cardoso tratou desta questão 

dentro de uma abordagem de mercado, ou seja, “a reforma agrária começou a ser tratada 

como uma modalidade de crédito fundiário”. Estabeleceu uma fusão entre a política de 

reforma agrária (normalmente admitida enquanto uma política social) e as políticas de 

fortalecimento da agricultura familiar.  

Mota (2005) estudou a relação de “Trabalho e Sociabilidade em espaços Rurais”, 

no projeto empresarial de irrigação “Platô de Neópolis” em Pernambuco, partindo da 

concepção de que trabalho e sociabilidade são dois pólos da vida social e estão em inter-

relação. A sociabilidade, enquanto categoria central de sua análise, está presente nas 

diferentes formas de socialização (redes de iniciação, equipes de convivência no trabalho e na 

rua, por exemplo). Segundo a teoria de Simmel a sociabilidade constitui-se em “uma forma 

lúdica de sociação. Sua relação com a sociação concreta, determinada pelo conteúdo 

(interesses, finalidades, desejos dos indivíduos), é semelhante à relação do trabalho da arte 

com a realidade” (SIMMEL apud, MOTA, 2005, p. 63). Nesta perspectiva, a sociabilidade se 

configura a partir das relações dos “indivíduos e grupos no trabalho, e, também, nos seus 

grupos de pertencimento” (MOTA, 2005, p. 63). A autora conclui que as relações de trabalho, 

com suas transformações, estabelecidas no projeto de agroindústria se mesclam com as 

relações de parentesco, vizinhança e amizade, inclusive contribuindo para o processo de 

recrutamento de trabalhadores e de controle. Por exemplo, os cargos de supervisão estão sob o 

comando do pessoal da região, que estabelece vínculos de sociabilidade com os trabalhadores. 

Embora sua pesquisa apresente dados interessantes acerca da realidade no campo, a 

abordagem teórica adotada não permite avançar na análise das contradições postas e presentes 

nas relações sociais de produção. Neste sentido a concepção de sociabilidade seguida no 

texto, no nosso ponto de vista, imprime uma série de limites. 

Nossa tentativa com esta breve exposição do estado da arte foi, em primeiro lugar, 

identificar as pesquisas acerca das relações sócio-econômicas no meio rural, principalmente 

nos espaços dos assentamentos rurais; em segundo lugar, descobrir os diversos olhares que 

estão guiando estas pesquisas; e em terceiro lugar, nos apropriarmos das contribuições destas 

análises, no sentido de avançarmos na nossa leitura acerca da questão. Dos autores 
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pesquisados não encontramos nenhuma referência à ontologia do ser social a partir de Lukács, 

por entendermos a sua importância para a compreensão das relações sociais cotidianas, sem 

perder de vista a sua relação complexa com a sociedade mais ampla, da qual faz parte e é seu 

conteúdo. Vejamos a seguir, o referencial teórico adotado e o percurso que vamos seguindo a 

partir, principalmente das contribuições de Lukács (19?? b). 

 
 

Percurso teórico-metodológico 

 

Diante deste quadro rico e abrangente das pesquisas realizadas, tomamos como 

desafio entender a vida no assentamento, examinando a sociabilidade no contexto do 

Assentamento Rural de Santana, tomada como síntese das múltiplas relações sociais que dão 

materialidade ao ser-precisamente-assim daquela forma de organização social. 

O caminho investigativo para responder a esta pergunta de partida32 foi trilhado 

sobre os fundamentos da ontologia marxiana, mais particularmente, a partir da contribuição 

de Lukács (19?? b, 1979, 1977), Heller (1977, 1970) e Leontiev (1978). Tomamos a 

contribuição de Lukács acerca da categoria trabalho, como uma atividade de intercâmbio dos 

homens com a natureza, configurando-se, segundo o autor, como protoforma da atividade 

humana.  

Lukács (19?? b), com base em Marx, explicitam o trabalho através das categorias 

teleologia, causalidade, objetivação e exteriorização. Define o trabalho como uma atividade 

coletiva e consciente, que imprime uma escolha (teleologia), coletiva e individual. Este “por 

teleológico” realiza-se dentro de determinadas condições objetivas e materiais (causalidade), 

constituindo-se em um objeto externo aos homens (objetivação e exteriorização), cuja função 

primeira seria a busca da satisfação de determinadas necessidades humanas. O resultado do 

trabalho, externalizado/ materializado/ objetivado, 33 retroage sobre os homens, sobre o 

                                                
32  Como está posta na introdução, a pergunta é: o que é viver em um assentamento rural, que mantém a 
propriedade coletiva da terra com uma produção baseada no trabalho coletivo e individual; quais os seus 
desdobramentos para a formação dos assentados? Com esta indagação queremos compreender a sociabilidade do 
Assentamento Rural de Santana, percebendo a sua complexidade, dinâmica interna e as interações sociais amplas 
presentes na inevitável mediação da sociabilidade capitalista. 
33 Os conceitos externalização, materialização e objetivação são similares. Marx e Engels (1989, p. 149) afirma 
que “O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, se fez coisal, é a objetivação(*) do trabalho. A 
realização efetiva do trabalho é a sua objetivação”. O termo objetivação em alemão é Vergegenstandilichung, 
que traduzido é trabalho tomado corpo em objetos, trabalho enquanto práxis. Esta categoria assume um papel 
central na atividade humana. Neste sentido é fundamental o estudo de Leontiev (1978) e a análise que Duarte 
(1993) faz deste autor. Duarte lembra que o objeto materializado, externalizado pelo trabalho humano é 
“transformado em instrumento, passa a ser uma objetivação (enquanto produto do processo de objetivação), pois 
o homem objetivou-se nele, transformou-o em objeto humanizado, portador de funções sociais. (...) o homem se 
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próprio trabalho, sobre a consciência e a linguagem dos homens, desencadeando novas 

habilidades e capacidades. 

Este processo provoca, portanto, o desenvolvimento do novo, de uma nova 

realidade e, portanto, provoca a emergência também de novas necessidades; um processo de 

desenvolvimento social, historicamente determinado, se efetivando pela mediação da prática 

social dos homens na sociedade, criando assim um campo de possibilidades e de novas 

condições objetivas, o que implica na possibilidade de criação de novas relações humanas. 

Nessa perspectiva, temos o trabalho, primeiramente como categoria fundante do 

ser social, pois foi pela relação de intercâmbio entre os primatas e a natureza que se realizou o 

processo de hominização/ humanização; e, em segundo lugar, como categoria central da vida 

em sociedade, pois, por intermédio do trabalho, os homens garantem a sua existência 

enquanto seres sociais.  

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso, uma 

condição de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, 

eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e a natureza 

e, portanto, da vida humana. (MARX, 1985a, p. 50). 

 

O mundo criado e transformado pela ação dos homens retroage sobre eles, 

provocando novas reações, novas necessidades e novas relações. A atividade humana 

(coletiva) transforma a natureza (humanizando-a) no corpo inorgânico dos homens (MARX e 

ENGELS, 1987). O resultado desse longo processo não é expressão imediata das suas 

vontades individuais (MARX, 1985 c), mas representa uma totalidade de muitos processos e 

complexos.  

Pelo trabalho, os homens transformam o mundo dado, apropriando-se de suas 

riquezas e transformando-as de acordo com suas necessidades e possibilidades. Nesse 

processo, os homens vão se incorporando na natureza, isto é materializando nela parte de suas 

objetivações. Ao mesmo tempo, vão se modificando, pois, pela sua atividade, eles 

desenvolvem habilidades humanas e forças essenciais que serão fundamentais para o 

enriquecimento (da continuidade e do avanço) de sua atividade. Essas conquistas e 

                                                                                                                                                   
apropria da natureza objetivando-se nela para inseri-la em sua atividade social. Sem apropriação da natureza não 
haveria a criação da realidade humana, não haveria objetivação do homem. Sem objetivar-se através de sua 
atividade o homem não pode se apropriar de forma humana da natureza” (DUARTE, 1993, p. 34-35, grifo do 
autor). 
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habilidades são saberes acumulados, passam a pertencer à sua humanidade e serão 

transmitidos para os outros pela mediação da linguagem, no processo de educação.  

A educação, como processo de objetivação – apropriação, presente, 

exclusivamente, entre os homens, é uma das condições de continuidade do gênero humano. 

Ela ocorre o tempo todo nas mais diversas ações humanas. Diferentemente dos outros 

animais, o homem singular não representa, em si, o gênero humano, a não ser aquele que 

tenha alcançado um nível de desenvolvimento (pela mediação da educação) das 

potencialidades alcançadas pelo ser social (LUKÁCS, 19?? b). A educação é um processo 

pelo qual todos os homens, necessariamente, passam como condição “sine qua non” que os 

possibilita desenvolver habilidades e capacidades para dar respostas a problemas específicos 

de cada época que enfrentam no cotidiano. 

A partir desta linha de raciocínio, Lukács (1981) afirma que o trabalho (enquanto 

ato teleológico dentro de um campo de possibilidades postas por uma causalidade, movido 

por necessidades objetivas) é a protoforma de toda atividade humana. Isto significa dizer que 

as atividades humanas, imediatas ou não, por mais diversas que possam parecer, são 

realizadas através de atos teleológicos de seus sujeitos, a partir de necessidades sentidas, 

sempre dentro de um espaço histórico-social. Em última instância, esta concepção ontológica 

do trabalho, apresenta a estrutura básica das atividades humanas e, por sua vez, a estrutura 

interna de reprodução social dos homens, com toda a complexidade que representa. Nas 

palavras do autor: 

Através dele [o trabalho] realiza-se, no âmbito do ser material uma posição 

teleológica que dá origem a uma nova objetividade. Assim, o trabalho se torna o 

modelo de toda práxis social, na qual, de todo modo – mesmo que através de 

mediações às vezes muito complexas – sempre são transformadas em realidade 

posições teleológicas, em termos que, em última análise, são materiais. [...] O fato 

simples de que no trabalho se realiza uma posição teleológica é uma experiência 

elementar da vida cotidiana de todos os homens, tornando-se isto um componente 

ineliminável de qualquer pensamento; desde os discursos cotidianos até a economia 

e a filosofia. Nesta altura a questão não é tomar partido pró ou contra o caráter 

teleológico do trabalho, antes, o verdadeiro problema consiste em submeter a um 

exame ontológico autenticamente crítico a generalização quase ilimitada – e 

novamente: desde a cotidianidade até o mito, a religião e a filosofia - deste fato 

elementar (LUKÁCS, 19?? a, p. 4). 
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Ora, afirmar o trabalho como protoforma da atividade humana34, inclusive nos 

possibilita estar diante de uma ferramenta básica para a nossa investigação e exposição acerca 

da sociabilidade do Assentamento Rural de Santana. Uma sociabilidade que se objetiva a 

partir de sua complexidade de múltiplas determinações, apresentando-se como síntese de atos 

teleológicos construídos no cotidiano, frente às necessidades e causalidades postas e dadas 

(históricas e subjetivas)35. 

A ontologia marxiana com o aporte de Lukács (19?? b) nos dá a possibilidade de 

tomarmos um fenômeno social como um complexo social, isto é, uma totalidade complexa e 

resultado e síntese de muitos processos. Ao mesmo tempo, esta ontologia nos possibilita 

perceber os atos singulares que compõem os complexos sociais. Aqui está, do nosso ponto de 

vista, uma das grandes contribuições deste autor, ou seja, a possibilidade de superação da 

visão macro-estrutural de caráter determinante e economicista que, em geral, tem se feito do 

pensamento de Marx. Lukács reafirma a perspectiva marxiana na sua contínua e ineliminável 

relação entre o singular e o universal, entre o micro e o macro social.  

É importante destacar outro elemento fundamental na análise marxiana lukasciana 

que diz respeito à percepção das interações entre os complexos sociais ou processos sociais, 

como um recurso para entendermos sua processualidade histórica. A interação que se 

estabelece entre os complexos sociais, como bem lembra LUKÁCS (19?? b), é muito mais 

rica do que este conceito pode sugerir. 

[...] a simples interação conduz a um arranjo estacionário, definitivamente estático; 

se queremos dá expressão conceitual à dinâmica viva do ser, ao seu 

desenvolvimento, devemos elucidar qual seria, na interação da qual se trata, o 

momento predominante. É este, com efeito,  não simplesmente sua ação, mas 

também as resistências contra a qual se choca, que ele próprio desencadeia, etc. - 

que dá uma direção, uma linha de desenvolvimento à interação que, não obstante 

todo o seu movimento parcial, seria de outro modo estática. (LUKÁCS, 19??b, p. 

118). 

 

É dentro deste referencial teórico que nos propomos a examinar a sociabilidade do 

Assentamento Rural de Santana, com toda a complexidade que representa na sua 

particularidade, como síntese de relações reflexivas (LUKÁCS, 19?? b) entre a sociedade 
                                                
34 No desenvolvimento desta concepção teórico-metodológica é fundamental a leitura de Lukács (19?? b; 1979). 
Utilizamo-nos da rica contribuição de Lessa (1995,1996, 2001). 
35 Um aspecto a ser lembrado é que neste processo histórico os homens, como bem lembrou Marx (1973, p. 146) 
“fazem sua história, porém não pela sua própria vontade; não sob circunstâncias por eles escolhidas, mas sob 
circunstâncias dadas e postas, com as quais estão diretamente se confrontando” (tradução nossa). 
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mais ampla e a comunidade que o Assentamento representa, com seus indivíduos, suas 

relações cotidianas e atividades, compreendendo que estes sujeitos põem em movimento, 

através de sua prática cotidiana, suas bagagens sócio-culturais acumuladas e suas escolhas 

feitas durante as duas décadas de existência do Santana. 

 

 

Categorias fundamentais: sociabilidade, vida cotidiana e atividade humana. 

 

Em consonância com a perspectiva ontológica acima anunciada, a categoria 

central desta pesquisa é a sociabilidade (nosso ponto de partida), enquanto uma totalidade de 

processos e relações sociais que constituem o ser precisamente assim da vida dos homens. No 

entanto ela nos remete a outras duas categorias, vida cotidiana e atividade humana, 

necessárias ao nosso caminho de ida e de volta neste trabalho de pesquisa36. 

Embora o termo sociabilidade seja utilizado por muitos pesquisadores37, não 

parece existir, via de regra, a preocupação quanto à precisão do seu conceito, como se tratasse 

este de um conceito unívoco ou relativamente conhecido. Esta postura imprime problemas 

porquanto pode levar a um tratamento superficial, não científico, ou ao seu uso 

indiscriminado próprio do senso comum, o que representa um reducionismo.  

Outro problema, digno de nota é que a carência de uma conceituação rigorosa 

também pode esconder as divergências entre as várias abordagens teóricas no trato da 

categoria38. Conforme vimos anunciando, a perspectiva que adotamos é a materialista 

histórica e dialética, com sua fundamentação em Marx e seus seguidores, destacando as 

contribuições de Lukács. Na obra de Lukács (19?? b), o autor apresenta a reprodução social se 

engendrando através de dois processos que ocorrem simultaneamente e em relação dialética, 

                                                
36 Nosso suporte teórico-metodológico está fundado no método marxiano, cujo texto central de Marx (1997) foi 
por nós analisado em Araújo (2003). 
37 Durante a nossa investigação descobrimos o Laboratório de Análises de Sociabilidade Contemporânea 
(LASC) do Departamento de Sociologia- USP, que pesquisa acerca da sociabilidade. Porém, diante do corte 
teórico-metodológico que escolhemos para o desenvolvimento desta tese, isto é, sob a ontologia do ser social, 
fizemos uma escolha deliberada de não adentrarmos nas contribuições do LASC (1996), pois isto iria nos 
absorver muito tempo para que pudéssemos adquirir competência teórica para pontuarmos as nossas diferenças. 
No entanto, consideramos que este caminho precisa ser trilhado inevitavelmente num futuro próximo. 
38 Por exemplo, observamos algumas vezes que o uso da categoria sociabilidade estava voltado aos espaços de 
realização de festividades, de lazer, de celebrações ou de vivência do tempo livre (LÜDTKE, 1995; 
COMEFORD, 1999; AZEVEDO, 1992). O que não significa dizer que não estamos diante de espaços de 
sociabilidade que compõem a sociabilidade como um todo, porém, não podemos reduzi-la a estes espaços. Outro 
aspecto é que os diversos espaços de sociabilidade podem ser analisados com um fim em si, autônomos, o que 
representa uma opção teórica com desdobramentos limitantes para a leitura do real concreto. 
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quais sejam, os processos de sociabilidade e de individuação. Ou seja, à medida que os 

homens dominam a natureza e a transformam para a satisfação de suas necessidades, eles vão 

ao mesmo tempo se modificando e modificando o mundo natural, tornando-o um 

prolongamento do seu corpo inorgânico; uma natureza cada vez mais sociabilizada, tornando-

se o espaço de realização da individualidade do homem.  

Segundo Marx e Engels (1989), trata-se do próprio desenvolvimento histórico dos 

homens, um processo de naturalização do homem e humanização da natureza.39 Neste 

processo os homens criam o mundo objetivo, pela mediação da linguagem e do trabalho, 

produzindo as condições materiais de vida. É a própria sociabilidade enquanto mundo criado 

pelos homens que se torna a condição básica da sua própria existência. Fora dela não é 

possível sua existência. Uma existência, que se apresenta cada vez mais universalizada e 

interdependente da natureza e dos outros homens. 

A universalidade do homem aparece precisamente na universalidade que faz da 

natureza inteira o seu corpo inorgânico, tanto na medida que ela é meio de vida 

imediato, quanto na medida que é a matéria e o instrumento da sua atividade vital. A 

natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza na medida que ela 

mesma não é corpo humano (MARX e ENGELS, 1989, p.155). 

 

A vida singular dos indivíduos vai se complexificando e tornando-se cada vez 

mais dependente do outro, isto é, da coletividade, e do modo de produção predominante, ao 

mesmo tempo e, contraditoriamente, vai assumindo uma dimensão pessoal, única, irrepetível, 

o indivíduo vai se reconhecendo no mundo objetivo. Assim, a (re) produção material da vida 

torna-se cada vez mais social e complexa, assumindo sua determinação na própria definição e 

organização da humanidade. A sociabilidade é esta totalidade da vida dos homens, um 

complexo social (LUKÁCS, 19?? b) em permanente relação e transformação. 

A sociabilidade está fundamentada nas relações de produção, o que pressupõe 

homens em relação entre si e com a natureza, portanto ela é a manifestação da produção 

material da vida dos homens. Sousa Jr. (1993, p.12), na perspectiva marxiana, analisa esta 

categoria a partir das principais obras de Marx, afirmando que “a sociabilidade [...] 

corresponde ao conjunto das relações que os indivíduos estabelecem... [é] o próprio fator 

                                                
39 Leontiev (1978) oferece uma excelente contribuição à compreensão desse processo por ele definido como 
hominização e humanização. Ao falar do desenvolvimento do psiquismo humano, o autor, de fato, está falando 
das condições objetivas postas pelas relações sociais, insuprimíveis e necessárias, ao processo de 
desenvolvimento da sociabilidade e da individuação, como categorias em relação. 



  45 
 

 
 

constituinte de toda individualidade”. Nas palavras do autor, “a sociabilidade se constitui 

fundamentada em determinadas relações de produção, com a linguagem mediando o 

intercâmbio entre os indivíduos e plena de contradições” (SOUSA Jr, 1993, p. 1). 

A análise da sociabilidade, enquanto totalidade da vida social nesta perspectiva 

marxiana imprime seu caráter material, objetivo, histórico e contraditório. Neste sentido, a 

sociabilidade da qual tratamos é aquela engendrada na sociedade burguesa eivada de 

contradições, na qual devemos considerar “a prioridade do modo de produção” (LUKÁCS, 

19?? b, p.7), as contradições e as desigualdades inerentes ao processo de desenvolvimento 

social. É na sociedade burguesa que os homens atingiram o mais alto grau de 

desenvolvimento da natureza exterior, tendo condições de reconhecerem-se como fazedores 

da sua história. Contraditoriamente, como bem nos lembra Mészáros (1996) é nesta mesma 

sociedade com as condições objetivas de sua autodestruição, em função da opção histórica do 

seu modo de desenvolvimento econômico destrutivo, que os homens também atingiram um 

alto nível de desenvolvimento da alienação.  

Seguindo esta linha de raciocínio, inferimos que, como complexo de complexos, a 

sociabilidade não pode ser entendida como algo único e estático, mas constituída de múltiplos 

processos em interação. Desta forma, temos a percepção de que convivemos com diversas 

esferas (níveis) de sociabilidades em interação, embora, em última instância, é a sociabilidade 

burguesa que assume a posição de momento predominante sobre as outras. A relação de 

determinação, no materialismo histórico dialético, não significa afirmar uma relação direta de 

causa e efeito, mas de relações mediadas dialética e contraditoriamente engendradas. No 

interior da sociabilidade burguesa são engendradas diversas relações e processos sociais que 

compõem as esferas (ou graus) ‘inferiores’ de sociabilidade. Chamamos aqui de inferiores por 

assumirem uma função de subordinação em relação à sociabilidade burguesa.  

Para Lukács (19?? b), 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. Os processos 

sociais, por sua vez, são, em última instância, síntese, também, de atos singulares, 

engendrados a partir das escolhas feitas nos atos singulares, embora não sejam resultados 

puros e imediatos, mas uma síntese complexa destes. 

Nesta abordagem está claro que não podemos atribuir uma teleologia própria aos 

complexos sociais, são processos sociais que representam relações entre outros complexos 
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sociais, com uma racionalidade própria40, cuja processualidade segue uma tendência posta 

pelas teleologias singulares e pela correlação de forças presentes nas relações sociais. 

A sociabilidade, como complexo social, é formada por múltiplos processos 

combinados em interação, engendrada numa causalidade posta pelas necessidades histórico-

sociais de cada momento histórico. Esta concepção em Lukács apresenta uma materialidade 

presente nos atos humanos, assumindo uma dimensão concreta pela mediação da atividade 

humana. Assim, o autor afirma. 

0 homem, não mais meramente ser vivo biológico, mas membro trabalhador de um 

grupo social, não mais está em relação imediata com a natureza orgânica e 

inorgânica que o circunda, aliás, nem consigo próprio [...] Ao contrário, todas estas 

interações inevitáveis passam pelo médium da sociedade; e já que a sociabilidade do 

homem quer dizer comportamento ativo, prático, voltado ao seu ambiente como 

um todo, ele não acolhe simplesmente o mundo circundante e suas mudanças se 

adaptando a eles, mas reage ativamente, contrapõe às transformações do 

mundo externo uma práxis peculiar dele, na qual a adaptação à insuprimível 

realidade objetiva e as novas posições teleológicas que lhe correspondem formam 

uma indissolúvel unidade (LUKÁCS, 19?? b, p. 57, grifo nosso). 

 

Podemos, então, definir a sociabilidade como o estilo de vida dos homens de cada 

época a maneira como se comportam e reagem ao mundo posto. A sociabilidade, portanto, 

engloba tanto os atos singulares, quanto à totalidade das relações sociais, o modo como os 

homens produzem seus meios de produção41. A sociabilidade se refere às formas de relações 

interpessoais e às relações humanas com o mundo circundante, mundo da natureza e da 

sociedade, como partes da totalidade do homem; do homem como ser natural universal, social 

e consciente (MARKUS, 1974).  

Resumindo, a sociabilidade é, por um lado, a totalidade da vida social (como 

síntese das práticas dos homens frente os desafios do mundo em que se encontram) e por 

outro, ela é o exercício da “humanidade” dos homens, ou seja, sua atividade particular em 

reação ao mundo circundante, definindo a sua maneira de ser e viver naquele dado momento. 

                                                
40 O conceito de racionalidade apresentado na ontologia marxiana é constituído dos princípios de desigualdade e 
contraditoriedade. Todo complexo social possui uma racionalidade porque representa uma interação social, tem 
uma funcionalidade social, mas não só. Ele é dinâmico, pois na inter-relação de suas partes uma delas assume 
um caráter de predominância, dando assim, uma certa direção àquele complexo, que é unidade na diversidade 
(LUKÁCS, 19?? b, p.118) 
41 Em muitos momentos a sociabilidade assume uma conotação de socialização como um processo de tornar-se 
cada vez mais social e universal, conferir em Lukács (19?? b, p. 12 e 28). 
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Nesta perspectiva, estamos diante de um processo social amplo que interfere na vida concreta 

dos homens e na posição que estes assumem, ao mesmo tempo em que tem a sua dimensão de 

realizar-se enquanto ato singular. Assim, a sociabilidade se realiza através da interação da 

esfera da subjetividade e da universalidade, ou seja, uma dialeticidade que se realiza no 

movimento do todo sobre o indivíduo e deste sobre o todo.  

É oportuno abrirmos um parêntese para assinalar a contribuição de Haine (1996) à 

discussão da temática. O autor, analisando os cafés em Paris nos séculos XVIII e XIX, 

apresenta a riqueza e dinamicidade da sociabilidade da classe trabalhadora presente no 

cotidiano dos cafés. Uma sociabilidade (concebida como esta relação dialética entre as 

dimensões micro e macro) que engendrou vários processos revolucionários, embora na sua 

aparência imediata, não tivessem qualquer importância histórica, principalmente porque se 

processavam no espaço do lazer e da festa. O autor observou que, no espaço dos cafés, onde 

se vivia o direito ao tempo livre, a classe trabalhadora assumia também uma prática coletiva 

política, percebendo, inclusive, que as questões consideradas “meramente pessoais” faziam 

parte da vida política, sendo um reflexo desta. É na esfera da subjetividade, que a complexa 

engrenagem da vida social se apresenta para os sujeitos particulares, mesmo que apareça na 

sua forma confusa e caótica. 

A pesquisa do autor conclui que era também na sociabilidade dos cafés que as 

contradições de classe se manifestavam e eram apreendidas pelos trabalhadores. Embora o 

autor, não tenha se preocupado com a conceituação da sociabilidade, ela é apresentada através 

do espaço dos cafés (dentro do contexto do tempo livre e da festa) como parte da totalidade 

social daquela época. Os cafés de Paris, até o século XIX se configuravam como um 

prolongamento da fábrica, pois ali os trabalhadores negociavam, muitas vezes, com os patrões 

as suas condições de trabalho e de salário. Neste espaço, os trabalhadores objetivavam 

relações de liberdade, de poder político e organizavam seus embates e greves, ou seja, 

encontravam as 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. O 

autor lembra que foi naquele espaço que se encontraram os intelectuais que elaboraram as 

idéias centrais da revolução francesa e onde Marx e Engels se conheceram (HAINE, 1996). 

Embora Martins (2000 a, p. 11) não trabalhe diretamente com a perspectiva da 

ontologia marxiana, ele apresenta alguns elementos que, necessariamente fazem parte da 

nossa abordagem. Assim, ele afirma que a sociabilidade é a “vida social do homem simples e 

cotidiano, cuja existência é atravessada por mecanismos de dominação e alienação que 
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deformam sua compreensão da História e do próprio destino”. O autor lembra um aspecto 

importante da sociabilidade, que é a alienação posta pelas relações sociais capitalistas, fato 

que exige uma postura crítica e uma consciência de classe frente às contradições postas. 

Embora as contradições assumam no cotidiano uma aparência de normalidade e fatalidade, o 

desafio da classe trabalhadora é romper com esta realidade posta pelas relações capitalistas de 

produção42. 

Neste processo, os homens estabelecem relações com o mundo objetivo e com os 

outros, assim constroem a sociabilidade enquanto mundo objetivo, mundo da sua prática 

social. Nisso constroem a vida cotidiana onde afirmam sua individualidade, através de seus 

atos singulares e escolhas. Sociabilidade, vida cotidiana e atividade humana são categorias 

sociais em relação. A compreensão de uma nos remete as outras, e vice versa. Como afirma 

Lukács (1977, p. 11s) “a sociedade só pode ser compreendida em sua totalidade, em sua 

dinâmica evolutiva, quando se está em condições de entender a vida cotidiana”. Podemos a 

partir desta exposição, afirmar que nossa busca por compreender a sociabilidade engendrada 

em Santana, com toda a sua particularidade, nos remete para a vida cotidiana ali engendrada 

que, em última instância, se manifesta nas atividades humanas realizadas nos atos teleológicos 

dos assentados. Para estes autores, a vida cotidiana, como substância social é, de fato, a 

manifestação da sociabilidade humana de cada época. 

Os estudos de Heller (1970, 1977) são fundamentais para a compreensão da vida 

cotidiana, lembrando que as suas primeiras obras sobre a temática neste trabalho utilizadas, 

                                                
42 Discorrendo sobre a questão da alienação Heller (1977) lembra que a contradição do próprio processo de 
alienação, é que nele se encontra o germe e a possibilidade da emancipação. “Apropriar-se das habilidades do 
ambiente dado, maturar para o mundo dado, significa, portanto, não somente interiorizar e desenvolver as 
capacidades humanas, senão também e ao mesmo tempo – tendo a sociedade em seu conjunto - apropriar-se da 
alienação. Em conseqüência, lutar contra a ‘dureza do mundo’ significa não somente que o homem deve 
aprender a manipular as coisas, deve apropriar-se dos costumes e das instituições, para poder usá-las, para poder 
mover-se em seu próprio ambiente e para poder mover este ambiente, senão também, que ele vá aprendendo a 
conservar-se a si mesmo e seu ambiente imediato frente a outros ambientes, frente a outros homens. A vida 
cotidiana dos homens está completamente impregnada de luta por si mesmos, que é ao mesmo tempo uma luta 
contra os outros. [...]... na história das sociedades de classe a vida cotidiana é - em maior ou menor medida - 
também uma luta: luta pela simples sobrevivência, por um posto melhor no interior da integração dada, [...] 
enquanto apropriação da alienação, [ela] forma [e deforma] o homem singular”. (HELLER, 1977, p. 29s). 
Adiante, a autora acrescenta que “as faculdades genéricas da humanidade, sua essência genérica, tem podido se 
desenvolver unicamente através da alienação desta essência; a essência humana somente tem podido desenvolver 
com o preço da desessencialização dos homens. [...] No capitalismo, por exemplo, onde a convergência entre o 
desenvolvimento das forças essenciais da sociedade concreta e do homem é máxima frente a todas as sociedades 
precedentes, é também máxima a alienação dessa essência humana. Preservar essa convergência suprimindo a 
alienação: esta é precisamente a perspectiva do comunismo”.(HELLER, 1977, p. 34). A alienação é, portanto, 
uma categoria histórica e dialética. A sua existência, contraditoriamente, abre um campo de possibilidades para a 
construção de outra perspectiva de relação dos homens entre si e com a natureza.  
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foram elaboradas no tempo em que a autora pautava-se pelas teorizações lukacsianas. Para 

ela, a vida cotidiana é a materialidade da sociabilidade. É a vida de todo homem. 

A vida cotidiana é o conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos 

homens particulares, dos quais, por sua vez, criam a possibilidade da reprodução 

social. [...] não está fora da história, mas no centro do acontecer histórico; é a 

verdadeira ‘essência’ da substância social. (HELLER, 1970, p. 19s).  

 

A vida cotidiana tem como característica a heterogeneidade e espontaneidade; seu 

conteúdo heterogêneo é constituído da organização do trabalho, da vida privada, do tempo 

livre, das atividades sociais e do intercâmbio que, segundo Heller (1970), estão numa relação 

hierárquica. Em determinados momentos, uma destas esferas pode assumir sua predominância 

em relação às outras que assumem uma posição de subordinação. Esta relação de 

subordinação não representa, nem uma relação de anulação total nem de valor. A tendência à 

espontaneidade se engendra através das necessidades objetivas e imediatas dos homens que, 

muitas vezes, não permite a tomada de consciência frente às escolhas estabelecidas. Para viver 

a cotidianidade, os homens precisam assimilar as relações sociais e as suas formas de 

intercâmbio mediadas pelos grupos sociais da família, da escola, da comunidade, etc. Quanto 

mais inteirado da sua cotidianidade, mais rica de possibilidades será a prática social humana. 

Como lembra Lukács (19?? b) a sociedade tem seu caráter histórico, contraditório e desigual, 

posto pela dinâmica própria das forças produtivas e, como acrescenta Mészáros (1995) 

destrutivas e incontroláveis, que criam possibilidades, inclusive, da sua própria superação. Na 

dinâmica da vida cotidiana estes elementos que não podem ser desprezados. 

Para Heller (1970, p.17), a vida cotidiana é a vida de todo homem, no qual este 

“participa com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade [...] seus 

sentidos, capacidades intelectuais, suas habilidades, sentimentos, paixões, idéias, ideologias 

[...] todos em relação [...]”. Nesta perspectiva, a autora demonstra o caráter dialético e 

histórico da vida cotidiana, por onde os homens constroem o mundo objetivo, ao mesmo 

tempo em que se formam e conformam.  

O mundo por eles criado retroage sobre os próprios homens. No entanto a autora 

destaca que este processo de retroação não é uma mera determinação, da qual o homem é 

objeto. Na dialeticidade da vida cotidiana, há um campo de possibilidades pelas quais os 

homens podem atuar conscientemente ou não. 
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Meu argumento é que a vida cotidiana pode ser mudada, humanizada e 

democratizada, apesar da constância de alguns de seus padrões [...] Como a vida 

cotidiana pode ser mudada em uma direção humanista, democrática e socialista? [...] 

As respostas indicam que […] a mudança social não pode ser implementada apenas 

na esfera macro-social e, mais ainda, que a mudança nas atitudes humanas é parte 

constitutiva de toda mudança, tanto para pior quanto para melhor. Eu acredito na 

possibilidade de mudança de atitudes, baseada em que a atitude essencial para a 

mudança (para melhor) existe, sim, e que ela só precisa ser generalizada (HELLER, 

1984, p. x) 43. 

 

Portanto, sociabilidade e vida cotidiana compõem o mesmo complexo social, 

embora um não se confunda com o outro. A sociabilidade enquanto totalidade da prática 

social dos homens no seu cotidiano representa a complexidade da vida em sociedade, ao 

mesmo tempo em que diz respeito à maneira como estes homens se adaptam ou reagem ao 

mundo e às suas mudanças (LUKÁCS, 19?? b).  

A vida cotidiana é parte desta totalidade, é a forma imediata da humanidade e, 

também, da sociabilidade. Ela é a base de todas as relações humanas. 

La vida cotidiana constituye la mediación objeto-ontológica entre la siempre 

reproducción espontánea de la existencia física y las formas más altas de genericidad 

ahora ya consciente, precisamente porque en ella de forma ininterrumpida las 

constelaciones más heterogéneas hacen que los dos polos humanos de las tendencias 

apropriadas de la realidad social, la particularidad e la genericidad, actúen en su 

interrelación inmediatamente dinámica (LUKÁCS, 1977, p. 11s).  

 

Ludtke44 (1995) apresenta o caráter repetitivo e recorrente, predominante na vida 

cotidiana45. Este ocorre quando o pensamento e a ação cotidiana tornam-se pragmáticos e 

rotineiros. Trata-se de um fator importante para algumas atividades, pois possibilita aos 

sujeitos um alívio das tensões e incertezas presentes no real, pela rotina que se estabelece 

                                                
43 O texto original é: “I argued that everyday life can be changed, humanized and democratized, in spite of the 
constancy of some of its patterns. […] How everyday life can be changed in humanistic, democratic, socialist 
direction […] The answers provided […] that social change cannot be implemented on the macro-scale alone, 
and furthermore, that the change in human attitudes is co-constitutive of every change, be it for the worse or for 
the better. I have argued for the possibility of a change in attitudes on grounds that the attitude essential for the 
change for the better does exist, and that it only needs to be generalized”. (HELLER, 1984, p. x). 
44 O autor faz parte de um grupo de historiadores da Alemanha oriental, preocupado com as mudanças ocorridas 
na década de 1980. Apresenta no seu texto uma aproximação com alguns textos de Engels, Marx e Thompson. 
45 Este caráter é fundamental no processo de aprendizagem, quando, de fato, algumas atividades humanas para 
serem apropriadas e se tornarem corpo inorgânico dos homens, precisam ser automatizadas, sobre isto ver 
Leontiev (1978).  
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através deles. Lembramos ainda que, por outro lado, este caráter termina sendo útil no 

processo de fetichização da vida dos homens. Além disso, a vida cotidiana tem seu 

dinamismo e contraditoriedade, aspectos essenciais para qualquer mudança social. Ela está 

conectada à produção e à reprodução dos homens. O autor destaca que a experiência vivida 

pelos indivíduos é um elemento importante para entender como as pessoas resolvem seus 

problemas; como expressam e enfrentam as necessidades46. 

Ora, como estamos defendendo, a sociabilidade e vida cotidiana são processos 

sociais que se realizam num contexto determinado, que assumem uma direção posta pela 

síntese de atos teleológicos singulares. O resultado da prática social dos homens retroage 

sobre eles que, a partir daí, já não são os mesmos. Isto porque já não se encontram sob as 

mesmas circunstâncias e necessidades e, inclusive, acumulam novas habilidades que lhe 

servirão de forças essenciais para suas novas escolhas postas nas suas atividades. 

A atividade humana, como toda ação humana, segundo Leontiev (1978) é, ao 

mesmo tempo, uma forma de ser homem, de agir e de reagir ao posto e imposto47. Esta 

atividade pode ser consciente ou não, embora os seus desdobramentos retornem, 

necessariamente, sobre os indivíduos. Assim, a atividade adiciona sempre novos elementos 

para futuras atividades, num processo infindável de continuidade e mudança dos sujeitos 

concretos, de suas atividades, de sua consciência e do ambiente social. A atividade humana é 

uma reação à realidade concreta, ela é complexa e está 

[...] submetida às relações sociais desde a sua origem [...] Para que um homem se 

encarregue da suas ações [...] é necessário que as suas ações estejam numa 

correlação para que ela exista para ele; por outros termos, é preciso que o sentido 

                                                
46 O conceito de experiência para Thompson (1987) assume uma posição diferenciada de Ludtke (1995). Para 
Thompson ela é a base de análise das práticas sociais da classe trabalhadora, como categoria que engendra a 
própria classe trabalhadora. Thompson (apud VENDRAMINI, 2004, p.3) considera que “o fazer-se da classe 
operária é um fato tanto da história política e cultural quanto da economia”. Em outras palavras, a experiência é 
um processo histórico em que os homens, ao se depararem com a realidade contraditória, percebem-na como tal 
e vão distinguindo os diversos interesses que nela estão em movimento. Isto pode provocar um movimento de 
ação e reação ou, muitas vezes, de acomodação e adaptação. É através da experiência que identificamos a classe 
trabalhadora. A consciência de classe da classe operária se forma no espaço do trabalho e da produção (se é que 
podemos apresentar estes conceitos em separado, pois de fato representam um todo dinâmico). No espaço de 
prática produtiva, os homens se deparam com necessidades e interesses antagônicos (THOMPSOM, 1987). O 
autor denomina experiência como processo através do qual os homens percebem e reagem aos processos sociais 
e acumulam parte da experiência vivida e utilizam-na como conteúdo de novas experiências futuras. Tomada à 
luz da ontologia marxiana, a concepção deste autor nos parece limitada por não se fundamentar nas condições 
materiais e objetivas de existência, que dão corpo à formação da classe operária. Nesse sentido, evitando as 
particularidades e polêmicas em torno deste autor, optamos pelas interpretações de Lukács e daqueles que 
seguem a sua linha de argumentação. 
47 Neste aspecto não vemos diferença entre esta definição e a de Lukács quando se refere a sociabilidade como 
comportamento prático de reação ao posto, conferir Lukács (1981, p. 57). 
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de suas ações se descubra, que ele tenha consciência dele. A consciência da 

significação de uma ação realiza-se sob a forma de reflexo do objeto enquanto fim 

consciente. (LEONTIEV, 1978, p. 80, grifo do autor). 

Desenvolvendo este raciocínio o autor afirma que “as condições que tornam 

possível o aparecimento da consciência [...] estão nas atividades de trabalho comum aos 

homens” (LEONTIEV, 1978, p. 81). O homem é capaz de refletir sobre toda ação antes de 

pô-la em prática, é este o traço fundamental que distingue o trabalho de um arquiteto de uma 

abelha, como bem pontuaram Marx e Engels (1987). Para Leontiev (1978), o homem é, ao 

mesmo tempo, sujeito da sua própria atividade, construtor de sua sociabilidade, e “objeto” 

desse processo. 

No movimento da vida, os homens e o mundo objetivo, vão se refazendo. É um 

permanente aprendizado, do qual Lukács (19?? b) e Heller (1977) fazem referências, como 

conseqüência do processo de retroação do resultado das escolhas, dos atos teleológicos, diante 

das necessidades humanas, e do efeito da própria atividade objetivada sobre novas 

necessidades e novos atos teleológicos, num infindável processo de aprendizagem48. 

Assim, os homens desenvolvem forças essenciais, que são aptidões desenvolvidas 

e acumuladas no processo histórico da sociedade e que passam a ser apropriadas pelas novas 

gerações como instrumentos fundamentais para a sua participação no mundo (LEONTIEV, 

1978). A atividade humana se configura como mediação central da humanização dos homens, 

mesmo que se realize sob relações de alienação, tipicamente da sociedade de classe. Como 

destaca o autor: 

Na sociedade de classes, mesmo para o pequeno número que usufrui as aquisições 

da humanidade, estas mesmas aquisições manifestam-se na sua limitação, 

determinadas pela estreiteza e caráter obrigatoriamente restrito da sua própria 

atividade; para a esmagadora maioria das pessoas, a apropriação destas aquisições só 

é possível dentro de limites miseráveis (LEONTIEV, 1978, p. 283). 

                                                
48 É importante destacar o processo de educação necessário vivido pelos homens na vida cotidiana. “En la vida 
cotidiana el hombre se objetiva en numerosas formas. El hombre, formando su mundo (su ambiente inmediato), 
se forma también a sí mismo. El término ‘formar’ parece aquí a primera vista exagerado; en efecto, hasta ahora 
hemos subrayado siempre que la peculiaridad de las actividades cotidianas – ya que el particular madura para un 
mundo ‘acabado’ – es la interiorización casi adaptativa de este mundo. En el término ‘madurar’, hay que 
ponerlo de relieve, incluimos también el sentido de ‘educar’. En la vida cotidiana, se expresa no solamente el 
modo por el cual yo he aprendido de mi padre ciertas reglas de vida fundamentales, sino también el modo en el 
que yo las transmito a mi hijo. Yo soy representante de aquel ‘mundo’ en el que otros nacen. En mi educar 
(en el modo en que yo presento el mundo ‘acabado’) repercutirán también mis experiencias personales, cuando 
comunico mi mundo, expreso también estas experiencias, cuando ‘transmito’ mi mundo, contemporáneamente 
me objetivo también a mí mismo en cuanto me he apropiado ya de este mundo”.  (HELLER, 1977, p.24s, grifos 
da autora). 
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Embora o processo da alienação atinja a todos, é a classe trabalhadora, pela 

atividade de intercâmbio com a natureza, quem produz a riqueza material e quem garante a 

reprodução material da humanidade. Pela sua mediação e pela contradição daí engendrada 

(pois ao mesmo tempo em que produz a riqueza, esta se volta contra os trabalhadores como 

um estranhamento) é a classe trabalhadora quem pode dar o salto de qualidade nas relações 

sociais através da luta de classe, com vistas à superação da alienação. Este processo, para o 

autor, pode se realizar pela mediação da atividade consciente, que é 

[...] constituída por numerosos componentes importantes. Estes incluem a recepção e 

o processamento (recodificação) de informação, com a seleção de seus elementos 

mais importantes, e a retenção, na memória, da experiência assim obtida; enunciação 

da tarefa ou formulação de uma intenção, com a preservação dos correspondentes 

motivos da atividade, a criação de um padrão (ou modelo) da ação requerida, e 

produção de programa apropriado (plano) para controlar a seleção das ações 

necessárias; e, finalmente, a comparação dos resultados da ação com a intenção 

original [...] com correção dos erros cometidos. (LEONTIEV, 1978, p. 204). 

 

Portanto a atividade humana assume aquela função de reação ao posto, já 

anunciado por Lukács, daí a dimensão particular e geral que a sociabilidade assume na 

perspectiva teórica adotada. Em resumo, a sociabilidade representa a totalidade da vida dos 

homens, fundada nas relações de produção, isto é, no intercâmbio dos homens entre si e com a 

natureza. Ela é a própria materialidade da vida dos homens, que se realiza em última 

instância, na vida cotidiana e na atividade humana. Nesta direção, propomo-nos a 

compreender a sociabilidade do Assentamento Rural de Santana e os aprendizados, 

objetivados e acumulados, por aqueles sujeitos que a constroem.  



  54 
 

 
 

O Trabalho de Campo 

Conforme anunciamos anteriormente, estabelecemos o Assentamento Rural de 

Santana como objeto de nossa investigação, visando explicitar os processos de sociabilidade 

ali engendrados. Nesse sentido, tentamos empreender sob a inspiração de Ludtke (1995) uma 

reconstrução da vida cotidiana e dos modos de vida como partes da sua microhistória. Embora 

se caracterize como um estudo particular, este não pode, contudo, estar desconectado do 

contexto amplo da sociedade da qual faz parte. Como recomenda o autor o processo de 

pesquisa voltado à “reconstrução da história da vida cotidiana envolve muito mais que as 

situações recorrentes na luta diária pela sobrevivência (e a experiência monetária dos eventos 

do dia de trabalho)” (LUDTKE, 1995, p.5). As ações e as experiências não podem ser 

separadas do contexto de sua gênese e impacto e, mais ainda, cada reconstrução da 

sociabilidade e da vida cotidiana revela em particular o caminho pelo qual os participantes 

eram – ou poderiam vir a ser – simultaneamente, objetos da história e seus sujeitos. 

Assim fomos analisando a sociabilidade de Santana construída ao longo de duas 

décadas, demarcando momentos de continuidade e de mudança, como todo processo social, 

que não se estabelece como mera repetição, pois caso o fosse, perderia a sua dimensão 

humana.  

A pesquisa de campo se realizou em dois momentos: de junho a dezembro de 

2003 e de abril a julho de 2005. No primeiro momento, procuramos logo estabelecer um 

vínculo de confiança com os assentados, o que não foi muito difícil. Tivemos acesso a um 

rico material para a reconstrução da gênese do Assentamento através da leitura da sua 

documentação escrita49, de informações concedidas verbalmente, através de algumas 

entrevistas estruturadas e semi-estruturadas (ver em anexo). Assim, pudemos ter uma visão do 

todo, embora ainda um pouco caótico para nós, naquele momento. No segundo momento, 

pudemos entrevistar, com a devida sistematicidade, alguns assentados para preencher algumas 

lacunas nos nossos dados e, para tanto, priorizamos alguns aspectos mais específicos acerca 

da sociabilidade ali tecida, tais como: a dinâmica da produção mista e do controle, a questão 

da diferenciação interna entre os assentados, etc. 

Denominamos os sujeitos da nossa pesquisa de trabalhadores rurais (no momento 

que antecede o Assentamento) ou assentados (quando conquistam a terra), embora este não 

exclua aquele. Desta forma, evitamos a complexa discussão acerca da diversidade de 

                                                
49 Tivemos acesso aos livros de Ata, das Assembléias Gerais e das reuniões da Diretoria da Cooperativa, 
posteriormente substituída pelo Coletivo de Direção. 
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conceitos acerca do homem do campo como camponês, sem terra, minifundista, arrendatário, 

ou outras denominações atribuídas ao mesmo grupo social. Assim optamos pela identificação 

do grupo como de trabalhadores rurais, tanto pela dimensão mais geral desta categoria, 

incorporando a diversidade dos conceitos anteriormente citados, quanto por pertencerem à 

classe trabalhadora. São produtores rurais e vivem do seu trabalho; são trabalhadores do 

campo que, através do seu trabalho de intercâmbio com a natureza, se reproduzem enquanto 

tal; em geral, não exploram o trabalho alheio, embora possam, em muitos momentos, 

estabelecer relações de parceria ou de cooperação entre si para a realização de algumas 

tarefas. 

Outro aspecto a destacar é que, quando nomeamos os sujeitos da pesquisa de 

trabalhadores rurais, estamos abstraindo o tipo de intercâmbio que estabeleciam com a terra: 

se este era mediado pelo pagamento de uma renda (em dinheiro ou espécie), pela cooperação 

com outros trabalhadores rurais, se eram pequenos proprietários de terra, ou se os 

trabalhadores eram assentados.50 De fato, o que define este sujeito é que ele vive do seu 

próprio trabalho realizado em terra de trabalho, e não terra de negócio (MARTINS; 1991).  

Utilizamos como procedimentos básicos na nossa investigação de campo, a 

observação participante, da qual nos utilizamos ainda da entrevista e do estudo de 

documentos. Desta forma, o nosso trabalho seguiu, em larga medida, a orientação da 

observação participante da antropologia, quando o pesquisador entra em contato direto com 

seu objeto de estudo e com as informações necessárias à sua pesquisa51, o que permite ao 

pesquisador estabelecer contato com o diverso e o diferente, obrigando-lhe construir 

                                                
50 A diversidade de relações estabelecidas pelos trabalhadores rurais, as mediações com a terra, os meios de 
produção e com outros trabalhadores, não os exclui da condição de trabalhador. Estas diferentes mediações não 
podem ser confundidas com as relações de produção do tipo capitalista. O que nos interessa destacar é que todos 
fazem parte da classe trabalhadora. Isto não significa dizer, por outro lado, que as diversas parcerias 
estabelecidas entre os trabalhadores rurais não estejam sujeitas (mesmo que indiretamente) à lógica capitalista de 
produção. Esta observação se refere às relações de troca entre os trabalhadores rurais associados, que se 
apresentam na forma de remuneração monetária. Elas não podem ser confundidas com as relações de 
assalariamento, próprias do capitalismo. Também não podemos afirmar ainda que tais relações de cooperação 
não possam assumir um caráter de exploração interna. Um trabalhador pode se beneficiar dessas parcerias para 
acumular algum excedente. É fundamental a leitura de Lênin (1981b) quando apresenta a sua tese da 
diferenciação camponesa. 
51 A observação participante segundo Bruyn (apud HAGUETTE, 1999, p. 69) é “um processo de interação entre 
teoria e métodos dirigidos pelo pesquisador na sua busca de conhecimento não só na ‘perspectiva humana’ como 
da própria sociedade”. No entanto é necessário levarmos em consideração que não é suficiente a mera 
“convivência com um grupo de pessoas e a participação em seu cotidiano [...] para se efetuar uma coleta de 
dados adequada. Antes de mais nada, o trabalho de campo deve ser orientado e guiado pelo olhar antropológico, 
que se funda no estranhamento e no conhecimento teórico. [...] consiste em estudar a nós mesmos como se 
fôssemos o outro, realizando o processo de estranhar aquilo que é familiar. [...] Juntos, estranhamento e saber 
antropológico contribuem para que o pesquisador perceba e selecione fator e acontecimentos para articulá-los em 
um corpo teórico que conduz á análise dos dados” ( ROMANELLI, 1998, p. 123, grifo do autor). 
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instrumentos de mediação para ter acesso às informações fundamentais para a sua pesquisa, e 

isto só é possível entrando em contato com a realidade investigada.  

 

Nas observações de campo procuramos manter uma posição moderada diante das 

atividades realizadas no Assentamento buscando não reagir de forma visível diante dos fatos e 

questões que se apresentavam, embora em algumas assembléias tenham solicitado nosso 

pronunciamento. O fato de estar realizando uma observação direta, já denuncia uma certa 

interferência e envolvimento, o que é inevitável a qualquer pesquisador social. Daí a 

importância da conquista do grupo pelo pesquisador, a fim de que possa se estabelecer uma 

relação de confiança, espontaneidade e sinceridade entre as partes. 

 

Para isto, tivemos a preocupação de estar presentes nos seus mais diversos 

espaços, formais e informais. Os espaços formais observados foram as Assembléias Gerais, as 

reuniões dos grupos de produção, da diretoria da Cooperativa, do fórum de assentamentos, 

das celebrações religiosas e do grupo de jovens. Dentre os espaços informais observados, 

destacamos as conversar nas calçadas, a lanchonete, a Bodega comunitária e o lugar de espera 

do telefone público. 

 

As Assembléias Gerais ocorrem no início de cada mês. O grupo de produção se 

reúne semanalmente, o qual faz a mediação entre a base e a diretoria da Cooperativa, de onde 

encaminham questões, não somente relativas à produção, mas questões postas pelas famílias. 

As celebrações religiosas dominicais ocorrem no início da noite. É um momento em que as 

famílias realizam seus ritos religiosos, a leitura e a reflexão sobre textos bíblicos, 

coletivamente. Após a celebração religiosa a grande maioria dos assentados presentes, segue 

para a lanchonete, onde se formam rodas de amigos para conversar, comer e beber. Em geral, 

neste espaço e tempo, há uma predominância dos jovens. É o momento da ‘paquera’ e do 

namoro. 

Os adultos, em geral, “passam” pela lanchonete, pois de fato vão se encontrar nas 

calçadas, de onde registramos algumas falas no nosso caderno de campo. Consideramos este 

um importante espaço de pesquisa, pois, nem sempre, nos espaços formais, os sujeitos 

expressam, de fato, o que genuinamente pensam e sentem sobre situações ou temas a eles 
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apresentados. Nas conversas informais das calçadas pudemos ter acesso a uma série de 

questões e de idéias não ditas diante de um público maior52. 

Outro espaço de sociabilidade observado foi o ponto do telefone público, onde um 

número considerável de pessoas, principalmente nos finais de semana, disputam o acesso ao 

telefone para conversar com seus familiares e amigos de outras localidades. As conversas que 

surgem ali dentre os que aguardam sua vez e, até mesmo o silêncio vão revelando aspectos da 

complexa vida no Assentamento Rural. O fórum de assentamentos rurais da região, composto 

por quinze deles, é um momento rico de discussão e encaminhamento das suas reivindicações. 

 

Um momento fundamental para a pesquisa foi a observação de um encontro de 

intercâmbio com alguns assentamentos da região litorânea do Ceará realizado em Santana, 

durante um final de semana, quando acompanhamos uma interessante explanação acerca da 

história, estruturação e organização social e produtiva do Santana. Isto ocorreu logo no início 

das nossas visitas a campo. Nesta ocasião, acompanhamos também algumas atividades acerca 

do trato dos animais e do armazenamento de sua alimentação em “silos” artesanais. 

Naquela ocasião, particularmente rica, os assentados de Santana falaram das 

dificuldades enfrentadas no decorrer dos anos e das diversas formas de enfrentamento e 

estabelecimento de soluções; também destacaram as mudanças que foram se efetuando quanto 

aos aspectos sociais, econômicos e políticos. Estas observações puseram às claras um 

conjunto de novos elementos para a nossa leitura acerca da sociabilidade ali engendrada. 

Todos estes espaços foram de grande valia para a compreensão do nosso objeto de estudo, o 

que nos permite já adiantarmos, que pudemos perceber uma relativa aproximação entre o 

trabalho e o tempo livre, entre o espaço público e o privado, entre o formal e o informal, entre 

o campo e a cidade. 

Através do nosso contato com os assentados e com aquela forma peculiar de 

sociabilidade, fomos nos deparando, lentamente, com o nosso olhar urbano, quando fomos 

experimentando aquele estranhamento (DAMATTA apud ROMANELLI, 1998)53, e 

                                                
52 Um aspecto que gostaríamos de destacar é que este momento da conversa nas calçadas nos ajudou a 
desmistificar nosso olhar urbano sobre o campo, uma visão que dicotomizava a relação campo/ cidade. De fato, 
fomos observando que problemas ali manifestados eram bem semelhantes aos que vivemos nas cidades. Como 
exemplo, acompanhamos uma longa discussão reportada por algumas professoras em relação aos conflitos em 
sala de aulas.  
53 O estranhamento de quem chega de fora nos leva a depararmos com o outro e refazermos o nosso olhar para 
nos mesmos. Neste processo nos deparamos com nossos preconceitos, visão maniqueísta do mundo, que aos 
poucos, foram ruindo à medida que construíamos uma auto-crítica, íamos descobrindo a beleza daquela vida 
simples e rica do meio rural, tão próxima da vida urbana. 
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percebendo, de fato, o continuum que existe entre o rural e o urbano, o campo e a cidade, pelo 

menos no que diz respeito ao lócus de nossa investigação. Os assentados, por muitos 

momentos e em situações diversas, verbalizavam sobre o conforto de morarem ali e de terem 

a garantia de ali permanecerem, embora destacando a contínua necessidade de lutar por 

melhoria das condições de vida, de trabalho e de assistência do campo. 

Realizamos a pesquisa documental, principalmente, através dos livros de Ata das 

Assembléias Gerais (de 1988 a 2005) e das reuniões da Diretoria ou Coletivo de Direção 

(2000 a 2005) através dos quais tivemos acesso a elementos fundamentais da história, da 

organização e de estruturação do Assentamento Rural. Pudemos acompanhar algumas 

questões conflituosas, tanto em relação à produção quanto à convivência social do grupo. 

Acompanhamos as discussões e encaminhamentos, daí decorrentes, uma demonstração da 

riqueza da sociabilidade ali engendrada. 

A leitura dos livros de Ata nos serviu, inclusive, de guia para a escolha de alguns 

dos entrevistados e para a investigação de fatos que nos serviram de base para a compreensão 

do objeto de estudo. Durante esta leitura consultamos algumas vezes os dirigentes da 

Cooperativa, com o objetivo de esclarecer alguns relatos que nos pareciam importantes e que 

não fôramos capazes de decifrar plenamente. Esta foi uma dificuldade enfrentada quanto ao 

uso dos dados coletados através desse instrumento, pois, a sua linguagem é bastante 

abreviada, o que dificulta a compreensão dos fatos. No entanto, a sua riqueza está no 

acompanhamento que dá aos acontecimentos (embora resumidamente relatados), o que nos 

deu uma visão do processo complexo e contraditório. Por este meio, fomos, ainda que 

penosamente, percebendo a complexidade dos fatos cotidianos e do aprendizado lento e 

gradual que vão imprimindo na vida dos assentados. 

Realizamos entrevistas abertas com parte dos dirigentes e com alguns assentados 

que acompanharam os primeiros passos da luta pela terra e assumiram um papel importante 

naquele momento, os quais guardam na memória ainda hoje fatos interessantes da gênese do 

Santana54. Realizamos algumas entrevistas aleatórias diante de um encontro casual e 

demonstrado por alguns em colaborar com a nossa investigação. Participamos de duas 

reuniões do grupo de jovens com o objetivo de captarmos a perspectiva da juventude em 

relação à vida no Assentamento, o que nos levou a elementos interessantes pela representação 

positiva que o projeto assume para eles. Por fim, entrevistamos um grupo de quarenta famílias 

                                                
54 Alguns destes entrevistados foram sugeridos pela direção da Cooperativa, pois eram considerados ícones da 
construção e continuidade do Assentamento. 
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de Santana (entre sócios, agregados e aposentados) representando cerca de 50% do total. A 

escolha dos entrevistados, em parte foi aleatória, tomamos apenas o cuidado de não deixar de 

entrevistar as famílias que realizavam atividades comerciais no Assentamento, pois 

consideramos um fator fundamental na definição da sua estrutura interna. Por fim, 

entrevistamos alguns técnicos do INCRA, principalmente quem esteve presente desde o início 

da formação do Santana e acompanhou a sua estruturação. 

Na realização destas entrevistas cuidamos de perceber o não dito, ou diferenciar 

uma representação particular e a sua conexão com o real. Vale destacarmos que a objetivação 

lingüística é parte da particularidade do homem e é expressão dos afetos particulares, embora 

nem sempre claros para aquele que fala, como ressalva Heller (1977, p. 46-47), muitas vezes 

o sujeito 

[...] particular não se dá conta em absoluto de suas motivações (...) quando não se 

põe a si mesmo como objeto de seu conhecimento até o ponto de não saber em 

absoluto o que sente e porque motivo. (...) Quanto mais complexo é o intelecto do 

indivíduo tanto mais complexas são as formas que assumem normalmente o 

ocultamento lingüístico-conceitual das motivações particulares. 

 

Mais adiante a autora afirma que a defesa da particularidade não é a defesa 

somente das motivações particulares, mas, também a “totalidade do sistema que se tem 

construído em cima”. Com efeito, o particular é o sujeito da vida cotidiana, e este se encontra, 

na sociedade alienada, esvaziado e “desessencializada”. 

Com a pesquisa de campo, identificamos dois momentos que demarcaram a 

história de Santana: o primeiro que define a formação e estruturação do projeto centrado em 

terra e trabalho coletivos; e o segundo momento que definimos como terra coletiva e 

produção mista (trabalho coletivo e individual), ou seja, aquela destinada em parte para fins 

coletivos e, em parte, individuais. Dois momentos de uma sociabilidade que parece, a rigor, 

seguir uma direção muito mais intensamente permeada por interesses coletivos, que 

meramente individuais.  
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2o Capítulo 

Luta e conquista da terra: pressupostos sócio-históricos 

do Assentamento Rural de Santana 

 

 

A gente tinha o entendimento que a terra era dos trabalhadores e aí começou (Líder 

assentada, 2004) 

 

Neste capítulo temos como objetivo analisar o processo de luta e conquista da 

terra em Santana observando as suas diversas mediações, das quais destacamos o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (STR), a Comissão Pastoral da Terra (CPT), as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

e o papel que assumiram na direção do Projeto de Assentamento que ali se engendrou. A 

conquista da terra se estabeleceu a partir de um conflito nas relações de arrendamento de um 

grupo de trabalhadores sem terra desde os anos de 1970, principalmente na Fazenda Santana, 

município de Monsenhor Tabosa, Estado do Ceará (BARQUETE, 1995). Antes de 

abordarmos este conflito, discutiremos um pouco o contexto em que ocorreu. 

A questão agrária brasileira nos anos 1970 e 1980 apresentava um quadro acirrado 

de violência no campo, posto por uma história (importada, conservada e reproduzida) 

demarcada, segundo Martins (1991) pela relação entre de “terra de trabalho e terra de 

negócio”. Analisando o processo de colonização do Brasil, Holanda (1991, p. 18) já 

explicitava esta questão quando afirmava “o que o português vinha buscar era, sem dúvida, a 

riqueza, mas a riqueza que custa ousadia, não riqueza que custa trabalho”. Desde muito 

tempo, a relação do Estado com a terra no Brasil não tem se fundado no trabalho daqueles que 

nela produzem, mas na possibilidade de extração de suas riquezas, produzidas ou não, pela 

mediação do trabalho dos escravos, posseiros, colonos e trabalhadores rurais sem terra 

(parceiros, moradores de condição, arrendatários, foreiros, assalariados, etc). Uma realidade 

concreta possibilitada pelas relações fundadas em privilégios concedidos pelo Estado a uma 

elite que tinha acesso à terra. Primeiramente eram os fidalgos, posteriormente transmutados 

em fazendeiros, coronéis, latifundiários, grandes produtores rurais, grupos econômicos, 

multinacionais, agroindustriais, etc. Todos, em última instância, representando uma lógica 

histórica que denunciava o processo de expropriação dos trabalhadores dos meios de 

produção. Uma lógica posta e reproduzida pelo sistema de capital presente desde as relações 
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mercantis absolutistas de Portugal do Século XVI (SMITH, 1990), até os dias atuais sob as 

relações globais capitalistas. 

É claro que esta lógica não se reproduziu sem conflitos e, neste sentido, a história 

das relações de produção no campo brasileiro tem demonstrado isto. De fato, Martins (1991) 

nos fornece um rico material para a compreensão da conflituosa formação histórica e 

econômica das relações no campo brasileiro. O que nos dá elementos suficientes de negação 

da idéia, tão incorporada ao senso comum, de que o homem do campo representa aquela 

figura do caipira preguiçoso e acomodado55.  

Ora, o tempo histórico que nos interessa diretamente é o das décadas de 1970 e 

198056, quando se inicia o conflito no entorno de Santana e se funda o Assentamento. Aquelas 

décadas foram marcadas pelo avanço dos conflitos no campo representando a reação dos 

trabalhadores rurais ao processo que sofriam de expropriação e exploração, combinado com a 

concentração fundiária sob a tutela da autocracia burguesa (PAULO NETTO, 1998). Neste 

período já se percebia o ocaso da ditadura militar, com o acirramento das suas contradição. 

Uma causalidade posta que criou as condições favoráveis à organização dos trabalhadores 

rurais com novas estratégias de pressão e luta, inclusive numa perspectiva coletiva e nacional. 

Foi nesta conjuntura que emergiu a CPT57, como uma organização não governamental com 

uma preocupação centrada na organização dos trabalhadores rurais e na denúncia da violência 

no campo, juntamente com as CEBs58; e com os sindicatos rurais. Neste processo contínuo e 

contraditório emergiu, já em meados da década de 1980, o MST a nível nacional, como uma 

estratégia de unir forças no enfrentamento da questão agrária no país.  

                                                
55 Estas questões foram desenvolvidas e aprofundadas durante a nossa revisão de literatura, no entanto optamos 
pela não incorporação deste texto ao corpo do trabalho, porém esta produção se encontra como apêndice no final 
deste trabalho, a título de consulta. 
56 As décadas de 1970 e 1980 são reconhecidas como as décadas que mais se acentuou a violência no campo, e 
que mais organismos sociais de pressão e luta no campo se estruturaram (FERNANDES, 1998). Nos anos 1970, 
segundo Palmeira (1994, p. 50) a agricultura era um grande negócio sob o suporte estatal, “os grandes negócios 
de terra passaram a ser feitos por dentro do INCRA, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM), da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)”, quando o Estado favoreceu 
grandes grupos econômicos.  
57 A CPT enquanto uma organização religiosa envolvida com o meio rural criou espaços de denúncia contra a 
violência no campo. No ano de sua fundação em 1979, por exemplo, a CPT denunciava a existência de 715 
conflitos no Brasil, sendo que 88,1% desses conflitos iniciaram a partir de 1973 (MARTINS, 1991). Ferrante 
(1994) observou que a CPT em algumas regiões de São Paulo terminou substituindo o sindicato e assumindo 
uma posição de luta legalista, na região do Assentamento de Santana a CPT assumiu uma posição muito mais de 
suporte aos sindicatos rurais, que estavam orientando a luta no campo. 
58 A relação entre a CPT e as CEBs era de uma aproximação tal que ficou difícil, quando fomos analisando a 
historicidade de Santana, de estabelecer em que momento estávamos falando da CPT e em que momento 
falávamos das CEBs. Nossa posição foi de considerar a sua intercessão, pois os animadores das CEBs eram, de 
fato, engajados também na CPT. 
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Naquele momento, o debate em torno da questão agrária e da reforma agrária 

como saída para a crise, segundo Germer (1994), tinha dois destinos: a burguesia e os 

trabalhadores. Por um lado, a argumentação apontava para a tese de que a reforma agrária era 

necessária economicamente, portanto, seria interessante para a burguesia que a apoiaria, o 

que, de fato, não ocorreu. Por outro lado, do ponto de vista dos trabalhadores, havia a defesa 

de que ela era necessária, com seu caráter revolucionário pela possibilidade de “socialização 

dos meios de produção” (GERMER, 1994, p. 148). Veiga (1994), no entanto, ressaltava que a 

reforma agrária era necessária economicamente, dentro da própria lógica e dinâmica do 

capitalismo. O autor destacou, inclusive que foi através de uma política de redistribuição de 

terras que os países desenvolvidos durante o século XX assumiram uma política de apoio e 

incentivo à produção familiar, que suporta e se submete à política de controle dos preços 

posta pelo Estado, como forma de “equilibrar” a reprodução e acumulação do capital sob o 

comando da produção industrial59. 

O debate aberto por Martins (2000b) nesta área, apresenta elementos bastante 

polêmicos quando critica os desencontros dos interlocutores e defensores da reforma agrária 

(dentre eles parte dos intelectuais, os movimentos sociais, o MST e a Igreja). O autor afirma 

que não houve um maior aprofundamento da questão agrária, um debate necessário para a 

discussão da reforma agrária. A partir desta constatação o autor chama a atenção para a 

necessidade de uma revisão teórica da questão agrária, como questão de fundo, da 

problemática e da defesa de uma política de reforma agrária60.  

De fato, observamos que, no Brasil, o comando da luta pela reforma agrária foi 

assumido pelos trabalhadores rurais apoiados pelos movimentos sociais, igreja progressista, 

partidos de esquerda e intelectuais engajados naquela causa. Foi dentro deste debate que, em 

1985, a proposta do I Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova república foi “apresentada 

no IV Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais” (BARQUETE, 1995, p. 36). Segundo 

documentação pesquisada, o PNRA de 1985, adotou pela primeira vez a concepção de 

                                                
59 Lénine (1983, p.60s) defendeu um programa agrário russo liberal, no contexto histórico de início do Século 
XX. Embora não considerasse um projeto revolucionário, representava, de fato, um avanço histórico nas relações 
sociais de produção de sua época, pois estabelecia a supressão dos resquícios das relações servis e permitia a 
participação dos camponeses nas relações de produção capitalistas. No documento, o autor apresentava a 
proposta de socialização das terras que, segundo sua exposição, não ameaçava o sistema capitalista, pois os 
produtores rurais (com o acesso as terras) estariam subordinados à lógica da propriedade privada e do capital. 
60 Neste debate Martins (2000b) aponta para questões que deverão ser enfrentadas por aqueles que defendem a 
reforma agrária, como a questão primária do direito de propriedade; a história brasileira; etc. Embora não 
concordemos com todas as críticas que dirige aos interlocutores da defesa da reforma agrária, uma nos parece 
importante é a necessidade do reconhecimento das contradições presentes em todas as esferas da vida, portanto 
nos movimentos sociais e nas instituições sociais e políticas. Nosso objetivo aqui não é esgotar este debate, o que 
exigiria um outro direcionamento para o nosso objeto de estudo. Fica este desafio para um outro momento. 
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assentamento rural61 (superando o modelo de colonização de então), tendo os seguintes 

objetivos: “incorporar novas áreas ao processo produtivo, elevar a produção agrícola, conferir 

bem-estar às famílias assentadas e promover a integração social e econômica de grandes 

contingentes de trabalhadores rurais” (MIRAD e INCRA, 1987, p.5). 

Segundo Palmeira (1994), o PNRA na sua primeira versão em 1985 tinha a 

preocupação em neutralizar setores sociais, punir a propriedade especulativa e preservar as 

produtivas (mesmo as grandes) 62. Neste sentido, ao punir as terras especulativas o INCRA 

“acertou os grupos econômicos [...] que adquiriram terras pela mediação do Estado até os 

anos 1970” (PALMEIRA, 1994, p. 56 e 57). Portanto, ao atender as demandas sociais, nas 

áreas de conflito, o INCRA atingia áreas beneficiadas pela política do governo ditatorial que 

favorecera os latifundiários e grupos econômicos (MARTINS, 2000 b). 

Mônica Martins (1994, p. 15) destacou que naquele momento duas propostas 

estavam sendo apresentadas, a do parcelamento das terras, incorporando os produtores 

familiares ao “processo de acumulação capitalista” (defendida pelos proprietários rurais) e a 

das formas “alternativas de apropriação e uso da terra, com ênfase na cooperação”, apoiada 

pelos trabalhadores rurais. Ora, estas duas alternativas, de fato estavam sendo construídas no 

exato momento em que os trabalhadores rurais de Santana discutiam a estrutura de acesso e 

utilização das terras. Tendo sido, inclusive, a partir de Santana que se esboçou o primeiro 

Assentamento Rural com terra e trabalho coletivos63. Não era uma proposta já elaborada pelo 

INCRA, mas uma possibilidade posta pela conjuntura político-social na época (demarcada 

pela emergência dos movimentos sociais rurais), pela prática das CEBs, pelo otimismo de 

alguns intelectuais em termos da reforma agrária (alguns funcionários do INCRA) e pelas 

indefinições da própria lei, que permitiu uma margem de manobra que terminou objetivando 

aquele modelo de assentamento rural. 

Segundo Ferreira (1994) o PNRA promulgado em outubro de 1985 vigorou até 

1989, combinando com o período da Constituinte que, tanto contava com a pressão popular 

para a implementação de uma reforma agrária de fato, quanto com a dos proprietários rurais 

                                                
61 Embora nos documentos apresentem o assentamento como proposta da reforma agrária, não há uma definição 
clara do que seria esta forma de utilização e ocupação da terra disponibilizada para os trabalhadores rurais 
incorporados ao programa. A utilização coletiva ou parcelada foi se constituindo como possibilidades postas a 
partir das relações estabelecidas entre o INCRA e os trabalhadores rurais organizados.  
62 Isto porque o grupo de intelectuais que elaborou o PNRA, e que ainda permanecia no governo da Nova 
República tinha compromissos com as questões sociais e com as reivindicações populares. No entanto, 
posteriormente foram sendo, aos poucos, afastados de seus cargos. 
63 Segundo Braga (1990) Santana foi pioneiro no modelo que adotou de terra coletiva e produção coletiva. 
Inclusive o Assentamento possui um livro de registro das visitas que recebia durante os seus primeiros anos, de 
técnicos, trabalhadores rurais, assentados e pesquisadores de todo o país, não muito raro recebiam visitas de 
pesquisadores estrangeiros (o que ocorre ainda nos dias atuais). 
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organizados na recém criada União Democrática Ruralista (UDR). Entre 1987 e 1988 houve 

um maior desempenho do governo em assentar um maior número de famílias, como resposta 

a este complexo quadro de pressão social. Este processo contou com a presença e apoio de 

intelectuais remanescentes no governo da Nova República postos durante os acordos do 

governo de Tancredo Neves. Porém, como lembrou Silva (1996, p. 76), embora tenha havido 

um longo e importante debate em torno da reforma agrária e uma expressiva mobilização 

social durante a constituinte de 1987/88, a Constituição de 1988 foi “madrasta da reforma 

agrária”.  

O conflito posto em Santana foi engendrado nesta conjuntura, beneficiando-se 

inclusive das contradições próprias do processo histórico. A sua desapropriação ocorreu 

exatamente durante aquele curto período de impasse em relação ao PNRA demarcado pela 

pressão popular e pela emergência da União Democrática Ruralista (UDR). 

 

A gênese do conflito 

 

O conflito rural em Santana, surgido ainda na década de 1970, iniciou a partir das 

relações de arrendamento de dois grupos de famílias de trabalhadores rurais, os Lourenço e 

Machado, que, conforme anunciamos acima recebiam o apoio, inicialmente da CPT.  

Pela mediação das reuniões e discussões que realizavam sobre as questões que 

enfrentavam, tomaram consciência da situação de exploração em que viviam (BRAQUETE, 

1995). Assim, perceberam que “o problema principal era a falta de terra. Não que faltasse 

terra na região” (TEÓFILO apud BARQUETE, 1995, p. 68). Eram interditados do direito ao 

trabalho, embora existissem terras ociosas, porém não disponíveis por uma determinação 

arbitrária dos proprietários rurais. As terras eram arrendadas, porém, nem sempre os 

fazendeiros cumpriam os acordos estabelecidos com os trabalhadores.  

Os trabalhadores observaram, inclusive, que, muito daquelas terras, foram 

apropriadas ilegalmente quando os proprietários rurais foram incorporando “sobras de terras” 

públicas não controladas pelo Estado (MARTINS, 1998). Este fato serviu de estímulo para a 

continuidade e fortalecimento do movimento.  

Assim, na década de 1980, organizados na Fazenda de Santana os trabalhadores 

rurais resolveram encaminhar o pedido de sua desapropriação da fazenda através de um 

abaixo assinado, alegando o não cumprimento de acordos entre o proprietário rural e os 

arrendatários que ali trabalhavam (BARQUETE, 1995). O movimento de luta era composto 

por trabalhadores moradores da Fazenda Santana e de sítios e comunidades circunvizinhas. 
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Segundo relatos dos entrevistados, o proprietário das terras cedia as terras para plantio e 

colheita, porém no final da colheita a forragem pertencia ao proprietário, servindo de base 

alimentar do seu gado. Nestas circunstâncias, o proprietário não investia nada para a garantia 

de reprodução dos seus animais, esta era garantida pela mediação do trabalho dos 

arrendatários. Além disso, por muitas vezes, o proprietário não respeitou o tempo necessário 

para a colheita, soltando o gado nas plantações, como relatou uma assentada “a gente estava 

lá, lutando contra o gado, tentando salvar uma parte do nosso roçado”. 

Esta relação, abstraindo-se as suas especificidades, nos faz lembrar a análise de 

Martins (1998) acerca do regime do colonato nas fazendas de café. Os colonos estabelecidos 

nas fazendas tinham como “remuneração” do seu trabalho, o direito de plantar entre os 

cafezais garantindo, assim, a sua sobrevivência e de sua família. O que estava em jogo, no 

processo de formação das fazendas de café e da situação dos imigrantes transfigurados em 

colonos (e não trabalhadores assalariados), era uma complexa relação posta pela lógica da 

acumulação capitalista. 

Não era o fazendeiro quem pagava ao trabalhador pela formação do cafezal. Era o 

trabalhador que pagava com o cafezal ao fazendeiro o direito de usar as mesmas 

terras na produção de alimentos durante a fase da formação. A principal forma de 

capital absorvida na fazenda de café era o trabalho-trabalho que se convertia 

diretamente em capital constante, no cafezal. De fato, na gênese do capital do 

fazendeiro estava uma modalidade de renda. Mas, que não se confunde com a 

exploração pré-capitalista da terra, pois que se convertia imediatamente em capital 

constante. Esse é o segredo da acumulação do capital na economia do café. A 

fazenda produzia, a partir de relações não capitalista de produção, grande parte do 

seu próprio capital (MARTINS, 1998, p. 74s). 

 

Os trabalhadores rurais em Santana se sentiam prejudicados (não por cederem 

toda a forragem para o proprietário rural, o que já era considerado pelas regras contratuais de 

arrendamento postas pelo processo de expropriação que estavam submetidos) por conta do 

prejuízo que os animais provocaram invadindo suas roças. Aos poucos foram se organizando 

através do sindicato rural e descobrindo, inclusive, a partir de informações adquiridas no 

INCRA que o proprietário da Fazenda Santana estava em situação irregular diante do 

Estado64, havendo espaço legal para o encaminhamento do processo de desapropriação. É 

importante destacar que a participação dos técnicos do INCRA, e de intelectuais do Grupo de 

                                                
64 O fazendeiro não estava cumprindo as normas contratuais de arrendamento e era considerado absenteísta, além 
disso, suas terras não eram na sua totalidade registradas no INCRA. 
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Apoio a Reforma Agrária (GERA), o que foi fundamental no processo de encaminhamento da 

luta e orientação dos procedimentos legais para a desapropriação daquelas terras.  

O processo foi encaminhado pelo INCRA todo pautado na legislação de 

Desapropriação por Interesse Social (SANTOS FILHO e MELLO, 1984), na medida em que a 

fazenda Santana não estava cumprindo a sua função social. O processo foi concluído em 

1986, quando ocorreu a publicação do decreto de desapropriação da terra e a imissão de posse 

(COPÁGUIA, 1998).  

A gênese dos conflitos naquela região de Monsenhor Tabosa iniciada desde os 

anos de 1970, segundo pesquisa de Azevedo (1992) levou cerca de dez anos para que fosse 

concluído o processo de desapropriação da terra e da formação do Assentamento. Como 

anteriormente apontamos, os dois grupos familiares dos Machados e Lourenço, que lideraram 

a organização do movimento, terminaram desistindo e se engajando em “outras áreas, também 

de reforma agrária, em outra região” (SANTOS, 1979)65, em função da demora nas 

negociações. Desta forma, foram fazer parte do Assentamento Rural Saco de Belém, no 

Município de Santa Quitéria em 1983, três anos antes da desapropriação de Santana 

(BARQUETE, 1995), estruturado com base no parcelamento das terras. Segundo relatos dos 

assentados “aquelas famílias se arrependeram da opção que fizeram”. O Assentamento de 

Santana, embora tenha surgido pouco tempo depois, com terra e trabalho coletivos66, 

representava um dos sonhos dos trabalhadores rurais desde o início e, além disso, assumiu 

uma posição de liderança entre os assentamentos rurais do Estado. 

 

A Prática Social das CEBs e sua contribuição na escolha do Projeto de Santana 

A gente trabalhava em mutirão assim, em grupo de 8 pessoas. [...] um dia limpava a 

roça de um e depois na roça do outro. Trabalhando coletivamente. Isto foi muito 

importante para aquelas comunidades que já trabalhavam em grupo. Já foi bom para 

fundamentar aqui em Santana (Assentada/ 2005). 

 

Nossa análise acerca da sociabilidade do Assentamento Rural de Santana nos 

remete, necessariamente, aos pressupostos históricos do Assentamento, basicamente postos 

                                                
65 Este relato é parte de uma poesia de cordel escrita pela professora Rita Francisca dos Santos, assentada de 
Santana. 
66 A categoria trabalho coletivo define a forma de organização da produção do Assentamento com base na 
associação dos assentados. 
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pela prática social das CEBs, em conjunto com os STRs e a CPT67. Estas práticas foram 

engendradas a partir da causalidade posta pelas contradições sócio-históricas do ocaso da 

ditadura militar e o espaço que se abria para a emergência dos movimentos sociais (PAULO 

NETTO, 1998) naquelas décadas, demonstrando a dialeticidade do movimento histórico que 

criava, contraditoriamente, um campo de novas possibilidades. 

Os estudos de Costa (1991, 1992) apontaram nesta direção, ou seja, a política de 

controle e cooptação das lideranças pelo governo cearense, impôs os coletivos como 

mediação necessária de acesso à política social, o que, contraditoriamente, contribuiu para o 

processo de organização do trabalhador rural. Uma outra questão, que lembramos aqui, é a 

capacidade do Estado se apropriar de processos sociais da classe trabalhadora e torná-los 

veículos de continuidade da reprodução social. No entanto, como este processo não é a mera 

repetição do mesmo (LUKÁCS, 19?? b), esta política, como observou Costa (1991), terminou 

contribuindo para a ampliação dos espaços de participação social dos trabalhadores rurais. 

Além disso, é importante lembrar que, naqueles anos, no meio rural estavam 

presentes intelectuais da Comissão Estadual de Planejamento Agrícola (CEPA), do Grupo 

Executivo de Reforma Agrária (GERA)68 e técnicos do INCRA animados tanto pela 

conjuntura que apontava o ocaso da ditadura, quanto pelo otimismo presente no debate que 

precede a elaboração do Plano Nacional de Reforma Agrária (PALMEIRAS, 1994; SILVA, 

1996). Aqueles técnicos, de certa forma, assumiram uma função de intelectuais orgânicos 

(GRAMSCI, 1982), quando assumiam uma postura de favorecimento e apoio às 

reivindicações dos trabalhadores rurais e quando forneciam informações fundamentais acerca 

da situação das grandes propriedades rurais em conflito, normalmente em situações 

                                                
67 Ficou difícil de delimitar e separar os espaços de prática do STR, CPT e das CEBs, até porque no Ceará estas 
mediações foram se apresentando em conjunto, como deixa claro o documento da Diocese de Crateús “pouco a 
pouco vão se afirmando os três paus santos como instrumentos de organização e de luta popular; a foice, a 
enxada e o machado; a comunidade, o sindicato e o partido político” (SANTOS, 1989, p. 14- 15). Segundo este 
documento as comunidades rurais nesta região cearense surgiram nos anos 1960, num esforço conjunto da Igreja 
Católica com o MEB, de promover educação de base, desenvolvimento e organização sindical. Na década de 
1970 há um crescimento acelerado das comunidades, impossibilitando o acompanhamento eclesial das mesmas. 
Por um lado, isto representou o enfraquecimento da tutela da Igreja e, por outro, uma maior autonomia e 
independência das comunidades rurais. Daí ocorreu uma mudança na postura das equipes paroquiais que 
acompanhavam este trabalho, numa perspectiva mais crítica, recebendo uma forte represália do governo 
ditatorial. Em meados dos anos 1970, com o I Encontro Eclesial em Vitória-ES, é que as comunidades rurais 
passam a ser identificadas por CEBs. No Ceará, a seca de 1979 a 1983 teve um papel incentivador na luta e 
organização das CEBs, quando anunciaram que estavam “aprendendo a fazer da seca uma escola de luta, de 
organização e de consciência política” ( SANTOS, 1989, p.14).  
68 O GERA era um grupo de articulação dos serviços de órgãos públicos “voltados para o setor agrícola e 
desenvolvimento rural” (MARTINS, 1994, p. 7) formado por representantes de entidades governamentais 
(federais e estaduais) e representantes de associações de assentados e da FETRAECE. A CEPA era uma 
comissão estadual com representantes do governo e sociedade civil voltada, também, para o desenvolvimento 
rural. 
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irregulares perante o Estado. Informações que, até então, eram inacessíveis aos trabalhadores 

rurais. 

A questão agrária nas décadas de 1970 e 1980, foi demarcada pela prática das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) que se espalhavam por todo o território brasileiro e, 

principalmente, no meio rural. O grupo dos trabalhadores rurais no entorno de Santana não 

fugia à regra, especialmente naquela região que pertencia a Diocese de Crateús, sob a 

progressista e animada direção de seu bispo Dom Fragoso, que assumia “posições firmes e 

corajosas, principalmente durante a repressão, que o tornaram conhecido para além das 

fronteiras da sua diocese, em plano nacional, e até, internacional” (THOMÉ, 1994, p. 168). A 

diocese de Crateús assumiu um importante papel na denúncia das condições de vida e de 

trabalho dos arrendatários que chegavam a pagar uma renda da terra acima do que o Estatuto 

da Terra estabelecia; além da apropriação ilegal da forragem (uma rica fonte de alimentação 

dos animais) pelo proprietário rural.  

As lutas dos trabalhadores rurais naquela região estruturavam-se pela via da 

legalidade, a partir da denúncia do não cumprimento dos acordos de arrendamento, do direito 

à ocupação de vazantes dos açudes públicos em terras privadas e do direito à posse das terras.  

O estudo evidenciou a importância da participação daqueles trabalhadores, futuros 

assentados em Santana, nas CEBs, no STRs, na CPT e no Partido dos Trabalhadores (PT), 

demonstrando a dinamicidade, riqueza e complexidade que esta forma de mobilização e 

organização rural estabelecia naqueles anos. Nossa abordagem optou por destacar o papel das 

CEBs na gênese do Assentamento, em primeiro lugar, por ter sido, segundo os entrevistados, 

a geradora do projeto de comunidade defendido pelos trabalhadores. Em segundo lugar, 

porque observamos que as CEBs assumiram a posição de momento predominante daquele 

processo, embora estabelecesse relações reflexivas e interdependentes, entre a CPT, STR e 

PT69. 

No espaço das CEBs, os trabalhadores rurais tinham a possibilidade de uma 

prática social que contribuiu na formação de uma consciência crítica, da leitura do homem e 

do mundo. De acordo com Engels (apud LEONTIEV, 1978, p. 126, grifo do autor), sob as 

relações de exploração e expropriação, cabe ao trabalhador apenas uma alternativa “aceitar a 

                                                
69 Gostaríamos de destacar que estes processos eram dialéticos, portanto inter-relacionados. Neste sentido, nossa 
abordagem não analisa cada um destes interlocutores presentes em Santana. Porém, ao destacar o papel da CEBs, 
evidenciamos que, indiretamente estamos nos referindo àqueles, pois as CEBs eram parte integrante das inter-
relações com os STRs, a CPT e o PT. Dentre estes complexos sociais presentes no Assentamento, entendemos 
que as CEBs assumiram uma posição de maior aproximação do projeto de Assentamento Rural de Santana, daí a 
centralidade que assumiram naquele momento. 
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sua sorte, tornando-se bom operário [...] ou então, resistir e lutar quanto possa pela sua 

dignidade e isto só lhe é possível lutando contra a burguesia”. Vejamos a fala de um 

assentado. 

Nós trabalhávamos em terra de patrão e morávamos nas terras de meu pai. Só podia 

ter casa. Não tinha água, nem energia e nem terra para trabalhar. Aí nós nos 

organizamos com uns primos [...] na Igreja. [...] Já começamos a trabalhar em 

mutirão com ajuda da CPT com um projeto para comprar um burro, um cultivador e 

um arado. [...] organizar melhor e trabalhar a terra para não erodir [...]. Aí nós 

plantamos em 1ha de um colega. A gente achou foi bom. [...] a gente ficava era feliz 

com uma técnica nova (Assentado, 2005). 

 

Do grupo entrevistado, identificamos representantes de várias CEBs que tinham 

contribuído no processo formativo de Santana, dentre as quais citamos as comunidades de: 

Tourão, Sítios, Cacimba do Meio, Viração, e Olho D’água Velho70. O trabalho desenvolvido 

pelas CEBs tinha a educação, segundo analisa Damasceno (1990), como componente da 

prática social. Através do Método Ver, Julgar e Agir, realizava-se uma experiência de fé, de 

conflito social e de esforço de promoção humana. Esta autora conclui que esta prática social 

da Igreja71 apresentava uma contradição de fundo, pois “a doutrina social dirigida aos 

oprimidos, o esforço de uma organização que busca sinceramente enraizar-se no povo (que 

procura a participação popular através das CEBs)” era eivada de ambivalência quando 

reproduzia “uma estrutura orgânica extremamente autoritária e centralizadora” 

(DAMASCENO, 1990, p. 146). Embora concordemos com esta análise, não podemos deixar 

de reconhecer o espaço das CEBs, não obstantes limites históricos e estruturais, no processo 

de formação de uma consciência histórica e coletiva muito mais elevada. Como é comum 

encontrarmos nas falas dos trabalhadores rurais “foi nas CEBs que eu abri minha mente”72. 

                                                
70 Outras CEBs também citadas pelos assentados: Jurema, Bela Vista, Boa Hora, Taboa, Angico, S. Nicolau, 
Cachoeirinha e Fazenda de Santana. A atuação das CEBs era diversificada, umas comunidades eram mais 
politizadas que outras, ou mais espiritualizadas. O que observamos, inclusive, foi uma forte intercessão e 
mobilidade entre as comunidades, de forma que em alguns momentos as experiências de umas se confundia com 
as das outras. De fato, esta realidade demonstrou a presença de laços de aproximação e solidariedade entre elas. 
Outro aspecto observado foi a presença de alguns depoimentos, reivindicando o papel central de das CEBs na 
elaboração e implementação do projeto.  
71 Damasceno (1990) aponta que a posição que a Igreja assumia naqueles anos era uma estratégia de manutenção 
de sua hegemonia quando se voltava para o camponês, já que perdera o operariado. Isto não invalida o trabalho 
dos líderes religiosos no compromisso com os oprimidos. A opção pelos pobres se estabelecia enquanto uma 
exigência posta pela própria dinâmica social. 
72 Esta fala foi de um trabalhador rural aposentado de Tamboril, município vizinho a Monsenhor Tabosa, em 
uma conversa informal em uma das nossas viagens ao Santana. 
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Quem não estava nas CEBs não entende, porque não tiveram a experiência do 

coletivo, de lidar com os outros, dividir tarefas. Com essa formação que cada um 

veio é que foi formado aqui. O que ajudou a formar Santana. Porque já tinha todo 

mundo um conhecimento (Líder Assentada, 2004). 

A prática social das CEBs tinha um forte componente educativo de 

conscientização da condição de dominação e da busca da libertação, segundo os fundamentos 

do educador Paulo Freire73. Esta prática estava voltada para a organização e formação política 

de grupos populares, criação de espaços de contatos com outras comunidades rurais do Estado 

e de outras regiões do país, que viviam as mesmas situações de exploração e miséria. Essa 

prática social possibilitava um enriquecimento da consciência social dos trabalhadores rurais, 

consciência de si e do mundo, traduzindo-se, inclusive numa experiência nacional que muito 

contribuiu para a percepção e unificação dos homens do campo no enfrentamento de seus 

conflitos, que se estabelecia por todo o Brasil naqueles anos. 

Segundo a fala de uma assentada de Santana essa experiência foi tão forte e 

demonstrou tanto poder que as comunidades de Tourão e Sítios eram identificadas como 

“comunidades comunistas, por alguns políticos da região” (Líder Assentada, 2004). Um título 

conferido pelas elites rurais em função da organização popular e da consciência política 

crítica desenvolvida. Estas comunidades apresentavam numa posição de resistência à 

subordinação posta até então pelo poder dos fazendeiros latifundiários. 

A reunião era o centro da prática das CEBs, o lugar do diálogo, da reflexão bíblica 

como instrumento de leitura crítica da sociedade e ponto de partida para a compreensão da 

vida cotidiana e da necessidade da luta pela “terra prometida”. 

Os camponeses não se limitam a reproduzir o que dizem as leituras dos textos 

bíblicos [...] as leituras, ou o que ouviram nos encontros [...] eles interpretam com 

sua linguagem rica em significados, eles recriam os exemplos tornando-os mais 

próximos da sua realidade, eles enriquecem a reflexão. Contudo, é perfeitamente 

visível, notadamente por parte daqueles que mais participam dos treinamentos e 

encontros, uma forte tendência em reproduzir o discurso progressista da Igreja 

(DAMASCENO, 1990, p. 125). 

 

                                                
73 Paulo Freire (1973; 1978) prestou uma grande contribuição no trabalho de alfabetização de adultos no início 
dos anos 1960, perseguido pela ditadura militar continuou seu trabalho educativo em alguns países africanos. 
Sua contribuição acadêmica dos anos de exílio fundamentaram a prática das CEBs. Destacamos dois de seus 
livros que trazem elementos da metodologia das CEBs, “Uma Educação para a Liberdade: textos marginais” e 
“Cartas a Guiné-Bissau: registro de uma experiência em processo”. 
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Esta questão ainda está presente nas relações sociais em Santana. Por um lado, 

percebemos alguns discursos de assentados utilizando-se das mesmas categorias de 

dominação, libertação e conscientização das CEBs nos momentos de celebrações. Mas, por 

outro lado, observamos também, alguns discursos que deram um salto de qualidade, quando 

abordam questões atuais com a complexidade que se apresentam revelando maior maturidade 

política e independência. 

Observamos nas diversas CEBs, que precederam o Santana, uma forte intercessão 

e mobilidade dos trabalhadores rurais entre elas, até porque estavam próximas territorialmente 

e mantinham vínculos de parentescos, o que facilitava aquela mobilidade. De forma que, em 

alguns momentos, as experiências de algumas CEBs se confundiam com as de outras. Um 

assentado, originário de uma determinada comunidade rural, se identificava com outra 

comunidade, pois, estava engajado nas suas atividade sociais e produtivas. Esta realidade 

demonstrou a dinamicidade da realidade rural, a presença de laços de aproximação e de 

solidariedade entre elas. Apenas como título de ilustração, podemos registrar que as 

comunidades de Olho D’água Velho e Jurema são reconhecidas por dois assentados como 

partes da comunidade de Tourão; e a comunidade de Bela Vista como parte da Comunidade 

de Sítios74. 

Estas relações estabelecidas entre as diversas CEBs na região de Monsenhor 

Tabosa e Tamboril, revelavam estes múltiplos processos. Aquelas diversas CEBs estavam 

situadas numa mesma região, sofrendo os mesmos processos de expropriação e violência 

(MARTINS, 1991) e experimentando processos semelhantes de organização político-social, 

de produção coletiva e de enfrentamento das contradições postas. Isto contribuía para a 

identificação entre algumas delas, sem falar nas relações de parentesco e compadrio tão 

comuns entre os homens do campo (CÂNDIDO, 1977; QUEIRÓZ, 1973)75. 

Através dos próprios depoimentos fomos encontrando elementos que 

evidenciavam que quatro CEBs assumiram um papel de defesa do projeto e de liderança na 

                                                
74 Estamos insistindo aqui nestas intercessões porque queremos afirmar que quando estamos nos referindo a uma 
determinada CEB sabemos que outras estão indiretamente relacionadas. Nossa análise parte dos dados obtidos 
através dos relatos. Neste sentido, algumas CEBs apresentam um número maior de elementos históricos 
conservados em suas memórias que outras.  
75 Cândido (1977) definiu a comunidade rural como bairro rural, isto é, uma organização de vizinhança que 
possibilitava aos seus moradores (os “sitiantes”) um sentimento de pertencimento. No seu entorno estava a 
capela e uma “vendinha”, constituindo espaço do encontro. Os sitiantes ocupavam um determinado território, 
desenvolviam um sentimento de localidade, e estabeleciam laços de solidariedade e sociabilidade. Neste está 
presente o trabalho coletivo com a prática do mutirão. A comunidade rural, ou o bairro, é por ele analisado como 
uma continuidade entre o urbano e o rural, assim rejeitava a tese de isolamento rural atribuída aos camponeses 
(QUEIRÓS, 1973). 
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gênese de Santana, que foram as comunidades de Tourão, Sítios, Cacimba do Meio e Viração. 

Nossa exposição a seguir, foi construída a partir dos relatos feitos por alguns líderes do 

Assentamento e pelo grupo entrevistado.  

A adesão de um pequeno grupo da comunidade de Tourão foi fundamental no 

processo de desapropriação da Fazenda Santana e do estabelecimento do projeto de 

assentamento rural nos moldes coletivos. Esta comunidade76 além de ter uma experiência em 

organização coletiva da produção trazia uma bagagem acumulada de engajamento político e 

sindical, naqueles anos. Era constituída por um sítio com cerca de 300ha, com 20 

proprietários e 60 famílias com diferentes laços de parentesco. Estas terras eram trabalhadas 

em regime de grupos associados77. Segundo um assentado: 

Foi uma comunidade que teve a experiência de roças comunitárias, de trabalho 

coletivo, de mutirão, que viveu tudo isto antes de vir para o Assentamento [...] o 

banco de sementes, mini-posto agrícola e a bodega comunitária (Líder assentado, 

2004). 

 

A gente já vivia em preparação. A gente trabalhava numa horta lá (Assentada, 2005) 

 

A gente plantava algodão junto. Em 1985 a comunidade de Tourão se juntou e 

fizemos um terreno coletivo, 6ha de algodão, foi vendido. Uma parte foi tirada para 

o comércio coletivo (Assentado, 2005). 

 

A comunidade de Tourão tornou-se uma das principais CEBs da região, 

assumindo um papel de liderança na organização dos trabalhadores como base sindical forte, 

pois ali funcionava uma delegacia sindical. Muitos trabalhadores rurais se dirigiam àquela 

comunidade para se sindicalizar, o que tinha um peso grande para a definição das relações 

sociais e políticas, entre a Comunidade de Tourão, as outras comunidades rurais e o poder 

local. Ela era considerada uma comunidade comunista e, por isso, sofreu toda sorte de pressão 

e isolamento por parte da política local.  

A estrada não vinha até aqui. É tanto que, por muito tempo, quem consertava as 

estradas da comunidade era a própria comunidade, porque o Município não fazia 

isto. O prefeito da época tinha tanta raiva da comunidade [...] porque a comunidade 

                                                
76 Nem todas as famílias da Comunidade de Tourão foram para Santana, preferindo permanecer nas suas terras. 
Atualmente foi reconhecida pelo Estado como comunidade indígena e com este status passou a receber 
benefícios legais para a sua continuidade e reprodução. 
77 Estas informações foram coletadas através das entrevistas que realizamos com alguns assentados que 
participaram do processo de formação do Santana.  



  73 
 

 
 

passou a ter uma posição política definida. Não era mais daquele jeito: o prefeito ia 

na casa de um e ele dizia que ia votar no prefeito. Não. Era uma coisa que era 

definida na comunidade. Então aí começou a perceber que não era fácil manipular a 

comunidade [...] então, por isso se criou um isolamento e a comunidade teve, cada 

vez mais, que ir criando alternativas próprias. Todo mundo teve que se unir, aí a 

história da roça comunitária, do posto agrícola, da bodega comunitária [...] como 

uma necessidade (Líder assentado, 2005). 

O campo das necessidades, das possibilidades concretas e de sua satisfação 

possibilitou, de certa forma, o desenvolvimento de uma série de habilidades, que foram se 

tornando forças essenciais da sociabilidade na comunidade de Tourão e das individualidades 

ali presentes. A história da Comunidade de Tourão com a política de isolamento sofrida 

terminou, contraditoriamente, fortalecendo o projeto de comunidade com produção coletiva. 

O poder local exercido, sem o controle dos seus resultados sobre aquela comunidade, 

contribuiu para o desenvolvimento de uma CEB que: 

[Desenvolveu a prática] da partilha da produção. Nossa comunidade foi mais além. 

As outras se reuniam para celebrar, para discutir as coisas, não chegaram a botar a 

mão na massa, ter uma ação concreta. A gente, com isso, começou a evoluir em 

relação ao uso de algumas tecnologias. Desenvolvemos um pomar usando um 

cacimbão, um pomar que abastecia com frutas a comunidade de Sobral. A divisão da 

produção era de acordo com a participação no trabalho. [...] As mulheres se 

organizaram na produção de hortaliças, farmácias vivas (Líder assentado, 2005). 

 

Ora, esta era, de fato, uma sociabilidade que apresentava aspectos novos em 

relação à sociabilidade camponesa tradicional. Os trabalhadores rurais da comunidade de 

Tourão não estavam vinculados apenas por laços familiares e de religiosidade, estavam 

associados e vinculados por relações de cooperação e solidariedade, organizavam a produção 

coletivamente e dividiam seus resultados de acordo com o trabalho realizado por cada 

trabalhador. As relações de produção eram de dependência, não apenas determinadas pelas 

condições materiais de existência (de interdição à terra e ao trabalho) que os forçava a uma 

cooperação simples, em função de suas escolhas (teleologias)78, mas estabeleciam uma forma 

                                                
78 É interessante a análise de Lukács acerca do papel das escolhas particulares na vida cotidiana e no processo 
histórico: “[As posições teleológicas] não são capazes de transformar a universalidade da lei e seus efeitos 
universalmente casuais, - do ponto de vista do indivíduo singular sujeito à lei - porém criam para os singulares, 
uma margem de manobra que pode, em certa medida, modificar efeitos da lei geral sobre eles. [...] Ao avaliar 
esta margem é necessário, naturalmente, ter em conta que, para nenhum sujeito podem ser totalmente visíveis 
todas as conseqüências das posições teleológicas; e isto por certo restringe esta margem, mas não anulam em 
absoluto” (LUKÁCS, 19?? b, p. 37). 
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de produção cooperada, associada, com um sentimento, também, de irmandade religiosa. 

Neste sentido, os obstáculos postos pelas relações de poder que enfrentavam terminou 

unificando aqueles trabalhadores rurais. 

A comunidade de Tourão, assim como as outras CEBs, foram criando novas 

alternativas de busca de satisfação de suas necessidades, por este meio, não mais aceitavam as 

relações de dominação postas anteriormente através dos acordos de arrendamento de terras. 

As condições materiais em que se encontravam, de fato, foram a base da organização e 

fortalecimento das CEBs, da formação de uma consciência crítica e de um engajamento 

político em sindicatos e em partidos políticos de esquerda79. A comunidade de Tourão possuía 

uma bodega comunitária, isto é, uma espécie de pequeno comércio voltado para a demanda 

das famílias que oferecia produtos industrializados e que não podiam produzir. 

Isto representou um processo bastante interessante, pois demonstrava o nível de 

amadurecimento de algumas CEBs que estabeleceram aquele tipo de relação mercantil. 

Inicialmente a bodega, na comunidade de Tourão, funcionava em uma pequena casa, com 

uma pessoa responsável pelo controle das mercadorias que, seguindo a lógica de mercado, 

embora não fosse seu objetivo a obtenção do lucro, havia uma preocupação em garantir a 

continuidade daquele pequeno comércio. Num segundo momento, como resultado de um 

amadurecimento, a Bodega não possuía nenhum funcionário, permanecendo a porta aberta 

durante o dia (somente à noite era fechada), afim de que as famílias tivessem livre acesso aos 

produtos, com a condição de deixar seu pagamento ou anotar tudo que retirasse, para que 

fosse verificado no final de cada semana ou mês, quanto cada família deveria pagar. Ou seja, 

a bodega funcionava “sem funcionário e sem vigilância”. 

No final, apenas cinco famílias da Comunidade de Tourão tornaram-se assentados 

em Santana. Este grupo, segundo um líder entrevistado, assumiu logo de início a defesa do 

projeto de coletivização das terras rejeitando o modelo de Reforma Agrária, até então posto, 

baseado no parcelamento das terras. Segundo destacou, os exemplos de assentamentos rurais 

por parcelamentos no Estado do Ceará eram desastrosos, porém convencer o grupo de 

Santana a não optar por aquele modelo não foi uma tarefa fácil. 

Foi uma decisão que levantou suspeita de muitos, embora, muitos tinham certeza de 

que a forma coletiva era viável para o Assentamento. Nós que viemos da 

comunidade de Tourão [...] foi fundamental, só viemos cinco, eu, mais um irmão e 

                                                
79 A grande maioria dos entrevistados é sindicalizada no STR e filiada ao PT. Alguns dos entrevistados, 
inclusive, afirmaram sua filiação ao PT é desde a sua fundação. 
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primos. A situação da gente foi que passamos a ter a função da contaminar os 

demais a aderir a este modelo. A gente não era morador e nem trabalhava aqui, mas 

a gente usou de estratégias para conseguir colocar [aquela idéia] Porque nós 

sabíamos que só tinha um jeito da gente propor algo novo para o Assentamento, se a 

gente tivesse dentro do Assentamento. Aí a gente se agarrou à comunidade de Sítios, 

que era um grupo maior, que vinha [...] em peso maior. Porque já trabalhavam em 

terras aqui, e passamos a ter um papel de influenciar neste processo (Líder 

assentado, 2004). 

 

A comunidade de Sítios contou, desde o início, com cerca de 20 famílias no 

processo de luta pela desapropriação da Fazenda de Santana, defendendo um projeto coletivo 

de produção e de não parcelamento das terras, isto porque os exemplos dos projetos de 

colonização por parcelamento implementados na região denunciavam um verdadeiro fracasso. 

A defesa deste projeto não foi fácil, como apresentou uma assentada: “nós participamos de 

todo o debate. Nós seguramos aquela proposta, porque se formaram dois grupos, neste 

sentido, um coletivo e um individual, e o grupo coletivo permaneceu, foi a proposta válida, 

até hoje e valeu a pena”. 

De fato, a comunidade de Sítios, formada por um grupo familiar acumulou uma 

experiência de produção em grupos, que trabalhavam “em mutirão [...] um dia limpava a roça 

de um e depois a roça do outro, trabalhando coletivamente” (Assentada, 2005). Havia, 

portanto, uma prática de mutirão e troca de serviços entre eles. Segundo a fala abaixo: 

[...] com um adjunto ficava mais fácil, a produção [...] Viemos porque lá a gente 

tinha o lugar da casa. [...] o forte era o coletivo [...] com este trabalho de base que a 

gente tinha. Uma parte do pessoal que morava aqui não aceitou, eles queriam era 

terra parcelada. Nós com a experiência que vinha com terra parcelada, optamos por 

terra coletiva (Assentado, 2005). 

 

As condições objetivas das comunidades rurais em situação de miséria e abandono 

terminavam facilitando o intercâmbio entre os camponeses, como relata um assentado, “não 

tinha nem trator naquela época, aí tinha que ser assim a gente se ajuntava porque facilitava 

mais [...] o forte era o coletivo, com este trabalho de base que a gente tinha, uma parte do 

pessoal que morava aqui não aceitou” (Assentado, 2005). Este processo de convencimento 

engendrado em Santana, para a análise luckasciana, pode ser representado pela categoria de 

‘posições teleológicas secundárias’. Estas se configuram, nas palavras de Antunes (2001, p. 

139), “como expressões mais desenvolvidas e crescentemente complexificadas da prática 

social, guardando por isso maior distanciamento em relação do trabalho, às posições 



  76 
 

 
 

primárias” (cujo resultado representa a satisfação de uma necessidade imediata). O que se 

objetivava em Santana com a adesão do grupo como um todo era a conquista de um projeto 

coletivo que se pretendia autônomo e independente. Foi uma escolha que se estabelecia 

coletivamente, que tentava se manter independente (como se fosse possível) da estrutura 

básica do sistema de capital subjacente, constituído pelo trabalho, capital e Estado80. Esta 

possibilidade só foi possível, em primeiro lugar pela causalidade de uma crise política do 

ocaso da ditadura, da emergência dos movimentos sociais rurais, de uma política de reforma 

agrária que se pretendia avançada, e pela experiência da tradição camponesa em sintonia com 

o avanço das Comunidades Eclesiais de Base. Junto disso tudo, os trabalhadores rurais se 

encontram dentro de uma nova causalidade vislumbrando novas possibilidades. Nas palavras 

de Antunes (1999, p. 141 - 142) 

Nas posições teleológicas secundárias, a subjetividade adquire um sentido 

qualitativamente novo, além de sua maior complexificação [...] Dá-se uma nova 

forma de inter-relação entre subjetividade e objetividade, entre telelologia e 

causalidade, no interior do modo humano e societal de preenchimento das 

necessidades. [...] são interações entre os seres sociais, de que são exemplos a práxis 

política, a religião, a ética, a filosofia, a arte, etc., que são dotadas de uma autonomia 

em relação às posições teleológicas primárias, encontra seu fundamento ontológico 

genético a partir da esfera do trabalho. [...] esses níveis mais avançados de 

sociabilidade encontram sua origem a partir do trabalho, do intercâmbio metabólico 

entre ser social e natureza.(ANTUNES, 1999, p. 141 - 142). 

Portanto, a principal característica desta comunidade rural era a atividade 

produtiva rural coletiva com a produção de um pomar de frutas e de roças coletivas. O 

resultado desta produção era dividido igualmente entre seus produtores. No entanto, esta 

produção não era suficiente para a reprodução de suas famílias. Por este motivo, muitos 

trabalhadores rurais arrendavam outras terras para complementar a renda das famílias. Parte 

dessas terras arrendadas estava na área pertencente à Fazenda Santana. 

A comunidade rural de Sítios, assim como a de Tourão, foi outra comunidade que 

assumiu um importante papel para formação do Assentamento de Santana. Sua estrutura era 

semelhante à da comunidade de Tourão, organizada por laços familiares em torno de um sítio, 

com experiência em produção coletiva. Como a área do “sítio” não era também suficiente 

para a reprodução das famílias que ali viviam, cada família garantia sua reprodução através de 

terras arrendadas na região. No entanto todos contavam com os laços de solidariedade e a 

ajuda mútua fundamental nas épocas de maior intensificação do trabalho (em tempos de 
                                                
80 Esta questão será discutida no próximo capítulo. 
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plantio e colheita) e nos períodos de seca. Esta comunidade estava mais fortemente vinculada 

aos aspectos religiosos. Segundo depoimento de uma assentada era nessa dimensão que eram 

fortalecidos e estreitados o sentimento de comunidade. 

Esses dois grupos, de Tourão e Sítios, tiveram uma prática acumulada bastante 

significativa pela mediação das CEBs no seu processo de formação e organização política. 

Era muito comum a participação do grupo em Congressos e Assembléias no próprio Estado, 

como em outras regiões, participando de debates e construindo uma leitura de mundo muito 

próprio desse período da nossa história. Essa experiência, de fato, representou uma ampliação 

dos seus horizontes e da percepção do mundo rural. Cada comunidade, embora apresentasse 

diferenciações internas, assumiu um papel fundamental na objetivação do Assentamento de 

Santana, principalmente na defesa do primeiro projeto de terra e trabalho coletivo.  

Como bem retrata uma assentada, líder das comunidades de base. 

Desde o começo, desde quando se falou em luta pela terra, a gente já tinha esperança 

de um dia morar em assentamento. Era uma esperança que vinha do coração, do 

desejo [...] quando as primeiras terras foram desapropriadas. Começaram a 

desapropriar aqui na nossa região [...] às vezes tinha um manifesto em Monsenhor 

Tabosa e a gente ia. Os assentamentos de Olho d’Água e Vista Alegre estavam 

presentes e aí eu disse “ai meu Deus, se algum dia a gente chegasse lá com a terra 

pra gente”. Aí bateu no coração da gente aquele desejo. E aí a gente começou a viver 

nas comunidades [...] quando na Cacimba do Meio não tinha comunidade [...] a 

gente debatia que Deus queria que existisse terra livre [...] pois a terra foi feita para 

todos, não foi só para quem tinha dinheiro pra comprar não. E aí quando a gente se 

colocava [...] eles diziam “ah, agora tão querendo tomar as terras dos ricos”. E aí a 

gente trabalhava nestas terras e foi fazendo esta desapropriação de Santana (Líder 

assentada, 2004). 

 

As Comunidades de Viração, Cacimba do Meio e Olho D’água também 

antecederam ao processo de formação do Assentamento de Santana, juntamente com as outras 

comunidades, anteriormente citadas. Assim como, também contribuíram para a garantia do 

projeto coletivo, pois traziam uma bagagem sócio-cultural próprio da prática social das CEBs. 

A comunidade Cacimba do Meio era um sítio pertencente, por direito de herança, a um dos 

seus 30 moradores, embora não usufruísse deste privilégio, assumindo a mesma posição, de 

sócio, como todos os outros organizados em grupos de produção. Segundo a fala abaixo: 

Ele era vizinho e compadre, pobre trabalhador como nós, mas que recebeu as terras 

de herança dos pais e aí deixou fazer este trabalho junto. Tinha um cacimbão, e um 
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grande açude, que ainda hoje está lá. E tudo foi feito com organização. E deu certo, 

deu mais ou menos [...] muito melhor que antes, porque só a fartura de fruta que a 

gente tinha [...] era bom demais (Líder assentada, 2004). 

 

Segundo outro entrevistado, em parte, a prática destas últimas comunidades era 

mais focada nos aspectos de organização social e religiosa. As práticas de produção coletiva 

eram mais presentes nas comunidades de Tourão e Cacimba do Meio. Estas práticas, de certa 

forma incorporadas nos trabalhadores rurais, segundo nossa análise, foram explicitadas, logo 

de início, no processo de gênese do Assentamento de Santana, estabelecendo entre os 

assentados laços de solidariedade e o sentido de coletividade81. 

O papel da prática de organização das CEBs, com sua pedagogia do engajamento 

(DAMASCENO, 1990, p. 219), ou seja, uma prática educativa promovida pelo MEB e CEBs 

que inter-relaciona “as condições de vida e de trabalho do camponês nordestino, sua 

consciência, organização e prática política”. Isto foi central para o projeto de Santana, pois 

observamos através das entrevistas que aquelas comunidades eram sempre lembradas como 

germes do que se conquistou em Santana ao longo daqueles anos. Embora as CEBs tivessem 

expressamente diferenciações e particularidades entre si, todas apontavam para uma prática de 

cooperação entre os trabalhadores rurais. Eram famílias vinculadas entre si pela terra, pelo 

trabalho e pela religiosidade. A luta pela terra passou a ter um sentido e a se constituir 

enquanto uma possibilidade concreta de conquista e, ao mesmo tempo, de maior unidade dos 

trabalhadores rurais sem terra. Nas CEBs as reuniões com debates, as festividades, as 

celebrações tinham um objetivo a seguir, isto é, a luta pela terra de trabalho. 

Desde muito cedo, as CEBs estabeleceram um estreito vínculo com o movimento 

sindical rural, observamos, inclusive, que algumas assumiam o papel de delegacia sindical, 

apresentando-se como um espaço de encontro e organização, também, política dos 

trabalhadores rurais. Embora fosse uma prática que imprimia sua marca no campo religioso. 

Vale a pena destacarmos, aqui, a fala de uma assentada, reveladora deste rico processo de 

fortalecimento dos vínculos de solidariedade, de espiritualidade e de tomada de consciência. 

                                                
81 A respeito da construção do sentido de coletividade Leontiev (1978, p 126) afirma “as relações dos operários 
entre si criam neles o sentido da coletividade. [...] o operário é muito mais humano que o burguês na vida 
cotidiana. [...]”. Tendo como base as condições materiais, a formação da consciência ocorre pela mediação “das 
contradições do conteúdo da própria vida humana” (p. 130). A tomada de consciência para as classes dominadas 
“não cria nem a negação nem o abandono da vida real, nem a perda ou desnaturalização do seu sentido para o 
homem; cria sim a negação e o abandono das significações inadequadas, que refratam falsamente a vida na 
consciência” (LEONTIEV, 1978, p. 133). 
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Nós olhávamos o povo mas não sabia o que era a figura da comunidade, do povo 

reunido e de entender a vida; que a terra não era do patrão, a terra era pra ser de 

quem trabalhasse. E a gente não tinha terra porque a gente trabalhava na nas terras 

do patrão. [...] E aí a gente foi crescendo no entendimento, e aumentando o desejo e 

avante nos encontros na diocese de Crateús que se juntava todo mundo da região 

(Líder assentada, 2004). 

 

Como já anunciamos anteriormente, as CEBs estavam articuladas com os STRs, 

CPT, e PT realizando atividades conjuntas para o encaminhamento da luta e conquista da 

terra. Foram experiências ousadas, de articulação e organização política, de organização da 

produção e da vida com princípios coletivos, avançando em relação à condição das 

comunidades rurais tradicionais, pois assumiam um projeto coletivo de peso econômico e 

político, mesmo que dentro de uma situação ainda bastante limitada. Vale a pena destacar a 

análise de um assentado acerca do papel das CEBs no processo de organização dos 

trabalhadores rurais sem terra: 

Neste tempo a gente falava em Reforma Agrária, e sempre a gente discutia em 

como trabalhar a terra na Reforma Agrária. E sempre naquela conversa a gente 

pensava no social. A gente achava que no dia que a gente conquistasse uma terra a 

gente ia transformar [a terra] coletiva. E já tinha terra em vista. [...] No Tourão 

existiu um trabalho dessa maneira, fizeram plantação de algodão, feijão e Bodega. 

E eu às vezes participava das reuniões com eles. [...] tanto se falou em trabalho 

coletivo, mas já mostrava que uma pequena comunidade com uma pequena 

experiência que deu certo. E foi aí que deu certo (Assentado, 2005). 

 

Mészáros (1995) analisando acerca dos incentivos da classe trabalhadora em uma 

sociabilidade “para além do capital”, afirma, com base em Marx, que isto terá que estar 

fundado na produção de trabalhadores livremente associados. Isto significa que, nestas 

condições, os trabalhadores terão o controle sobre as relações de produção, as suas condições 

de trabalho e de vida. A categorização de trabalho coletivo, afirmada pelos trabalhadores 

rurais nas CEBs, estava eivada desta concepção, ou seja, de uma forma de organização da 

produção com base na associação dos seus trabalhos, embora nas condições dadas não havia a 

possibilidade concreta de assumirem uma condição de liberdade pretendida numa 

sociabilidade para além do capital. Era uma prática produtiva bastante restrita, embora os 

assentados utilizassem meios de coletivização da produção (de subsistência), distribuição e 

consumo. É claro que esta prática social não foi ampla e nem duradoura, embora tenha sido 
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possível e real dentro de determinados limites. E, só foi possível, por conta da própria 

condição fragmentada e contraditória do sistema de capital, que, no seu metabolismo, cria 

condições extremas de exploração e miséria, levando à criação de germes de relações sociais 

que vislumbram a sua superação. Neste processo o próprio metabolismo do capital, se 

encarrega de destruir tais germes. Encontramos nas atividades das CEBs elementos que 

demonstraram tal processo, quando os trabalhadores rurais se vêem numa situação de tamanha 

expropriação e exploração que criam relações coletivas de solidariedade para “driblarem” 

aquela realidade contraditória. 

Aquelas relações, inseridas dentro do sistema de capital, foram logo suprimidas. 

Embora não possamos negar o poder do capital sobre todas as relações, também não podemos 

negar que no seu movimento contraditório, seja possível, mesmo que em ínfima medida, a 

emergência de processos sociais diferenciados da sua lógica. Consideramos que as práticas 

sociais cotidianas das CEBs e da sua continuidade no Assentamento de Santana, foram 

germes ou fragmentos de relações sociais e mediações que, num contexto de transição, 

poderiam em muito contribuir para a gênese de processos mais complexos e superiores 

fundamentais para a formação de uma sociabilidade para além do capital, nos moldes 

indicados por Mészáros (1995). 

A tese central de Mészáros (1995; 2002) da possibilidade concreta de uma 

sociabilidade para além do capital objetivada a partir dos trabalhadores livremente associados 

nos animou a esboçar uma analogia, para tanto, tenhamos que fazer grosseiras abstrações 

quando tomamos as práticas coletivas de produção das comunidades rurais. Ora, estas práticas 

sociais de produção em nenhuma destas circunstâncias, pode ser analisada com base na 

associação livre dos trabalhadores, sem levar em consideração as relações de interferência da 

economia de mercado, embora também não possamos deixar de perceber a importância da 

associação que ali se estabelecia. As condições de vida das comunidades rurais do Brasil na 

década de 70 (e até nos dias atuais) não contemplavam a possibilidade da liberdade, pois toda 

sua atividade econômica se estabelecia com laços de dependência com a economia burguesa. 

Porém, insistimos que aqueles processos sociais (de produção coletiva, de laços de 

solidariedade etc.), embora não fossem duradouros (pois, a lógica da reprodução capitalista 

tem um poder destrutivo sobre eles), em algum nível, por mais simples e limitados que 

fossem, apresentavam aspectos que dissociavam da lógica capitalista intrinsecamente 

individualista. 
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A prática coletiva de produção e da bodega comunitária posta em algumas CEBs 

apontava para o estabelecimento de relações sociais superiores, que cumpriram uma função 

social endógena, a garantia da continuidade da comunidade apesar de toda forma de 

expropriação que a economia capitalista lhe imprimia. Estes trabalhadores estavam 

organizados politicamente no sindicato e em um partido político e isto lhe custava um 

tratamento de “indiferença” e esquecimento quando se tratava da possibilidade de acesso a 

benefícios sociais por parte das políticas públicas. 

Além desses aspectos, é fundamental lembrarmos também, o peso positivo que as 

características tipicamente camponesas exerciam sobre as CEBs e as suas teleologias postas 

na região de Monsenhor Tabosa, naqueles anos. Dentre elas, destacamos o trabalho familiar 

como centro das relações de produção (CHAYANOV, 1966)82; a relativa homogeneidade e 

auto-suficiência da comunidade rural (REDFIELD, 1961); as relações de parentesco, os laços 

de solidariedade (com a prática do mutirão) e de sociabilidade (CÂNDIDO, 1977)83; e a ajuda 

mútua e os vínculos de compadrio (FRAXE, 1997). Estes elementos, embora considerados 

tipicamente camponeses e, portanto, não tipicamente capitalistas, são conservados no 

processo histórico, inclusive na reprodução social geral84. 

                                                
82 A teoria da economia camponesa em Chayanov (1966) tem como base a produção familiar, organizada e 
estruturada em função da necessidade do seu consumo interno. A categoria de necessidade se constitui na 
mediação fundamental da relação produção e consumo, como um fator “subjetivo” definidor deste tipo de 
produção, como enfatiza o autor. Nas palavras de Abramovay (1998: 61) esta relação é caracterizada por sua 
“natureza estritamente subjetiva [...] depende da estimativa que é feita do trabalho, relativamente à satisfação ou 
não das necessidades de consumo [...] trata-se de determinar a utilidade marginal da renda objetiva, 
relativamente às necessidades de consumo”. No nosso ponto de vista, a categoria necessidade, como critério de 
definição da economia familiar, não é suficiente. Até certo ponto, concordamos com Chayanov quando 
caracteriza a economia camponesa como não movida pelo lucro, mas pelo equilíbrio entre trabalho familiar e 
consumo. Este equilíbrio vai sendo controlado pelo número de consumidores e não pelo número de 
trabalhadores. Nossa crítica a este autor vai no sentido da sua concepção de necessidade, que se apresenta quase 
que desprovida do peso histórico. A necessidade da família camponesa, para o autor, é considerada do ponto de 
vista subjetivo. Na perspectiva marxiana que adotamos, a necessidade é uma categoria histórica, portanto está 
situada num tempo e num espaço, não podendo ser considerada de forma isolada, a-histórica, pois está sujeita 
também, mesmo que indiretamente, aos imperativos da economia de mercado. Sugerimos a leitura do nosso 
Relatório da Capes do Doutorado Sanduíche em Araújo (2004). 
83 CÂNDIDO (1977) desenvolvendo sua análise sobre os camponeses, denominados por parceiros (“sitiantes”), 
ressalta a diversidade dos tipos de povoamentos e formas de sociabilidade no campo brasileiro. A determinação 
territorial, o sentimento de localidade e os laços de solidariedade e sociabilidade são as categorias centrais para 
compreensão da comunidade rural. Sua sociabilidade se engendra em diversos espaços, dos quais destaca as 
relações de trabalho (permeadas pela solidariedade), a religiosidade e o lúdico e as relações mercantis. A 
comunidade rural – o bairro- de fato representa, para o autor, uma relação de continuidade rural/ urbano, 
negando a tese do isolamento rural apresentada por alguns autores. 
84 Nesta abordagem, intuímos, que tais elementos podem ter uma função positiva no processo de gênese de uma 
sociabilidade que se estabeleça sobre uma outra lógica, objetivada a partir das contradições postas pela 
sociabilidade capitalista, ‘para além do capital’ (MESZÁRÓS, 1995).  
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É importante destacar que a concepção de uma relação não capitalista, não lhe 

atribui o caráter de independência e autonomia, mas uma conformação àquela lógica. A 

comunidade rural ou agrícola sobrevive ao modo de produção capitalista, porque estabelece 

determinadas relações funcionais de troca que permitem a sua continuidade. Marx (1975)85 

quando tratou do processo histórico da humanidade chamou a atenção para não se confundir 

este processo como “etapas históricas sucessivas” (HOBSBAWM, 1975, p.37). O que Marx 

apresentava, segundo Hobsbawm, era a tese de que... 

[...] as formações asiática, antiga, feudal e burguesa representam etapas de 

progresso, (o que) não implica, portanto, qualquer visão unilateral e simplista, da 

história, nem resulta na opinião primária de que toda a história é progresso. Apenas 

reconhece que cada um destes sistemas cada vez mais afasta-se, em aspectos 

cruciais, da situação primitiva do homem (HOBSBAWM, 1975, p. 39). 

 

Lukács (19?? b) ainda mais claramente nos lembra que o processo de 

desenvolvimento histórico dos homens é desigual, contraditório e dialético, apresentando 

elementos de continuidade e ruptura. A reprodução social da sociabilidade capitalista se 

engendra baseado também em relações de produção não capitalistas (ou pré-capitalistas) que 

são conservadas e metamorfoseadas a fim de garantir a reprodução ampliada do capital86. Este 

processo pode ser facilmente identificado quando são analisadas as relações capitalistas de 

produção no campo.  

Os clássicos da teoria agrária marxista acerca do avanço das relações capitalistas 

de produção no campo anunciavam a tendência da ‘ruína’ da economia camponesa, o que lhes 

conferiu duras críticas por isto87. Em parte, estes teóricos estavam corretos, pois a economia 

camponesa auto-suficiente, típica da economia feudal, estava desaparecendo, de fato frente ao 

avanço das relações capitalistas (KAUTSKY, 1980)88. Isto não significava afirmar que 

                                                
85 Esta obra de Marx sobre Formações Econômicas Pré-capitalistas só foi conhecida em 1952. portanto não foi 
acessível para aqueles que queriam entender as complexas relações econômicas não capitalistas que se 
conservavam numa economia de mercado. Mesmo assim, é fundamental lembrar que tanto Lênin (1981 b) 
quanto Kautsky (1980) foram cuidadosos neste sentido.  
86 Smith (1990) analisando as relações de produção na formação social brasileira apresenta uma rica contribuição 
do poder de reprodução do capital sob relações não capitalistas.  
87 Outra tese também bastante criticada foi a da superioridade da grande produção capitalista rural sobre a 
produção camponesa. Discutimos esta questão em outro texto, conferir Araújo (2004). 
88 A produção familiar (não mais tipicamente camponesa) manteve-se sob o desenvolvimento do capitalismo e 
sob o “socialismo real soviético”. Para Kautsky (1980) o desaparecimento da economia camponesa significava o 
desaparecimento da economia natural e auto-suficiente, baseada na pequena extensão da terra e na produção 
familiar, com força de trabalho familiar, voltada para as necessidades do trabalhador e de sua família; este tipo 
de produção vai sofrendo modificações. Em vários momentos de sua obra Kautsky já não mais se refere à 
economia camponesa, mas à economia familiar. Neste sentido discordamos de Abramovay (1998) quando critica 
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Kautsky (1980) e Lênin (1981 b) estavam afirmando o fim da exploração agrícola familiar ou 

da economia familiar. 

 

O Processo de Desapropriação da Fazenda Santana 

 

Os trabalhadores rurais sem terra em Monsenhor Tabosa, que iniciaram o 

processo de luta pela desapropriação da Fazenda Santana, eram constituídos basicamente, 

como anteriormente anunciamos, de arrendatários pertencentes às comunidades rurais 

circunvizinhas. Na condição de arrendatários estabeleceram uma relação contratual com o 

proprietário das terras para garantirem a sua reprodução material e de suas famílias. As 

relações com a terra do outro, terra de negócio (MARTINS, 1991), foram sendo desmontadas 

pelas próprias contradições postas pelo não cumprimento dos acordos firmados por parte do 

proprietário rural. A partir daí, os trabalhadores rurais decidiram lutar pelos seus direitos. Este 

depoimento apresenta elementos do início da luta. 

Na verdade a desapropriação de Santana serviu muito por uma luta de um grupo que 

também fazia uma comunidade, muito embora era mais dispersa. A comunidade de 

Santana já existia, [...] eram poucas famílias que moravam ali, mas participavam da 

comunidade. Tinha a família de Lourenço e Machado que eram das CEBs e, depois, 

da CPT, e também ligadas ao sindicato.[...] os líderes eram Antonio Lourenço e 

Ângelo Machado [...] que puxavam o movimento para a desapropriação daqui. 

Depois surgiu um Assentamento no Município de Santa Quitéria, e eles saíram 

daqui, três anos antes de ser desapropriada a fazenda de Santana. E foram embora 

todos os membros das famílias que estavam em luta (Líder assentado, 2004). 

 

Em primeiro lugar, os trabalhadores rurais arrendatários lutavam pelo direito ao 

cumprimento do acordo e a indenização dos prejuízos causados. Em segundo lugar, deu-se a 

luta pela desapropriação das terras e, no decorrer das negociações, os trabalhadores 

descobriram sua situação de irregularidade perante o Estado além da situação absenteísta do 

proprietário. Todas estas questões foram sendo postas pela causalidade social, sendo 

demonstrado para os trabalhadores a sua dimensão contraditória e dialética. Os trabalhadores 
                                                                                                                                                   
Kautsky e Lênin desprezando ponderações que foram feitas por estes autores. A economia camponesa 
metamorfoseada assumiu uma posição de subordinação frente o mercado, embora tenha conservado uma 
aparência de autonomia e auto-exploração. Vale à pena destacar a análise de Ianni (1999, p.47) sobre o mundo 
agrário “globalizado” que continua respondendo às exigências da reprodução do capital, mesmo que sobre 
relações não capitalistas. O que se observa é a intensificação e generalização da  “subsunção real do trabalho ao 
capital, ainda que recriem formas de organização e produção que parecem apresentar características de 
‘autonomia’”. 
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estavam fazendo a leitura dessa dinâmica social pela mediação das CEBs, CPT e Sindicato 

Rural. 

Um processo de solicitação de desapropriação foi encaminhado em 1980 ao 

INCRA juntamente com um abaixo assinado dos trabalhadores rurais interessados 

(BARQUETE, 1995). Os trabalhadores organizados participaram de várias reuniões junto ao 

INCRA. O processo, na verdade se intensificou, quando o proprietário, percebendo o 

desdobramento dos fatos a favor dos trabalhadores, autorizou os vaqueiros a soltar o gado nas 

plantações dos arrendatários. Isto criou um ambiente de tensão levando o Estado, através do 

INCRA, a agilizar uma resolução mais rápida preocupado com um desdobramento mais 

violento, como vinha ocorrendo em muitas regiões do Ceará. 

Mesmo com a imissão de posse em 1986 (quando o fazendeiro perdeu o direito de 

propriedade sobre a terra, estando esta disponibilizada para o INCRA fundar um assentamento 

rural), o INCRA firmou um acordo com o ex-proprietário e seus vaqueiros permitindo que o 

gado fosse mantido na fazenda até 1987, compreendendo o período de estruturação do 

Assentamento No entanto, os vaqueiros não cumpriram o prazo determinado, o que gerou um 

grande conflito interno. Portanto, mesmo com a desapropriação das terras e a conquista do 

Assentamento, o grupo de trabalhadores ainda travou uma longa batalha contra os vaqueiros 

que se recusavam em retirarem o seu gado das terras. 

À desapropriação da Fazenda Santana, em 1986, seguiu-se à estruturação do 

Projeto de Assentamento Santana em 1987. As relações com a terra de negócio (terra 

arrendada) foram substituídas pela relação terra de trabalho e terra coletiva89, o que não foi 

um processo nem simples e nem rápido. Embora saibamos que a prática social das CEBS teve 

uma forte influência no Assentamento facilitando neste percurso, os obstáculos enfrentados 

foram muitos. O primeiro deles, foi logo no início quando o grupo estabeleceu a escolha de 

um regime de propriedade coletiva da terra com as relações de produção também coletiva, na 

                                                
89 Aqui poderíamos abrir um importante debate sobre a questão da propriedade privada versos propriedade 
coletiva da terra sob o sistema de capital, indagando se estes processos estabelecem a mesma função nas relações 
produtivas. No entanto, falta-nos fôlego para isto. O que nos parece importante destacar é a tese marxiana de que 
a estatização da terra não se estabelece como obstáculo ao capitalismo, inclusive, segundo Smith (1990), esta 
questão evitaria a apropriação antecipada do sobre-trabalho pelos proprietários privados da terra. Portanto, seria 
uma questão que facilitaria o próprio desenvolvimento do capitalismo, pois evitaria, imediatamente, a 
especulação imobiliária que, em última instância representa o processo de apropriação antecipada da mais valia 
do capitalista pelo proprietário de terra; uma apropriação que se apresenta no valor da renda da terra incorporado 
ao preço da terra. 
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agricultura e pecuária. Estas escolhas impuseram alguns desdobramentos como a venda do 

gado e da criação individual90. 

Quem não estava nas CEBs não entende, porque não tiveram a experiência do 

coletivo, de lidar com os outros, dividir tarefas.[...] Essa formação que cada um 

trouxe é que [...] ajudou a formar Santana. Porque já tinha todo mundo um 

conhecimento. (Líder assentada, 2005) 

 

O processo de convencimento de que aquele modelo de Assentamento que seria a 

melhor opção, foi assumido fundamentalmente pelos trabalhadores rurais oriundos das CEBs, 

em função da prática acumulada na área da produção coletiva. Foi fundamental, segundo 

depoimentos, a participação daqueles que vieram das comunidades de Tourão, Cacimba do 

Meio e Sítios. Engels (1981) analisando a prática e importância das comunas para os 

camponeses lembrou que aquela estrutura de comunidade permitia a utilização comunal da 

terra, a criação do gado em áreas coletivas e a proteção dos camponeses, o que lhe conferia 

uma unidade e segurança coletiva. Os camponeses que se encontravam em terras parceladas 

não contavam com o apoio e a proteção da comuna e, além disso, eram mais facilmente 

manipulados pela burguesia. 

No entanto, o processo de convencimento do projeto coletivo em Santana não foi 

simples, segundo relatos dos assentados. Num primeiro momento, o debate sobre a escolha do 

projeto de terra e trabalho coletivo, mantido a partir de longas discussões até que concluíram 

que aquela questão seria definida pela mediação do voto da maioria. 

Nós passamos 90 dias aqui no Assentamento sem decidir como era que ia trabalhar 

aqui. Porque uns queriam individual e outros coletivo. Até que com 90 dias a 

maioria decidiu que queria o coletivo. Com essa decisão desistiram oito famílias, 

[que] estavam pensando em dividir a terra [...] Nós passamos oito anos. Nós não 

tínhamos nada individual, nós trabalhávamos quatro dias coletivos. Nós ficávamos 

dois dias para trabalhar só 1ha de terra individualmente. (Assentado, 2005). 

 

As famílias que desistiram do projeto, de fato esperavam ter sua própria 

propriedade rural. Observamos que era um grupo constituído, basicamente, pelos antigos 

moradores da fazenda desapropriada. Para o grupo que defendia terra e trabalho coletivo, 

aquela escolha significou a “germinação de esperanças de um futuro melhor, em 

                                                
90 No próximo capítulo retomaremos parte destas questões. 
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contraposição ao trabalho passado [...] expectativa de um novo mundo” (FERRANTE, 1994, 

p. 134).  

Outra questão enfrentada pelo grupo relacionou-se à escolha das famílias ali 

presentes, que iriam fazer parte do Assentamento, pois alguns critérios foram sendo 

discutidos, estabelecidos, votados e aprovados. Isto porque havia uma preocupação com as 

relações de vizinhança na futura Vila agrícola e a intenção de evitar a participação de 

“pessoas com envolvimentos em brigas na região, consideradas uma ameaça para a 

comunidade”. (COPÁGUIA, 1998), pois avaliaram como obstáculo à implementação do 

projeto de terra e trabalho coletivos. A partir daí, decidiram adotar esta questão como critério 

de não aceitação. A maioria concordou e o resultado foi que quatro famílias foram excluídas 

do Projeto através da votação secreta em Assembléia Geral. Este grupo era constituído por um 

trabalhador que havia agredido um outro assentado com faca, e outros que eram muito ligados 

ao ex-proprietário da terra (INCRA, 1987). 

A seleção [das famílias] não foi muito fácil, porque existiam pessoas com outros 

pensamentos. Os pensamentos de que Santana deveria ser individual, cada qual ter 

sua parcela de terra. Só que a comunidade de Tourão [...] sempre foi [contra] e ainda 

está sendo o peso maior [em] viver o sistema de organização, de luta. Então decidiu-

se que o coordenamento ia ser coletivo, quem tivesse animal lá [...] tinha que vender 

os animais para o coletivo (Líder assentado, 2005). 

 

Tendo o grupo majoritário resolvido pela votação a escolha de terra e trabalho 

coletivos e da seleção das próprias famílias assentadas, ela teve que enfrentar a burocracia 

institucional do INCRA, que teve que se “adaptar” à determinação coletiva. 

[...] existiu na época uma pressão muito forte por parte do Superintendente do 

INCRA de Fortaleza [...] de dá os títulos a todos os assentados. Vieram aqui várias 

vezes. [...] aí nós fizemos reunião dos associados e dissemos: “Nós não aceitamos”. 

“Mas é obrigado”, ele dizia, querendo obrigar. Só que toda assembléia que eles 

vinham, nós deixava os sócios à vontade, já tinha conversado com todo mundo, 

então todos falavam pela uma boca só. (Líder assentado/, 2005). 

 

Tão logo tomaram a decisão pela terra coletiva, algumas famílias desistiram do 

projeto, pois esperavam ter sua própria propriedade rural. O grupo das famílias que desistiu 

era constituído, basicamente, pelos antigos moradores da fazenda desapropriada.  

 

A Construção de um projeto de assentamento: terra e trabalho coletivo 
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Porque com se diz: a união faz a força. O trabalhador unido tem mais força. A terra 

nunca é igual, se dividir uns vão ficar com a melhor parte. Nós tínhamos em vista a 

igualdade. Todos participam igual (Assentada, 2005). 

 
Ora, as fazendas de Santana e de Serras das Bestas foram desapropriadas em julho 

de 1986. Os dois imóveis, compreendendo uma área de 3.213ha, segundo documentação do 

INCRA (1987), estavam em situação irregular, pois, não havia o registro da totalidade 

daquelas terras. Nestas condições, os proprietários não estavam pagando devidamente o 

imposto territorial rural, apresentavam um baixo grau de utilização das terras, além do 

absenteísmo dos proprietários, critérios centrais para o processo de desapropriação. No 

entanto segundo Barquete (1995, p. 64) “o motivo alegado para a desapropriação foi a invasão 

do gado do proprietário nos roçados dos trabalhadores antes mesmo da colheita”. O decreto de 

desapropriação foi assinado em 1986, a imissão de posse em dezembro do mesmo ano e a 

criação do projeto, em maio do ano seguinte91. 

Nos anos de 1986 e 1987, a Fazenda não oferecia nenhuma estrutura básica de 

instalação para os trabalhadores rurais, no entanto, muitos deles, “acamparam alí”, segundo 

uma assentada, a fim de garantir a conclusão do processo encaminhado pelo INCRA. Neste 

período, as atividades realizadas em Santana, segundo documentação (INCRA, 1987) estavam 

voltadas para a definição do projeto, escolha das famílias e garantia da ocupação da área. 

Como relata um assentado: 

[...] a experiência que a gente tinha de [organização] reunião em reunião. Ia para 

debaixo do pé discutir se era coletivo ou individual. Aí o coletivo foi mais forte e 

ficou coletivo. Eu preferi coletivo do que ir um pro lado e outro pro outro. Assim 

todo mundo era dono (Assentado, 2005).  

 

Com a definição do projeto coletivo deu início ao Assentamento de Santana, 

inicialmente, com um grupo de 54 famílias, do qual a maioria era originária das comunidades 

de Olho D’água Velho, Tourão e Sítios. Segundo INCRA (1987), as CEBs assumiram, 

juntamente com o STR, o processo de organização do Assentamento, lembrando que antigos 

moradores das fazendas desapropriadas e de outras localidades e comunidades também 

aderiram ao projeto. Muitas das famílias só vieram morar no assentamento no final de 1987 e 

                                                
91 A imissão de posse ocorre quando as terras, já decretadas estão disponibilizadas para se enquadrar no 
programa de reforma agrária, o Projeto de Assentamento de Santana se oficializa apenas cinco meses depois. 
Esta periodização não segue uma linha bem definida. Segundo documentação do INCRA (1987) a constituição 
do assentamento se estabeleceu em três etapas: a escolha do projeto coletivo, a formação da Associação 
Geradora de União e Imenso Amor (ÁGUIA) e sua posterior transformação em Cooperativa. Portanto, este 
capítulo estará tratando de uma parte deste processo formativo.  
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início de 1988, à medida que as casas foram sendo construídas. A estratégia inicial foi 

construir “barracões” de lona, onde os homens ficavam alojados durante a semana, assim 

garantiriam a ocupação das terras, pressionavam o processo de desapropriação e garantiriam a 

sua “vaga” no processo seletivo do INCRA92. Portanto foi um processo complexo de 

conquista da terra e de elaboração do projeto de Assentamento. Como relata uma assentada: 

[...] e aí foi o tempo que aqui foi desapropriado e nós viemos para cá. E todo mundo 

se passou para cá assim que disseram [...] que precisavam vim para ir animando o 

povo, até que a terra fosse desapropriada. [...] Ficou a família lá, as mulheres e os 

filhos menor lá, e os que trabalhavam tudo era aqui pra fazer a cerca todinha em 

torno do Assentamento. [...] Eles vieram para garantir as vagas...e vieram logo 

cercar [...] e ainda hoje é cercado.  Aí depois que veio a preencher as fichas, fazer 

broca, começaram a fazer grandes roçados comunitários [...] era alface, aí começou 

[...] Fazer açude. Graças a Deus tem um bocado de açude, tem um grande que 

sustenta esta vila todinha aqui com água (Líder assentada, 2004). 

 

Em resumo, no processo de definição do projeto coletivo os assentados contaram, 

por um lado, com a prática social das CEBs, em especial as comunidades de Sítios e Tourão, 

principalmente com suas atividades coletivas de produção e comercialização com a “bodega e 

o armazém coletivos e roçados” (BARQUETE, 1995, p. 71); e, por outro lado, com a falência 

dos projetos de colonização posta no assentamento de Vista Alegre na região, baseado no 

parcelamento da terra. As experiências coletivas das comunidades evidenciavam “a 

superioridade da cooperação agrícola” (MARTINS, 1994, p. 48).  

Um outro desdobramento objetivado a partir do projeto de terra e trabalho 

coletivos, foi a proposta da atividade pecuária também com base coletiva. Esta escolha 

representou a decisão de venda de todos os animais de propriedade privada dos assentados 

(gado e criação) de Santana. Após muitas reuniões e debates esta escolha se materializou. O 

ganho com a venda dos animais pertencia ao próprio assentado e sua família. Os animais 

foram comprados pelo Assentamento através do Crédito de Fomento do INCRA. Dessa 

forma, como relembrou um assentado: “[...] onze cabras eram minhas, passou a ser nossa, 

vendi. E o dinheiro passou a ser meu” (Líder assentado, 2004). Os animais tornaram-se 

propriedade coletiva93, um processo que também não se estabeleceu sem conflitos. Vejamos 

as falas abaixo: 

                                                
92 A seleção dos possíveis assentados, como está demonstrado neste capítulo, terminou sendo realizada pelas 
próprias famílias, apresentando os seus critérios para o processo de aceitação no projeto. 
93 A questão que se colocava era que a propriedade individual deveria ser abolida e assim o fizeram. Não houve a 
supressão da propriedade privada, porém ela era propriedade coletiva. Sabemos do limite que esta relação impõe, 
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A princípio não [concordou com o coletivo], mas depois sim. [Da venda do gado], 

não [concordamos]. Mas depois decidimos: vamos vender. Nós vendemos, 

economizamos o nosso dinheiro. Nós empregamos seja em que for e dá certo. 

Porque quem quer trabalhar [...] de todo jeito dá certo. A gente entrou num acordo 

(Assentada, 2005). 

 

Sim [concordando com o coletivo], mas da venda do gado não. (Assentado, 2005) 

 

Com efeito, tratou-se de uma questão polêmica, pois, como assinalou Arruda 

(2003) na sua pesquisa, a atividade pecuária no semi-árido representa uma segurança para os 

trabalhadores rurais nas épocas de seca. O grupo de Santana decidiu apostar nesta atividade 

com base coletiva.  

[...] eu concordei, mas aí fui pensar no coletivo, aí tinha que ter o individual, a gente 

se reunia aí é que fiquei pensando, mas concordei. Mas depois a gente mudou e eu 

achei bom, se você está precisando, tem o bichinho da gente e aí a gente não precisa 

do coletivo (Assentado, 2005). 

 

Portanto não só a produção agrícola, mas também a pecuária, seriam atividades 

essencialmente coletivas. O seu resultado deveria ser dividido entre todos os assentados 

igualmente. A escolha do gado também ser coletivo, implicava outra importante decisão, de 

ordem prática, de que todos os animais particulares (gado e criação) deveriam ser vendidos.  

De fato, o que aquele grupo de trabalhadores rurais oriundos das CEBs 

pretendiam com o projeto de Assentamento essencialmente coletivo, era a tentativa de 

estabelecer relações de igualdade entre eles. Porém, como veremos nos capítulos adiantes, a 

venda dos animais não garantia, de imediato, aquela igualdade preterida, pois muitos fatores 

(sociais, culturais, econômicos e políticos) estariam interferindo nas relações sociais postas 

em Santana.  

Em resumo, a escolha pelo projeto de terra e trabalho coletivos pôs à mostra a 

diversidade das teleologias individuais, que se confrontaram entre grupo de trabalhadores 

                                                                                                                                                   
porém entendemos que o fato de se defender uma propriedade coletiva, mesmo sendo uma propriedade nos 
moldes capitalistas, ela exerceria uma função diferenciada. No primeiro caso, a propriedade privada e individual 
imprime um poder absoluto sobre o proprietário, que poderá usar ou não a sua propriedade. No segundo caso, da 
propriedade coletiva, já não é um indivíduo isolado que exerce o poder absoluto sobre sua propriedade, mas um 
grupo, o que impõe um vínculo material e objetivo de interdependência entre os proprietários. Este grupo passou 
a ter uma relação de dependência que, como parece ser o caso, pode tornar-se uma relação de solidariedade de 
classe, pois eram trabalhadores rurais, embora proprietários dos meios de produção. A posse da terra, não 
representava para os trabalhadores a sua transferência para a classe de proprietários dos meios de produção nos 
moldes capitalistas. Embora fossem proprietários da terra, de fato, viviam do seu próprio trabalho. Uma situação 
bem diferente do autêntico proprietário capitalista. 
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rurais em Santana. A saída para o impasse foi, em primeiro lugar, a escolha pela votação da 

maioria, o que imprimiu como alternativa para aqueles que foram voto vencido, ou abrir mão 

do seu projeto de parcelamento das terras e aderir ao projeto coletivo, ou se retirar do projeto, 

retornando para as suas comunidades ou localidades de origem. 

Dentro do campo das possibilidades postas, o projeto coletivo em Santana foi 

inovador, na medida em que representou um modelo de assentamento rural no Brasil que 

superara o modelo de projeto baseado no parcelamento das terras. Segundo Feitosa (2002), o 

PNRA em 1985 se apresentava como uma tentativa de superação do modelo de colonização 

implementado pelo Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do 

Norte e Nordeste (PRONERA). A nova proposta se apresentava dentro de uma concepção de 

co-participação entre as instâncias Federal, Estadual e Municipal, juntamente com o 

assentado. Em Santana, além do critério de participação e associação dos assentados, foi 

estabelecida a relação de propriedade coletiva da terra, rompendo com a concepção de 

parcelamento individual e de uma produção também coletiva. 

Os projetos de colonização, cuja base era o parcelamento das terras, apresentavam 

níveis baixos de produtividade e de condições de vida para os trabalhadores e suas famílias, o 

que servia de denúncia da falência daquele modelo no Estado do Ceará (MARTINS, 1994; 

INCRA, 1997). Porém o processo de mudança para um outro modelo, com terra coletiva, não 

era tão simples de ser construído, pois representava o novo, o desconhecido. Portanto, 

imprimia uma margem de risco que nem sempre os trabalhadores rurais estariam dispostos a 

assumir. Como afirmou uma assentada “eu não sabia como era [o coletivo]. A gente tinha fé, 

porque ia todo mundo trabalhar em mutirão com garra e tudo. Nossa turma foi toda de 

acordo” (Assentada, 2005). 

Dentro desta perspectiva é que destacamos a importância do grupo de 

trabalhadores de Santana que estavam convencidos de que o novo modelo seria a proposta 

mais viável para todos. A postura que assumiram, na defesa do projeto coletivo e no 

convencimento dos outros na adesão do projeto, foi possível, segundo as nossas observações, 

em função de sua experiência acumulada nas CEBs. Ali eles puderam vislumbrar parte do que 

poderia vir a ser uma produção coletiva de trabalhadores rurais com terra. Vejamos alguns 

depoimentos: 

Nós fomos o forte deste coletivo porque a gente estava com este trabalho de base das 

CEBs. Foi a gente que fez grande parte deste trabalho. Gente que já trabalhava aqui 

na terra não queria, eles queriam era parcelar a terra, mas nós com a nossa 
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experiência que vinha. [...] E tinha a propriedade aqui vizinha que não deu certo que 

era parcelada. Aí foi tempo para o trabalho da gente, fazendo junto. [...] E alguns do 

grupo daqui viram que esta era a solução e se ajuntou a nós e aí os outros aderiram 

(Assentado, 2005). 

 
Das comunidades aqui vizinhas entrou todo mundo aqui para ser assentamento, 

junto com nós. De Santana de Domingo, teve muita família que entrou, mas não 

aceitava a proposta coletiva. Elas não aceitaram de jeito nenhum, aí saíram. 

Participamos da discussão toda, sustentando aquela proposta [...] Porque se 

formaram dois grupos neste sentido, um queria o coletivo e outro o individual. [...] 

Aí o outro grupo queria o coletivo, [...] foi a proposta que permaneceu, a proposta 

que foi válida, até hoje e que valeu a pena (Assentada, 2005). 

 

A prática social das CEBs, com forte peso na organização da produção coletiva 

predominou naquele momento. E dentro desta causalidade foi possível a aprovação do modelo 

coletivista, portanto, uma sociabilidade que se pretendia mais humanizada e com bases não 

individualistas. Neste sentido, as particularidades da sociabilidade camponesa foram 

fundamentais na implementação do Assentamento de Santana, dentre as quais lembramos a 

auto-ajuda, laços de parentescos e solidariedade, e mutirão nos períodos de intensificação do 

trabalho. 

O grupo de assentados vislumbrava uma outra forma de organização e base 

produtiva, que rompesse com as relações de dominação e exploração entre os sem terra e os 

proprietários rurais, latifundiários. Esta ruptura, em certo sentido foi possível, pois ao 

tornarem-se assentados tornaram-se livres das relações de subordinação aos proprietários 

rurais, no entanto, outras relações de subordinação vão aos poucos se estabelecendo e pondo 

em cheque aquele sonho de coletividade.  

Uma destas mudanças objetivadas, logo de início, e que trouxe muitos 

desdobramentos para as suas relações sociais de produção, foi a sua condição de proprietários 

rurais, não eram mais arrendatários, sitiantes, moradores, etc. O que lhes davam a condição de 

estabelecimento do projeto com todos os desdobramentos necessários para a vida produtiva e 

cotidiana daqueles assentados. Não eram proprietários particulares, mas proprietários 

coletivos da terra, isto fazia diferença.  

Tomando a análise de Redfield (1961, p. 46) acerca das comunidades rurais, 

observamos que o Assentamento de Santana passou a apresentar uma certa estrutura social, 

que lhe conferia uma unidade e consistência. E, não somente uma “estrutura de relações 

sociais, mas como um sistema de normas e expectativas [...] uma série de situações limites no 
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qual as condutas sociais se colocam. [...] um sistema de direções éticas”. No entanto, não 

podemos deixar de lembrar que tal estrutura social não se estabeleceu sem suas relações com 

as esferas da vida social mais ampla. LUKÁCS (19?? b) lembra, inclusive, que as escolhas 

não são meras escolhas, são determinadas pelos desenvolvimentos das forças produtivas e 

pelo campo de possibilidades posto histórico e socialmente aos indivíduos, a partir das quais 

estabelecem suas escolhas. 

A luta e a conquista da terra foram coletivas e, nestas condições os trabalhadores 

rurais assentados, pela mediação do Assentamento, estabeleceram relações associadas, 

cooperadas, e foram conquistando espaço e reconhecimento nas suas relações sociais 

imediatas e para além do seu entorno, engendrados pelo processo de individuação e 

universalização (LUKÁCS, 19?? b; LESSA, 1995). Foram nestas relações sociais que aqueles 

trabalhadores rurais foram estabelecendo relações mais ricas de possibilidades, ampliando a 

sua capacidade de escolha, de posicionamento frente às questões cotidianas, e de 

enfrentamento coletivo frente o mundo objetivo. 

Vejamos no capítulo a seguir como foi se estruturando este projeto coletivo de 

assentamento, quais os desafios, avanços e impasses que foram enfrentando, ou seja, que tipo 

de sociabilidade possível foi engendrada em Santana.  
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3o Capítulo 

 

Terra e Trabalho coletivos: a sociabilidade de Santana nos seus primeiros anos (1987 a 
1994)94 

 
 

A gente defendia mesmo. Era um guerreiro. Aí depois se desmotivou não sei porque. 

A gente trabalha 3 a 4 dias por semana, 5 dias, e defendia mesmo. Às vezes a gente 

trabalhava até 5 da tarde na produção do Santana [...] Algumas pessoas desmotivam 

outras. Eu sou motivado, não sou dos mais moles não. [...] Eu defendo o trabalho, 

porque nós temos que cercar nosso terreno, porque ele está invadido por uns bichos. 

Já falei da gente fazer cerca no verão. Porque se deixar os bichos de lá vim para cá e 

os nossos ir para lá... não volta mais. É o que está acontecendo (Assentado, 2005). 

 

 

A sociabilidade de Santana, como uma totalidade social complexa posta nos seus 

oito primeiros anos, se apresenta neste capítulo como o ponto de partida e de chegada de 

nossa análise. Nosso objetivo central é ir desvendando este complexo social, como síntese de 

múltiplas determinações e, com seus desdobramentos para a formação dos trabalhadores 

rurais, na nova condição social de assentados. Partimos do método em Marx (ARAÚJO, 

2003), daí a necessária discussão apresentada nos capítulos anteriores acerca da causalidade 

posta pela questão agrária no Brasil e da prática social das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) como elementos que configuram a gênese do Assentamento. 

                                                
94 A nossa escolha de periodização do projeto terra e trabalho coletivos foi uma escolha em função do 
reconhecimento oficial da estrutura associativa e cooperada do Assentamento de Santana. Isto não significa 
afirmar que houve uma data específica e fechada que determinou o primeiro e o segundo período, quando 
ocorreu a mudança para a produção mista. Os processos de mudanças, quando ocorrem, em geral, são resultados 
de muitas relações que já estavam sendo objetivadas e acumuladas, até que estejam dadas as condições de gênese 
de uma outra realidade objetiva, ou seja, em uma relação dialética de quantidade e qualidade, e de continuidade e 
ruptura (LUKÁCS, 19?? b). Isto significa afirmar que as mudanças ocorridas assumem um caráter novo, 
contrariando ou superando o antigo. Segundo Azevedo (1992, p. 78), por exemplo, no ano de 1990 o 
Assentamento de Santana já apresentava uma produção individual bastante avançada, embora os assentados 
ainda afirmassem que “aqui tudo é coletivo”. No entanto, adiantamos aqui que de fato os anos de 1990 e 1991, 
segundo registros em Ata, o trabalho coletivo estava reduzido a três dias semanais, principalmente, em função da 
seca. Em 1992 o trabalho coletivo voltar a ser 4 dias semanais. Diante disto, consideramos que 1995 foi o 
momento de ruptura com o projeto coletivo, analisado neste capítulo, e a consolidação da estrutura econômica e 
social com base na produção mista (produção individual e coletiva). 
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O Assentamento de Santana engendrado a partir de 1987 estava estruturado, até 

1994, com base na terra e trabalho coletivos95. Em conseqüência destas duas escolhas, 

estabeleceu-se, imediatamente, como uma outra necessidade, o controle coletivo. À medida 

que caminhávamos na nossa análise em direção do ser precisamente assim do Santana, 

identificamos uma outra categoria concreta (que assumiu uma determinação social sobre as 

outras), presente também desde o início, (embora não se apresentasse para nós de forma 

imediata), o Estado através da Política de Reforma Agrária do INCRA. Como veremos, este 

complexo social assumiu a posição de momento predominante96 (LUKÁCS, 19?? b), com a 

sua função tutelar associada à liberação dos recursos financeiros.  

Diante desta realidade complexa, autêntico complexo de complexos, a nossa 

exposição é construída com a apresentação e análise destes processos sociais, categorias 

concretas, nas suas inter-relações e determinações recíprocas, numa seqüência que nos 

possibilitou ir compreendendo a racionalidade e funcionalidade do Santana na sua primeira 

versão. 

Percebemos inicialmente que as relações de produção definidas com base na terra, 

no trabalho e no controle coletivos eram categorias mais complexas e, portanto, determinadas 

entre si e a partir de outros processos sócio-históricos, também complexos sociais. No 

processo de decomposição e de compreensão destas múltiplas relações, identificamos que o 

Estado (na sua posição tutelar através do INCRA) assumiu um papel determinante, 

                                                
95 A categoria trabalho coletivo estava presente no discurso e nos documentos do Santana, assumindo inclusive 
uma dimensão emancipatória (do ponto de vista de suas intencionalidades idealistas e imediatas), em uma 
caracterização (no nosso ponto de vista, abstraindo as condições materiais postas aos assentados) semelhante à 
concepção de trabalho associado em Marx como uma estrutura de cooperação da produção capaz de negar o 
trabalho assalariado e de estabelecer uma produção sem a mediação do patrão ou do proprietário dos meios de 
produção. No entanto “dentro do capitalismo, [...] as formas de associação cooperativa estavam fadadas a conter 
tanto as cascas do velho sistema, como as sementes do novo. Tal contradição, porém, antes recomendava a 
cooperação do que constituía uma razão de deixá-la de lado. [...] O movimento cooperativo já era um ‘Grande 
Feito’ e já representava uma vitória preliminar da economia política da classe trabalhadora sobre a dos 
proprietários”. No entanto, “era necessário resistir [...] a qualquer tendência de localismo e à auto-suficiência. A 
cooperação jamais poderia derrotar o monopolismo, a menos que se desenvolva em dimensões nacionais.” 
(MARX Apud BOTTOMORE, 1988, p. 20). Portanto, quando nos referimos ao trabalho coletivo estamos 
falando da forma associada e cooperada da produção assumida em Santana, dentro das relações capitalistas de 
produção. Nesta perspectiva, o trabalho coletivo aqui posto não assume a dimensão emancipatória presente em 
Marx (19??; 1985b) e Mészáros (1995), embora apresente “sementes” ou germes de uma sociabilidade 
emancipatória. 
96 Lembramos que o conceito de momento predominante utilizado por Lukács, apresentado no primeiro capítulo 
desta tese, refere-se àquela categoria que, dentro das múltiplas relações que compõem a totalidade de um 
complexo social, assume a posição de determinação. É a categoria que possibilita a constituição e, portanto, a 
compreensão das outras categorias, ou complexos. Em outros termos, a categoria determinante é aquela que 
imprime uma relação decisiva na constituição de outras categorias (determinadas), ou seja, nas mediações entre 
as outras categorias que constituem o complexo social. Embora os complexos estabeleçam relações reflexivas 
uns sobre os outros, aquele que tem o papel de momento predominante, apesar das interferências a que também 
está sujeito, assume uma função de comando, de determinação, o que representa a garantia da continuidade dos 
processos sociais que compõe o todo. 
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representando o que Marx chamaria de uma categoria mais simples97. A categoria mais 

simples é aquela que nos dá a possibilidade de realizar o caminho de volta, da síntese. Como 

categoria concreta, pois é parte do real investigado, a Política de Reforma Agrária do INCRA 

estava, desde o início, mediando o processo de gênese e historicidade do Santana e 

assegurando as condições objetivas de sua estruturação e continuidade. Vejamos como estas 

questões foram constituindo a sociabilidade em Santana. 

 

Terra e trabalho coletivos como fundamentos das relações de produção em Santana98 
 

É até em termos de organização do povo, se fosse parcelada cada um estava 

‘pracolá’. Nem existia assentamento (Assentada, 2005). 

 
Com a conquista da terra, os trabalhadores rurais pretendiam garantir uma 

produção baseada em relações de solidariedade com a prática do mutirão e troca de serviços, 

tradicionalmente presentes nas comunidades rurais e entre pequenos produtores rurais; uma 

organização da produção com base no trabalho coletivo, uma novidade posta pelas CEBs que 

tinham uma prática de produção de pequenas roças; e com um de comércio capaz de 

disponibilizar a produção interna no mercado fora do Assentamento. Todas estas atividades 

assumiriam um caráter, essencialmente, coletivo. Esta questão era nova no Assentamento de 

Santana, porém a prática social das CEBs conservada por eles, os encorajavam a prosseguir 

naquela escolha.  

Em Santana, com a escolha de terra coletiva, foi estabelecido um vínculo material 

de dependência entre as famílias que aderiram ao projeto, que eram oriundas das comunidades 

rurais e localidades vizinhas, e já tinham, em geral, vínculos Familiares. Desta forma, a 

possibilidade de “constância e continuidade” (REDFIELD, 1961, p.35), de partes das relações 

sociais anteriores e das novas relações, permitiu a objetivação de uma estrutura social mais 

rica, pois era objetivada e apropriada através das práticas sociais das comunidades rurais que 

foram incorporadas, em parte, ao projeto de Assentamento. A estrutura social para Redfield 

                                                
97 O que define uma categoria mais simples e, portanto, determinante, é que ela, para ser compreendida não 
depende das categorias complexas, anteriormente identificadas no processo investigativo. Nesta área sugerimos a 
leitura do texto por nós elaborado acerca da questão do método em Marx e Lukács (ARAÚJO, 2003). 
98 A título de informação, lembramos que em 1986 ocorreu a desapropriação da Fazenda Santana, em setembro 
de 1987 foi criada a Associação ÁGUIA (Associação Geradora de União e Imenso Amor), representando as 54 
famílias assentadas, com a função de coordenar os trabalhos no Assentamento. Como veremos neste capítulo, em 
1990 há uma mudança na forma organizativa do Santana que deixou de ser representado pela Associação 
ÁGUIA, compondo uma Cooperativa como representante oficial, denominada de COPÁGUIA (Cooperativa de 
Produção Agropecuária Águia).  
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(1961), não é formada apenas por elementos econômicos, mas por elementos sócio-culturais 

de convivência, de laços familiares e de amizade. Estes conferem à comunidade rural uma 

unidade e coesão, mantidos através de um sistema de relações sociais que garantiriam, assim, 

a sua continuidade99. Para este autor, a estrutura social de uma pequena comunidade 

representa uma série de situações limites na qual, condutas individuais se colocam 

constituindo “um sistema de direções éticas, onde, inclusive, ocorrem os conflitos morais” 

(REDFIELD, 1961, p.46). Marx e Engels (1989) apresentam elementos políticos e 

ideológicos, além destes citados por Redfield, como componentes da complexidade da 

estrutura social. 

Como vimos anteriormente, os vínculos familiares e de amizade foram 

fundamentais no processo de estabelecimento da organização e integração social do 

Assentamento, contribuindo na organização da vila agrícola localizada numa área central e na 

definição territorial do seu espaço, onde se priorizou, relativamente, a conservação de laços de 

vizinhança pelos grupos familiares. Isto representou, por um lado, a conservação de elementos 

culturais e estruturais das comunidades rurais e das CEBs e, por outro, uma tentativa de 

ruptura com a estrutura social dos trabalhadores rurais que não viviam em comunidades e, 

portanto, estavam acostumados com seu relativo isolamento.  

Segundo indicou nossa pesquisa, no início, foram apresentadas três propostas de 

organização e ocupação do espaço territorial de Santana. Um grupo reivindicava o 

estabelecimento de uma vila agrícola numa região próxima à comunidade rural de origem; 

outro grupo pretendia estabelecer-se nas proximidades da casa sede da Fazenda; e, finalmente, 

um último, preferia construir suas casas em espaços mais isolados. Os três grupos, de fato, 

com estas escolhas estavam resistindo à mudança, pois assim evitariam um rompimento 

abrupto com parte da estrutura da vida cotidiana anterior. Estas propostas não obtiveram a 

aprovação da maioria, pois segundo o debate apresentado, nenhuma delas conferiria ao grupo 

a unidade necessária a um projeto coletivo de assentamento. Neste sentido, posta em 

discussão e votação, foi aceita a proposta de construção da vila agrícola na região central da 

área desapropriada (ver anexo Mapa do Assentamento). 

É interessante observarmos que as estratégias de estruturação do Assentamento 

não seguiam a rigor, nem a racionalidade individualista capitalista, nem a lógica meramente 

                                                
99 Aqui lembramos a concepção lukacsiana de continuidade que não se refere a uma mera repetição do mesmo, 
mas a algo que se conserva dentro de processos de contínua mudança, numa relação parte e todo. Para Redfield, 
este processo também imprime a noção de movimento e de relação com a estrutura social mais ampla. 
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camponesa. No depoimento abaixo, fica explicitado este processo de conservação e 

continuidade, em parte, de ‘velhas’ relações que contribuíram para a objetivação de novas 

relações em Santana. 

Primeiro de tudo, tive saudade do lugar que a gente nasceu e vivia. Em termos de 

pessoas não houve muita diferença, já eram pessoas amigas e da família. E demos 

continuidade e fomos nos acostumando. Hoje pensar em voltar... a saudade vai ser 

pior. Lá a gente sofria a falta d’água, aqui é fartura (Assentada, 2005). 

 

Nessa condição de proprietários coletivos da terra estavam livres da renda da terra 

e das relações de expropriação e exploração mediadas pelo proprietário rural (latifundiário) 
100, conquistando um patamar mais elevado nas relações sociais e de produção, ampliando as 

possibilidades concretas de produção e de participação social, como afirmou uma assentada. 

“nós nos livramos das relações de cabresto”.  

A propriedade privada dos meios de produção é uma relação central nas relações 

de produção do tipo capitalista. No entanto, Bottomore (1988) destaca que é importante 

lembrar  que a propriedade privada nestas condições assume duas dimensões: de propriedade 

jurídica e de propriedade econômica. Nem sempre o proprietário privado dos meios de 

produção exerce o poder e o controle sobre o processo produtivo, pois lhe falta a propriedade 

econômica das forças produtivas, que conferiria a condição de controle sobre o processo 

produtivo. Por isso, a propriedade jurídica da terra e dos meios de produção não imprime, por 

si só, ao seu proprietário o exercício do poder sobre o processo produtivo. 

O que queremos aqui ressaltar é que os assentados, embora se apresentassem na 

condição de proprietários coletivos da terra, a posição assumida era de subordinação no 

processo produtivo mais amplo. Eles conquistaram o direito jurídico da propriedade privada 

da terra e dos meios de produção, e pela mediação da terra e do trabalho, garantiam (em tese) 

a sua reprodução material imediata. Com esta conquista, portanto, não assumem o controle do 

processo produtivo na sua totalidade, embora exercessem uma certa autonomia interna na 

estruturação da produção. 

Na relação Santana versus sociedade mais ampla, a prioridade ontológica estava, e 

está, posta pelo modo de produção capitalista, sob o comando, em última instância da grande 

indústria e grupos econômicos, através da mediação do mercado. No entanto temos que 

                                                
100 Como já discutimos no capítulo anterior, esta possibilidade concreta de acesso à terra é dada por um lado, 
pela luta de classe e, por outro, pela necessidade de reprodução do capital que, em momento de crises abre mão 
de parte de sua lógica para garantir sua continuidade (HOBSBAWM, 1990; MARTINS, 1998), criando suas 
políticas sociais. 
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considerar que, o espaço de inserção de Santana nas relações de produção, de fato, 

representava para os trabalhadores rurais um patamar mais elevado, embora ocupando uma 

posição de subordinação, frente à lógica de valorização do capital. Esta possibilidade se 

processou pela mediação do Estado, através do INCRA e, indiretamente, do mercado. 

 

Além disso, o direito jurídico de propriedade privada da terra, não representava 

para cada assentado o exercício do direito absoluto sobre a propriedade privada da terra 

(SMITH, 1990), na medida em que não possuíam o título individual dela. No momento em 

que optaram pela propriedade coletiva, estavam abrindo mão do direito de vendê-la. Esta 

escolha implicou em uma longa discussão e resistência frente à lógica posta pelo INCRA, que 

insistia em conceder o título da terra a cada assentado. Esta questão está clara no depoimento 

abaixo. 

 

Ninguém tem o direito de ter um documento para si da terra. E isso é uma coisa que 

é muito interessante. É preciso ter uma unidade onde as pessoas defendam que a 

documentação da terra seja um condomínio, seja um coletivo. É uma coisa que nos 

dá uma base para a gente saber que a gente não é fácil de ser destruído. (Líder 

assentado, 2003). 

 

O fato de se tornarem proprietários coletivos da terra, não os excluía da categoria 

de trabalhador rural, pois viviam de seu trabalho, o que os diferenciava, radicalmente, de um 

proprietário rural capitalista. Lênin (1981 b) analisando a questão dos pequenos e médios 

camponeses, portanto donos dos meios de produção, afirma que a sua posição econômica é 

semelhante a dos operários (trabalhadores pagos por salário ou por outras formas de 

pagamento).  

O autor considerava os proletários rurais, pois, em geral, não exploravam trabalho 

alheio e vivam em condições materiais semelhantes à dos operários. A terra assumia a 

condição imediata e material de sua atividade produtiva, garantindo a produção dos seus 

meios de vida. 



  99 
 

 
 

Os assentados, com acesso à terra e às condições objetivas de produção, foram 

assumindo um relativo comando do trabalho e, portanto, das mediações de primeira ordem101 

(MÉSZÁROS, 1995) quando organizavam a produção, a divisão das tarefas e a distribuição 

dos seus produtos em função das suas necessidades materiais, pela mediação da força de 

trabalho familiar e coletiva, isto é, eram trabalhadores rurais associados, com terra coletiva102. 

O trabalho, como atividade de intercâmbio do homem com a natureza, não 

contava em Santana mais com a mediação do patrão. Portanto, na sua aparência, os 

trabalhadores eram proprietários da sua produção, decidiam o que produzir e como produzir, 

um processo complexo, que segundo Ferrante (1994) contavam com a categoria da incerteza.  

Desta forma estavam se apropriando, com todos os limites que esta afirmação 

impõe, da possibilidade de gerir as mediações de primeira ordem (MÉSZÁROS, 1995). 

Quando afirmamos com todos os limites que se impõem é porque, como veremos no decorrer 

deste capítulo, esta liberdade era, de fato, apenas uma aparência, pois em essência, regras do 

mercado, já bem estabelecidas e sutilmente apresentadas, através da mediação da política do 

Estado, impediam a realização de um projeto associativo de trabalhadores, nos termos postos 

por Mészáros (1995). 

Desde o início, o Assentamento apresentava um elemento complicador que era a 

situação de carências materiais e básicas das famílias, o que o impelia à urgência de uma 

produção que suprisse suas necessidades. Isto nem sempre era garantido internamente, pois se 

tratava de uma situação que ia para além de suas possibilidades e que não dependia 

exclusivamente deles. Fatores externos, inclusive naturais, interferiam neste processo, por 

isso, a própria organização da produção não era uma atividade simples de ser resolvida. 

                                                
101 Segundo Mészáros (2002) a existência humana prescinde do intercâmbio dos homens com a natureza, que 
possibilita a produção de bens necessários à reprodução biológica e social dos próprios homens. As relações 
postas nesta esfera são denominadas pelo autor de mediações de primeira ordem, por serem prioritárias e 
inelimináveis. Por seu intermédio é dada a possibilidade de os homens extraírem os recursos naturais e 
necessários à satisfação de suas necessidades. Assim, através destas medições, os homens regulam o processo de 
trabalho, estabelecem trocas entre si, organizam, coordenam e controlam a diversas atividades (materiais e 
culturais) para a garantia da sua reprodução social (ANTUNES, 2001). No sistema de capital as mediações de 
primeira ordem estão numa posição de subordinação às mediações secundárias, ou seja, ao “dinheiro; a produção 
para a troca; a diversidade de formação do Estado do capital em seu controle global; o mercado mundial” 
(MÉSZÁROS apud ANTUNES, 2001, p. 17). Mészáros (2002) destaca, inclusive, que é na esfera das mediações 
de primeira ordem (condição material de reprodução material e social da humanidade) que os homens produzem 
a riqueza humana constituindo-se, portanto, a esfera da objetivação possível da superação do sistema de capital 
(enquanto um sistema metabólico, totalitário, incontrolável e destrutivo). O grande desafio, portanto, da classe 
trabalhadora é assumir o comando das mediações de primeira ordem de forma a desmontar a lógica do sistema 
de capital, cuja base se funda no capital, Estado e trabalho. 
102 Para Kautsky (1980), por exemplo, a questão não era se a terra estava ou não nas mãos dos trabalhadores 
rurais (embora considerasse um fato importante no processo de transformação das relações no campo), mas se as 
relações de produção estavam subordinadas ou não às necessidades da ampliação e reprodução do capital. 
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Portanto, a produção voltada para o consumo interno e imediato destas famílias, 

garantindo a (re)produção do próprio Assentamento, não parecia, de imediato, estabelecer 

relação direta com a lógica do capital. Os próprios assentados determinavam o que, como e 

por quanto tempo produziriam. Inclusive definiam o que fazer com parte do excedente para a 

comercialização, armazenamento para futuras produções ou consumo direto. No entanto, em 

última instância, não eram eles que definiam as regras de troca e o preço de seus produtos. E 

foi nesta esfera que, aos poucos, foram se deparando com as determinações da lógica 

econômica mais ampla, que os subordinavam e os obrigavam a estabelecerem relações que 

negavam suas próprias necessidades materiais103. 

As relações de produção foram temas centrais das assembléias gerais, onde se 

apresentavam os conflitos em termos do uso da força de trabalho familiar, da dificuldade de 

uma disciplina sob as novas bases, da distribuição e cumprimento das atividades nos horários 

estabelecidos e da distribuição do excedente; conflitos não resolvidos naqueles anos em 

Santana. Por exemplo, a força de trabalho familiar utilizada era a força de trabalho do chefe 

de família. O resultado da produção era igualmente dividido entre as famílias, embora estas 

variassem em tamanho e, conseqüentemente, não apresentassem as mesmas necessidades. 

Estas questões foram elementos complicadores para a continuidade do projeto coletivo. 

Famílias grandes, por um lado, tinham força de trabalho disponível e não utilizadas e, por 

outro, não conseguiam suprir as necessidades de sua família com o resultado da produção 

“igualmente” dividida. 

Chayanov (1966)104, analisando a produção camponesa105 a caracteriza como não 

capitalista, pois tinha como base a força de trabalho familiar não assalariada, voltada para o 

consumo e não motivada pelo lucro. “O grau de exploração e equilíbrio interno” definido pela 

“penosidade do trabalho” (CHAYANOV, 1981, p. 138) são critérios para a compreensão 

desse tipo de economia. Sua lógica está no equilíbrio entre trabalho e consumo, ou seja, a 

                                                
103 Retomaremos esta discussão adiante, quando discutirmos as relações mercantis mediadas pela Bodega. 
104 Chayanov era uma das mais importantes autoridades russas em termos de economia e política agrícola. 
Acompanhou os anos que precederam a revolução operária, trabalhando com os técnicos agrícolas, durante a 
revolução camponesa de 1905, quando ocorreu a abolição da “caução solidária”, que mantinha relações servis 
nas comunas rurais. Participou do governo posto pelo chamado “socialismo real” até 1930, quando foi acusado 
de contra-revolucionário, pela política de Stálin (KERBLAY, 1966). Sua contribuição teórica foi produzida a 
partir de 1920, quando tanto a política econômica “socialista” quanto a capitalista assumiam uma posição de 
intervenção e controle sobre a produção agrícola, determinando o fortalecimento da agricultura familiar. O autor 
não teve acesso a importantes textos de Marx acerca das relações de produção no campo e sobre as sociedades 
pré-capitalistas e suas relações com o modo de produção capitalista (HOBSBAWM, 1975). 
105 Quando o autor se refere à produção camponesa está falando da produção familiar dentro das relações 
econômicas de mercado. Este fato é importante ser posto porque muitos teóricos, inclusive Abramovay (1998) 
contrapõe Chayanov à Kautsky e Lênin, sem o cuidado de estabelecer os limites dos conceitos por estes autores 
utilizados. Este debate foi desenvolvido por nós anteriormente em Araújo (2004). 
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necessidade de consumo da família é o elemento que define a disposição de trabalho da 

família. Neste sentido, o autor caracteriza este critério como um critério subjetivo da 

organização da produção familiar. Segundo Chayanov (apud ABRAMOVAY, 1998, p.61) a 

“natureza estritamente subjetiva [...] depende da estimativa que é feita do trabalho, 

relativamente à satisfação ou não das necessidades de consumo [...] trata-se de determinar a 

utilidade marginal da renda objetiva, relativamente às necessidades de consumo”. 

Nesta perspectiva, identificamos elementos que nos ajudam a entender a lógica do 

Santana naqueles anos. Os assentados diante da realidade de conquista da terra e da 

possibilidade de uma produção coletiva e associada tinham como primeira exigência o 

suprimento de suas necessidades. Entendendo que o Assentamento apresentava um alto grau 

de carências materiais e humanas, por muito tempo estas eram as motivações que garantiram a 

continuidade do projeto, juntamente com o apoio do INCRA. Embora reconheçamos a 

importante contribuição de Chayanov, entendemos que sua análise acerca da necessidade de 

consumo como critério definidor da produção camponesa, esta análise não é levada às últimas 

conseqüências, pois se o fosse, chegaria aos processos econômicos e históricos mais amplos, 

nos quais a economia familiar se insere.  

A necessidade de consumo pode até ser considerada uma mediação subjetiva na 

relação de produção e consumo na economia camponesa, porém não é suficiente; pois não 

leva em consideração que as condições materiais de vida dos trabalhadores rurais 

(camponeses para Chayanov) são postas pela sociedade capitalista, cuja reprodução se funda 

na produção social da riqueza e apropriação privada da mesma; gerando, por um lado, a 

concentração da riqueza que sequer chega a ser consumida ou utilizada pelos seus 

proprietários, e, por outro, um nível alto de carecimentos materiais de uma grande parte da 

população. O fato da economia camponesa, em Chayanov (1966), se realizar pela mediação 

da força de trabalho familiar não imprime e nem garante uma lógica própria e autônoma de 

sua atividade produtiva.  

Portanto, a produção familiar agrícola, por mediações muito complexas, 

estabelece relações necessárias com o modo capitalista (KAUTSKY, 1980). Como 

anunciamos anteriormente, as condições materiais de vida dos trabalhadores rurais já 

denunciavam a sua relação com a sociedade mais ampla, posta pelo não acesso à terra e aos 

bens produzidos socialmente e necessários á vida. 

A sociabilidade camponesa estabelece, em última instância, uma relação de 

dependência com as necessidades do mercado, que lhe impõe, por exemplo, a necessidade de 
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utilização de determinados instrumentos de trabalhos e insumos agrícolas industrializados, 

que impõe a necessidade de determinadas mercadorias de consumo humano anteriormente 

não necessárias. Esta complexa dinâmica social garante a sua relação e conexão à reprodução 

ampliada do capital. Não existem no mundo globalizado atual, relações de produções 

completamente independentes do modelo hegemônico burguês. O sistema de capital106, no seu 

poder metabólico (MÉSZÁROS, 1995), cria e recria relações de produção que cumprem, em 

última análise, o papel de valorização do capital, mesmo que para isto utilize-se de relações 

não tipicamente capitalistas. 

Martins (1998) analisando o desenvolvimento das relações de produção no campo 

brasileiro reafirma a tese de Marx (1991) de que o modo de produção capitalista se realiza, 

também, a partir de relações não capitalistas de produção, num processo desigual e 

contraditório. Desta forma ele afirmou que: 

[...] o capitalismo, na sua expansão, não só redefine antigas relações, subordinadas à 

reprodução do capital, mas também engendra relações não capitalistas igual e 

contraditoriamente necessárias a essa reprodução [...] como recurso para garantir sua 

própria expansão, como forma de garantir a produção não capitalista do capital, 

naqueles lugares e naqueles setores da economia que se vinculam um modo 

capitalista de produção através de relações comerciais (Martins, 1998, p.20). 

 

Nas relações de produção com base na “terra de trabalho”, os trabalhadores rurais 

produzem imediatamente parte dos “meios de vida com base no trabalho familiar” o que 

“impossibilita definir essas relações como relações capitalistas de produção” (MARTINS, 

1998, p. 19). Diante destas questões, portanto, podemos caracterizar os assentados em Santana 

como proprietários coletivos da terra (tendo-a como terra de trabalho) e produtores coletivos 

de bens necessários à sua sobrevivência e de mercadorias com base na força de trabalho 

familiar. Estabeleceram um vínculo orgânico com o Estado, através da Política de Reforma 

Agrária, a partir do processo de desapropriação da terra e do estabelecimento do 

                                                
106 Para Mészáros (1995; 2002) o sistema de capital é um sistema de produção de mercadoria que precede o 
capitalismo e pode existir nas sociedades pós-capitalistas (ANTUNES, 1999); constituído de três esferas: 
trabalho, capital e Estado; cuja determinação está posta pelo imperativo do capital. O modo de produção 
capitalista, sob o Estado burguês, se estabeleceu quando o sistema de capital assumiu sua forma hegemônica de 
dominação numa perspectiva global. Segundo Mészáros (Apud ANTUNES, 1999, p. 20), “a constituição do 
sistema de capital é idêntica à emergência de suas mediações de segunda ordem (dinheiro, produção para a troca, 
o Estado, e o mercado). De fato, o capital, como tal, nada mais é do que uma dinâmica, um modo meio 
totalizante e dominante de mediação reprodutiva [...] É um sistema de mediações claramente identificável, o qual 
em suas formas convenientemente desenvolvidas subordina estritamente todas as funções reprodutivas sociais 
[...] ao imperativo absoluto da expansão do capital, ou seja, da sua própria expansão e reprodução como um 
sistema de metabolismo social de mediação”. 
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Assentamento Rural, firmando compromissos financeiros com o Estado. O que, de fato, 

estava se estabelecendo era o processo de re-inserção daqueles trabalhadores ao processo 

reprodutivo do capital pela mediação do Estado. Portanto, Santana, já na sua origem se 

apresentava (não na sua aparência imediata) como unidade produtiva vinculada à lógica 

econômica burguesa tendo o Estado como o interlocutor e mediador deste processo. Isto não 

significa afirmar que conquistaram a autonomia esperada, o que veremos nos próximos 

capítulos é que outras mediações e relações mais complexas passaram a compor o cotidiano 

dos assentados, reestruturando a sua posição na divisão social do trabalho.  

Seguindo nossa argumentação, o Assentamento de Santana no processo de 

organização das relações de produção foi se engendrando a partir de bases não tipicamente 

capitalistas: propriedade coletiva da terra e dos meios de produção; força de trabalho familiar 

e coletiva; e produção, divisão e controle da produção associada. Porém, esta estrutura não se 

estabeleceu fora, ou isolada, das relações de produção mais amplas, inclusive, vale lembrar, 

que a sua gênese se processou sob as contradições próprias do sistema de capital. Desta 

forma, o Assentamento se estabeleceu enquanto uma causalidade posta pelas contradições 

sociais e, como tal, se engendrou em um campo de possibilidade ampliado na prática social 

cotidiana.  

Neste processo, foram superando as condições objetivas que se encontravam no 

momento que antecedeu a conquista da terra. Ao mesmo tempo em que conquistavam um 

espaço de relativo controle coletivo e de participação nas relações de produção - como uma 

positividade107, assumiram uma posição de subordinação frente às regras do jogo econômico, 

como uma negatividade. Lukács (19?? b) analisando o processo de desenvolvimento e 

reprodução do ser social apresenta esta complexa e inevitável ramificação das relações sociais 

de produção. 

 

[...] pelo trabalho, pelo seu progredir por necessidades imanentes, se desenvolve a 

divisão do trabalho cada vez mais ampla e ramificada; e, correspondentemente, no 

fato que este desenvolvimento da divisão do trabalho impulsiona em direção à troca 

de mercadorias, enquanto que esta última, por sua vez, retroage sobre a divisão do 

trabalho na mesma direção. [...] por isso, devemos realçar não apenas a tendência 

intrínseca a se reproduzir ininterruptamente, mas também o impulso imanente desta 

reprodução a ascender, a transpassar para formas superiores do econômico-social. 

                                                
107 Marx e Engels (1987) defendem que a necessidade da conquista das condições básicas de vida pelos homens 
singulares é uma questão central para o processo de apropriação e objetivação do gênero humano pelos sujeitos 
singulares.  
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[...] este desenvolvimento tem um decurso dialeticamente contraditório (LUKÁCS, 

19?? b, p. 8).  

 

Neste sentido, a reprodução social para Lukács não representa a mera reprodução 

do mesmo, mas a possibilidade de uma reprodução social que se amplia cada vez mais, ao 

mesmo tempo em que, tanto pode preservar parte da sua estrutura anterior, quanto pode estar 

criando, pelas contradições que lhe são próprias, possibilidades de sua auto-superação. O 

autor lembra que estamos diante de um processo desigual e contraditório, portanto não há uma 

regra geral, mas tendências e possibilidades. Trata-se de um processo que contará com o peso 

de determinação da estrutura social mais ampla e com as “possibilidades evolutivas daqueles 

complexos totais, em cuja moldura, elas se desenvolvem concretamente” (LUKÁCS, 19?? b, 

p. 9). 

Ora, estamos construindo nossa tese tentando observar em que sentido e direção 

se objetiva a sociabilidade de um assentamento rural no complexo processo de reprodução 

social. Observamos que os assentados em Santana, além da base material de terra coletiva, 

tentavam estabelecer uma forma associativa de produção entre eles, vislumbrando 

concretamente a possibilidade real de uma produção associada/ coletiva, quando 

estabeleceram fragmentos de relações sociais contrárias à lógica burguesa.  

No entanto esta tentativa de objetivação de uma sociabilidade sob bases coletivas 

terminou sendo pulverizada pelas interferências objetivas do sistema de capital. Isto ocorreu 

desde o seu primeiro momento, pois se encontravam numa situação de grandes carências 

materiais e de obstáculos que, ao serem enfrentados, foram pulverizando o projeto de 

Assentamento implementado. 

 

Organização da Produção Coletiva Associada 

 

A produção coletiva associada em Santana, posta a partir da escolha de terra e 

trabalho coletivos, estabeleceu-se nas atividades agrícolas e na pecuária. Como já destacamos 

anteriormente, esta determinação teve alguns desdobramentos: a desistência de alguns 

trabalhadores rurais; a venda individual dos animais e sua compra como bem coletivo do 

Assentamento; e a necessidade de uma estrutura de controle coletivo direto. É interessante 

observarmos que o estabelecimento de determinadas decisões e da sua aceitação pelo grupo, 
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não resultava na imediata transformação das relações anteriormente vigentes. Tratava-se de 

um processo lento de aprendizagem, marcado pela continuidade e ruptura (LUKÁCS, 1980). 

Por exemplo, a decisão da posse coletiva do gado foi tomada em 1987, porém há registros nas 

Atas108 em 1989, 1991 e 1994 solicitando que os vaqueiros fizessem o controle dos animais, 

pois suspeitavam da permanência de animais de propriedade individual no meio do rebanho. 

Como aquela situação estava infringindo as regras internas do Santana e, portanto, a sua 

confirmação resultaria na imediata e necessária venda dos animais109. 

 

O que nos interessa neste momento, é enfatizar a objetivação do projeto de 

coletivização da produção no Assentamento de Santana, cuja expectativa era a construção de 

um projeto de igualdade e fraternidade posto pela concepção e orientação das CEBs. Como 

bem afirmou uma assentada, “com certeza (concordamos com o projeto), porque se viemos 

em busca de sermos iguais, temos que começar tudo igual, porque se não [...] quem tinha ia 

ter mais” (grifo nosso). 

 

No entanto, os assentados não tinham a percepção quanto à totalidade e 

complexidade das relações e processos sociais em que estavam inseridos, enquanto um 

movimento dialético, contraditório e desigual, portanto, rico em determinações; muito menos 

tinham a clareza do processo de retroação que suas escolham operavam sobre eles mesmos, 

numa dinâmica que se estabelecia independente de suas vontades particulares imediatas 

(LUKÁCS, 19?? b).  

 

Por exemplo, a escolha de terra e trabalho coletivos, como novidade em Santana, 

foi incorporada às suas individualidades (dentre os entrevistados apenas um explicitou o 

desejo de ter sua própria parcela de terra) e à dinâmica social posta na política de reforma 

agrária. Tais escolhas resultaram numa valorização do Assentamento, visitado, naquela época, 

por técnicos, pesquisadores e pessoas interessadas do país inteiro, inclusive do exterior. Isto 

representou para os assentados uma valorização de si, como afirmaram com orgulho: “nós 

fomos pioneiros”. O seu pioneirismo, no nosso ponto de vista, foi também na forma de 

                                                
108 Todas as referências aos livros de Atas contidos neste capítulo são exclusivamente dos livros de Ata das 
Assembléias Gerais do Assentamento. Os livros de Ata das reuniões da diretoria, também utilizados nesta 
pesquisa, são datados a partir do ano 2000, período tratado no próximo capítulo. 
109 No ano de 1994 os assentados debateram longamente acerca da proposta de mudança para a criação de 
animais individuais, esta questão será retomada adiante.  
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utilização da política de reforma agrária do INCRA que, inclusive, teve que se adequar, 

algumas vezes, às determinações postas pela dinâmica do assentamento110. 

A sociabilidade burguesa, da qual faziam parte e estavam inseridos, exercia por 

múltiplas mediações (independentes de suas vontades e projetos) o seu poder sobre a estrutura 

social em Santana, o que nem sempre era perceptível. No entanto, esta relação (parte e todo) 

não se estabelecia de forma total e monolítica (GRAMSCI, 1984), mas de forma dialética, 

desigual e contraditória. Por isto, observamos que, no contexto adverso de correlação de 

forças, Santana conseguiu engendrar mediações que foram fundamentais para o processo de 

elevação de suas habilidades e potencialidades subjetivas, quando através das atividades 

cotidianas (assembléias permanentes, discussões e votações) ampliaram a sua consciência de 

si e do mundo (LEONTIEV, 1980)111. Esta prática social criou nos assentados um sentido de 

coletividade, contribuindo no seu processo de resistência e luta, e de identidade social, 

segundo Vendramini (2000). 

Este processo de apropriação e objetivação de novas habilidades, engendrado no 

decorrer daqueles anos, foi imprimindo nos assentados uma posição superior ao estágio em 

que se encontravam anteriormente, o que pode ser observado através das relações internas ali 

estabelecidas, de autogestão e controle coletivo, e das relações externas, principalmente com o 

INCRA, o que terminou representando novas regras de convivência e controle cotidiano e de 

definição, inclusive, de critérios postos pela política do INCRA. Em muitos momentos o 

INCRA se deparava com questões novas que exigiam, portanto, novos encaminhamentos. 

A coletivização da terra e a cooperação da produção eram elementos necessários, 

do ponto de vista dos assentados, de garantia da igualdade pretendida. As práticas da 

coletividade e igualdade, fortalecidas e consolidadas no Santana, estavam (pelo menos na sua 

aparência imediata) definindo a organização do Assentamento nas relações de produção, 

distribuição e consumo interno, assim como nas suas relações cotidianas. Neste sentido, uma 

                                                
110 Os documentos referentes ao PNRA por nós consultados não apresentam de forma clara a estrutura de 
utilização da terra e da organização da produção. Segundo entrevistas com técnicos do INCRA não há muitos 
registros naquela instituição. Inclusive, ficou muito claro que as definições da estrutura de assentamento rural foi 
sendo definida no próprio processo de gênese de Santana, que terminou estabelecendo os critérios já anunciados, 
terra e trabalho coletivo. Dois documentos se referiram rapidamente a esta questão, um deles afirmou que “este 
Assentamento foi pioneiro na construção desse sistema coletivo de agrovila, que passou a ser adotado pela 
maioria dos assentamentos estaduais e federais da região” (INCRA, 2005, p. 2), o outro é o texto de Braga 
(1990). 
111 Segundo o autor, é na própria atividade humana cotidiana que existe a possibilidade de os homens 
desenvolverem sua consciência quando se defrontam com as contradições próprias das relações sociais e da 
realidade circundante. A tomada de consciência das classes dominadas “não cria nem a negação nem o abandono 
da vida real, nem a perda [...] do seu sentido para o homem; cria sim a negação e o abandono das significações 
inadequadas, que refratam falsamente a vida na consciência” (LEONTIEV, 1980, p. 133). A natureza da tomada 
de consciência reside “nas contradições do conteúdo da própria vida humana” (LEONTIEV, 1980, p. 130). 
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assentada afirmou: “porque como se diz: a união faz a força. O trabalhador unido tem mais 

força. A terra nunca é igual, se dividir uns vão ficar com a melhor parte. Nós tínhamos em 

vista a igualdade. Todos participam igualmente”. 

Nesta direção, o processo produtivo interno era decidido coletivamente pelos 

assentados, seguindo uma lógica de produção coletiva associada preocupada com a 

possibilidade de sua auto-sustentação, garantindo o acesso às condições básicas de vida e de 

trabalho e livrando os assentados das relações de exploração. Para isto, era necessário o 

estabelecimento das prioridades e necessidades imediatas do Assentamento, daí que a questão 

mais urgente era a construção da infra-estrutura básica a fim de dar suporte à vida das famílias 

e às suas condições de produção. Desta forma foram listadas como atividades necessárias e 

prioritárias: a construção de casas e açudes (inclusive a reconstrução de alguns deles), cercas e 

currais para os animais, depósito para o armazenamento da produção e uma garagem para o 

caminhão e trator. Além destes empreendimentos, decidiram construir uma escola e uma 

Igreja. Tudo era feito em regime de mutirão. Esta era a lógica que imperava, basicamente, nos 

primeiros anos. 

O projeto inicial contava com 54 famílias dispostas a realizar uma produção 

agrícola, agropecuária e comercial comunitária. Fabricavam os tijolos para a construção de 

suas próprias casas, construíram cacimbas, cercas, etc. Por exemplo, segundo os registros em 

Atas entre 1989 a 1993 os assentados construíram suas casas, embora tenha faltado recurso 

para isto em 1990; em 1991 construíram as fossas; em 1993 o prédio escolar e, no ano 

seguinte, a Igreja. Até 1990, não havia instalação elétrica, nem água encanada, esta última só 

foi conquistada no ano de 2004. 

O processo de construção da infra-estrutura e da estruturação da produção de bens 

para o consumo imediato e, muito timidamente, para a troca, eram imperativos necessários à 

reprodução do Santana nos seus primeiros anos. Isto representou um período relativamente 

longo, na medida em que o assentamento não apresentava condições de moradia e trabalho. 

Observamos que este processo da forma como se estabelecia objetivava um rico processo de 

aprendizagem nos seus sujeitos, pela mediação das relações coletivas por eles adotadas, 

quando tudo era decidido e realizado coletivamente. Para ilustrar parte dessa realidade, 

observamos que os assentados de Santana levaram muito tempo para conquistarem ao acesso 

à rede elétrica, por exemplo. Embora tivessem já concluída toda a instalação da rede interna, 

como parte do contrato, ficaram esperando meses para a liberação da energia pelo Estado. 

Neste período, são incontáveis às vezes em que foram à Fortaleza para reuniões ou 
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manifestações de protestos para o acesso àquele serviço. Em geral, o Estado aproveitava os 

períodos eleitorais para a conclusão dos serviços. Como lembrou ironicamente um assentado: 

“o governador faz questão de estar presente nesses eventos”. 

A produção coletiva associada, voltada para a satisfação de parte das necessidades 

humanas, era uma questão prioritária e urgente. A troca do excedente, quando possível, 

permitia o acesso a bens complementares e à ampliação, em tese, da capacidade produtiva, 

pois os recursos dela provindos eram reinvestidos na ampliação da produção. A produção para 

o consumo imediato e a comercialização do excedente estabeleceu-se desde o início como 

dois complexos sociais em interação necessários à reprodução do Santana. Uma parcela do 

resultado da produção coletiva era distribuída igualmente entre as famílias, e a outra era 

reinvestido na manutenção do Assentamento. O excedente da produção, apropriado 

coletivamente, não assumia a mesma força e função que o excedente assume na produção 

privada. Em primeiro lugar, a força de trabalho coletiva e familiar não era esgotada até às 

últimas conseqüências em Santana, inclusive, vale destacar que, parte dela sequer estava 

sendo utilizada (já que o critério era o chefe de família). Em segundo lugar, o resultado da 

produção era coletivamente apropriado, pertencendo aos assentados. Em terceiro lugar, o 

resultado da produção não estava garantindo a satisfação das necessidades das famílias 

assentadas (faltava um maior investimento técnico-operacional, o que exigiria tempo e maior 

investimento e constância na política agrícola, sem falar nas surpresas postas pelas condições 

climáticas). Em quarto lugar, a comercialização do excedente, mediada pela Associação, era, 

em tese, o que possibilitaria ao assentado o acesso a bens industrializados para o consumo 

familiar. 

Diante da dureza destas relações e da complexidade que representavam, vivia-se 

em Santana momentos de conflito, como anunciamos anteriormente, os assentados não 

percebiam a trama social na qual estavam inseridos. Por um lado, eram beneficiados pela 

Política Social de Reforma Agrária compensatória, cuja expectativa era levar o Assentamento 

à sua emancipação; e por outro lado, se deparavam com questões de ordem prática, como uma 

produção que não estava garantindo sua reprodução material. Esta impossibilidade estava 

posta pelos obstáculos próprios da lógica social mais ampla, marcada pelas desigualdades 

sociais e, sem deixar de destacar, condições objetivas próprias da produção agrícola, 

principalmente, no semi-árido. 

Fomos observando que embora o Assentamento tenha recebido dentro do PNRA 

apoio financeiro para seu desenvolvimento, o acesso ao mercado, por exemplo, não era 
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suficientemente capaz de garantir o escoamento da produção e, a garantia de um 

complemento para a satisfação de parte de suas necessidades. A venda do excedente realizada, 

além de irrisória nos seus primeiros anos, não conseguiu alcançar um preço razoável no 

mercado e nem manter uma continuidade. No entanto, observamos que este complemento, 

esperado e necessário, estava sendo garantido pela mediação do Estado através dos recursos 

liberados pelo INCRA, principalmente pela forma de gerenciamento escolhida em Santana. 

A necessidade concreta de responder aos imperativos básicos da vida cotidiana e 

às exigências do mercado provocou um processo de mudança de direção da produção 

cooperada associada em Santana, que foi perdendo sua centralidade no Assentamento e 

abrindo espaços para a produção individual. Este processo de mudança lenta e gradual foi 

bastante complexo e não pode ser compreendida sem que levemos em consideração fatores 

anteriormente apresentados: a permanência, desde o início da roça de subsistência; o resultado 

não satisfatório da produção coletiva frente às necessidades dos diversos grupos familiares; e 

o sistema de troca do excedente que não conseguia atingir um resultado satisfatório no 

mercado; o excedente, como era apropriado coletivamente, terminava não exercendo a sua 

função econômica imediata de ampliação da capacidade produtiva e da acumulação do 

capital.  

Em última instância, com o passar dos anos, a produção coletiva associada foi 

sendo subordinada às necessidades do mercado e dos compromissos financeiros firmados com 

o Estado e o setor financeiro. Isto é percebido através da ampliação da produção individual e 

do processo de especialização da produção coletiva, voltada prioritariamente para a pecuária. 

Em 1992 houve um longo debate acerca da produção agrícola coletiva, do qual chegou-se à 

conclusão que era considerada inviável e de grande prejuízo para o Assentamento. Diante 

desta constatação os assentados optaram pela ampliação da atividade coletiva na pecuária. A 

produção agrícola ficou essencialmente na esfera privada. Observamos que isto representou, 

em última instância, a transferência para a esfera privada da responsabilidade da reprodução 

material das famílias dos assentados. 

A atividade agrícola coletiva mantida estava voltada, prioritariamente, para a 

pecuária. Desta forma, a atividade coletiva do Assentamento voltou-se para a sua 

estruturação, conservação do patrimônio e cumprimento dos compromissos financeiros 

assumidos coletivamente. Esta escolha estabelecida em Santana não foi simples, apresentou 

uma contradição frente o projeto coletivo até então defendido. Com efeito, ao mesmo tempo 

em que a produção coletiva recuava, a individual avançava, e esta dialética garantiu a 
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objetivação de condições objetivas para as mudanças que se operaram em Santana nos anos 

vindouros112.  

No entanto, observamos que a produção coletiva voltada para a pecuária (e 

apicultura) estava, de certa forma, combinada com a ampliação necessária da produção 

agrícola individual, e assumindo um papel de suporte à produção individual, pois garantia o 

fornecimento de insumos para a produção agrícola e, garantia a reprodução do rebanho que 

representava a ampliação do patrimônio coletivo. Um fator fundamental para o pagamento 

dos financiamentos até então recebidos. 

Nossa argumentação neste capítulo se encaminha na direção de demonstrar que a 

interação entre os complexos da produção em Santana e o mercado só pode ser entendida a 

partir da relação que se estabelecia entre o Assentamento e o Estado, através do INCRA. Este 

assumiu uma posição de tutela no Assentamento, diminuindo com isso a força do mercado 

sobre as determinações internas do mesmo. 

Como apontamos anteriormente, as relações de produção em Santana foram 

estabelecidas a partir do conhecimento prático acumulado nas CEBs. Aqueles que tinham 

passado pela prática social das CEBs assumiram, logo de início, uma posição importante na 

direção dos trabalhos. O grupo se organizou por setores e comissões de produção113, a fim de 

melhor estruturar e dividir o trabalho. 

Os setores de agricultura, pecuária e comercialização eram constituídos por um 

grupo de assentados com a função de coordenar e organizar as atividades específicas de cada 

setor. Trabalhavam diretamente com as comissões de produção, que eram grupos menores 

formados pelas famílias que realizariam as atividades de produção ou serviços necessárias. 

Por exemplo, o setor da agricultura absorvia 35 assentados distribuídos em cinco comissões; o 

setor da pecuária absorvia o restante do grupo, 22 assentados. O controle das atividades a 

serem realizadas por cada comissão ficava sob a responsabilidade do “apontador”, isto é, um 

                                                
112 O objetivo central do próximo capítulo é exatamente as mudanças que se estabeleceram no Santana a partir do 
redirecionamento de sua produção, o que vai ocorrer, oficialmente, em 1995 com a produção mista, rompendo, 
então, com o primeiro projeto essencialmente coletivo.  
113 Segundo o organograma do Assentamento Rural de Santana (vide em anexo) os trabalhos estavam divididos 
em dois níveis: o nível de decisão composto pela Assembléia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal, com o apoio da 
Equipe técnica; e o nível de execução estabelecido pelos diversos setores (pecuária, agricultura, abastecimento e 
comercialização, transporte, agroindústria e industrial, e de desenvolvimento social), com suas respectivas 
comissões (bovino, ovino, caprino, apicultura, etc.). O Assentamento de Santana possuía também os setores de 
saúde (contando com os agentes de saúde pagos pela prefeitura, trabalhando no posto de saúde); o da educação 
(responsável pela educação formal das crianças, jovens e adultos do Assentamento, com seus professores 
remunerados pelo Estado e Município e MST). 
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assentado cuja função era controlar “os horários de trabalho dos assentados” (BARQUETE, 

1995, p. 77). Como explica nosso entrevistado: 

O apontamento era por horário, por hora, de segunda a sábado, as pessoas [...] 

entravam de 7 às 11 da manhã e de 14 às 17hs. [...] Eles faziam sempre pelo tanto de 

hora trabalhado. Tinham por parâmetro um dia de 8hs de trabalho equivalente a 

tantos reais e faziam a proporção com as horas trabalhadas e o dinheiro que se tinha, 

bem como da produção agrícola. Dividia-se o milho e o feijão de acordo com os dias 

trabalhados, tantos sacos para [...] quem trabalhou 100% e outro tanto para quem 

trabalhou um percentual menor. (Técnico do INCRA, 2005) 

 

As comissões se reuniam toda semana para avaliar os trabalhos realizados, 

discutir os problemas surgidos na produção e propor soluções. Os problemas de convivência 

cotidiana eram também discutidos nessas reuniões, tratando-se este de um momento que 

contava com a presença das famílias dos assentados. Os problemas que não eram resolvidos 

neste espaço eram levados, em primeiro lugar, para os setores, caso não fossem resolvidos 

eram apresentados no momento da Assembléia. Esta forma de organização respondia de 

maneira satisfatória às demandas postas pelos assentados. É importante destacar que as 

reuniões dos agrupamentos familiares e das assembléias gerais eram, em geral, semanais, o 

que possibilitava um contato e acompanhamento permanente das famílias na organização do 

assentamento. Como afirmou Zimmermann (1994) as reuniões, discussões e trabalhos 

conjuntos eram elementos de associação das famílias. De fato, na prática social posta pela 

estrutura coletiva associativa da vida e do trabalho, os assentados iam aprendendo a “construir 

uma auto-gestão, o diálogo, a crítica e a autocrítica” (RUSCHEL, 2002, p. 114). 

O setor da agricultura era responsável pela definição das áreas de cultivo coletivo 

e da roça individual, de 1ha, uma função fundamental que exigia um processo de discussão e 

articulação com as comissões para que as tomadas de decisões, segundo suas prioridades. 

Portanto a questão do consenso era uma estratégia de facilitação dos trabalhos em Santana, 

concordamos com Medeiros (1994) quando nos lembra que se trata de um momento político e 

de tensão. O que, em última instância, representa um rico aprendizado. Quando não havia 

unanimidade nos setores, comissões ou assembléias, a decisão era aprovada pelo voto da 

maioria. Como ilustração, destacamos alguns registros em Atas: em 1988, após um longo 

debate, dois assentados foram punidos com a suspensão por 50 dias, porque seus filhos 

agrediram um homem na região; em outra ocasião foi discutida a presença de animais 

domésticos que, deixados soltos na vila estavam prejudicando as plantações, devendo ser 

retirados com urgência; ainda de outra feita, tratou-se da forma de utilização dos recursos 
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liberados pelo INCRA, e votou-se uma proposta de gerenciamento; por fim, registrou-se o 

debate sobre a ausência de alguns assentados no trabalho coletivo, propondo algumas 

punições de advertência até a possibilidade de suspensão. 

Diante desta diversidade de relações, cuja centralidade era terra, trabalho e 

controle coletivos, observamos a presença de uma sociabilidade com ricos elementos que 

assumiam aspectos diferenciados da lógica posta pela sociedade vigente. Nesse sentido, um 

registro interessante e constante em Ata (1990) que merece destaque. Na seca de 1990 

Santana foi beneficiado com o programa de emergência contra a seca, por intermédio da CCA 

(Cooperativa Central de Assentamentos Rurais de Reforma Agrária do Estado do Ceará). Via 

de regra as famílias recebiam individualmente o benefício tendo, para isto, que desenvolver 

determinadas atividades acordadas entre eles e o Estado. No entanto, as formas escolhidas de 

utilização e de controle do benefício em Santana naquele ano foram discutidas e definidas em 

Assembléia, rompendo com o modelo de então. Em primeiro lugar as famílias beneficiadas 

realizaram uma atividade produtiva individual de plantação de palma; em segundo lugar, esta 

atividade estava voltada para o beneficiamento do gado, que era coletivo; em terceiro lugar, o 

gerenciamento dos recursos foi feito pela Cooperativa, responsável pelo controle da produção 

e distribuição dos recursos, conforme estabeleceram em Assembléia. Neste caso, temos um 

exemplo concreto da mudança que estabeleceram na utilização de um recurso do Estado, com 

critérios novos de gerenciamento postos pelos próprios assentados. 

Foi uma prática social que rompeu com as regras até então postas pela política 

emergencial contra as secas, que, em geral, beneficiava diretamente (e precariamente) o 

trabalhador rural e, indiretamente, favorecia os grandes proprietários rurais da região que, em 

tempos de seca, costumavam ter mão de obra disponível e paga pelo governo para a 

realização de algumas benfeitorias em suas terras. 

 

Conflitos enfrentados na produção coletiva 

 

A sociabilidade engendrada em Santana representava uma totalidade rica de 

relações sociais e processos complexos e dialéticos postos pela sua dinâmica eivada de 

conflitos próprios do processo de construção do Assentamento. Dentre os conflitos 

enfrentados nas relações de produção, gostaríamos de analisar alguns que consideramos 

centrais para os propósitos desta pesquisa: 1) a questão da produção e distribuição da 

atividade agrícola coletiva (a relação continuidade e mudança, a remuneração do trabalho 
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especializado no caso dos vaqueiros e motoristas, a roça de subsistência e os animais 

individuais; e 2) as relações de troca do excedente e a Bodega Coletiva, representando o 

complexo social das relações comerciais. 

A produção coletiva, embora defendida pelos assentados, naqueles anos, 

apresentava uma série de problemas e conflitos quanto à implementação e efetivação da 

proposta cooperada. Como veremos a seguir, os conflitos gerados dentro da própria proposta 

coletiva de produção evidenciavam uma maneira diferenciada de organização e distribuição 

da atividade produtiva o que exigia dos assentados um processo educativo de disciplinamento 

da produção naqueles moldes114. Estes processos, muitas vezes pareciam estar em oposição 

aos interesses individuais e imediatos dos assentados, o que foi percebido nos momentos em 

que alguns assentados não assumiam o trabalho coletivo ou não davam a importância 

necessária na sua realização.  

A atividade agrícola estava organizada a partir de grupos de famílias que 

produziam milho, feijão, legumes, frutas e verduras que, no final, seriam distribuídos 

coletivamente115. A atividade na pecuária permitia a distribuição de leite e o abate periódico 

de animais para o fornecimento da carne para as famílias. Além disso, havia uma forma de 

distribuição proporcional a procriação, feita anualmente entre os assentados. Esta distribuição 

de animais representava, de fato, uma poupança viva, que poderia ser utilizada apenas em 

caso de necessidade da família (para isto teria que ser aprovada em Assembléia) e em 

pagamento dos financiamentos recebidos. As cotas dos animais distribuídas permaneciam sob 

os cuidados e responsabilidade do trabalho coletivo, embora os animais fossem identificados 

pelos seus “donos”.  

Esta forma de distribuição da produção do rebanho, em última instância, 

representou um germe da produção individual de animais no futuro, na medida em que cada 

família passou a ter a posse de um número determinado de animais, embora não tivesse o 

direito de propriedade sobre eles. Entendemos que esta forma de distribuição não conseguiu 

romper com a lógica individualista, presente tanto na economia camponesa tradicional quanto 

na lógica burguesa, demonstrando o complexo processo de “intenção de ruptura” de um 

assentamento rural inserido nas relações de produção capitalista, parafraseando Paulo Netto 

(1998). 

                                                
114 Na situação anterior o trabalhador rural e sua família assumiam, de certa forma, o comando da sua produção. 
No Assentamento esta questão passou a ser definida pela associação dos assentados. Portanto, uma outra forma 
de realização da produção estava sendo proposta e implementada. Neste sentido, os conflitos eram inevitáveis. 
115 Houve períodos em que foram formados grupos de produção de hortas com as mulheres, que tiveram bons 
resultados, porém sem continuidade. 
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Nos melhores períodos fabricava-se queijo para o consumo e venda, porém não 

teve continuidade116. Por exemplo, nos anos de 1989, 1990 e 1993, anos de seca, a produção 

ficou comprometida, o que provocou o abandono destas atividades em função da escassez de 

recursos hídricos que inviabilizava este tipo de produção. Aos poucos o Santana foi se 

especializando na pecuária (bovina, caprina e ovina), na apicultura e na agricultura extensiva 

de suporte à pecuária (cultivo de milho, palma e capim).  

Nem sempre a distribuição da produção era satisfatória. Em setembro de 1989, 

por exemplo, um grupo de trabalho que produzia jerimum resolveu, por conta própria, não 

dividir a produção com todos os assentados, conforme as regras estabelecidas, gesto este que 

não chegou a receber punição, porém foi tema de discussões e críticas nas Assembléias. 

Segundo relatos, ocorreu também o fato de jovens retirando frutas fora do tempo de colheita e 

pescando nos açudes sem a permissão da direção do Assentamento. O cumprimento da 

distribuição das atividades do horário de trabalho nas assembléias era sempre reclamado nas 

Assembléias. Alguns assentados, segundo registro em Ata (1990), “não se dedicam da mesma 

forma para o coletivo [...] faltam no seu dia de trabalho”. Em 1993, foi declarado em 

Assembléia que a produção de banana e acerola estava sendo consumida sem o controle 

adequado. Diante destas problemáticas, muitas estratégias foram sendo utilizadas, como 

“chamar para uma conversa com a diretoria” ou “cortar parte das suas diárias”117, que eram 

pagas com o suporte dos recursos do INCRA, gerenciados coletivamente. 

Outras vezes, a punição aplicada era o “não recebimento de parte da produção 

coletiva”. Vale a pena destacar o registro de uma fala de um assentado em Ata (1990) 

afirmando que “não se sente bem com o comunitário por causa da desorganização das 

pessoas, porque tem alguém que vai para o trabalho só para encher vagas e não tem nenhum 

interesse pelo trabalho, outros companheiros falaram que nós temos condições de fazer isso 

funcionar bem”. Um outro registro que merece destaque: “o coletivo anda muito solto, não sei 

porque. A gente vê que tem gente desinteressada no trabalho coletivo, tem gente pegando até 

três faltas por mês. E precisamos estudar uma nova maneira para fazer com que todos se 

empenhem no trabalho” (ATA, 1990). No ano seguinte, este debate foi retomado: “alguns 

deixaram de trabalhar o coletivo para o individual, às vezes manda o filho menor [...] este não 

                                                
116 O Assentamento conseguiu equipamentos de beneficiamento da produção de leite, porém este não teve 
continuidade. A justificativa para isto foi atribuída à irregularidade de inverno que termina inviabilizando a 
sustentação da produção. Segundo técnico do INCRA, muitas vezes faltou “um espírito mais empreendedor” nos 
assentamentos. 
117 Aqui encontramos os primeiros sinais da remuneração do trabalho coletivo, pela mediação do INCRA e da 
Associação Águia. Posteriormente discutiremos esta questão. Gostaríamos apenas de adiantar que, de fato, não 
há uma ruptura com a lógica do mercado, desde a sua origem. 
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o substitui. [...] e quem não quiser a terra coletiva aguarde outra chance”. Através destes 

registros temos a explicitação factual de quão difícil era a garantia de realização de uma 

produção essencialmente coletiva associada. Muitos elementos estavam ali interferindo e, do 

nosso ponto de vista, vão para além de problemas de ordem pessoal (atribuídas muitas vezes 

entre eles, como falta de colaboração, disposição, organização, etc.). 

Entendemos que aquele tipo de sociabilidade preterido, com base na terra, 

trabalho e controle coletivos, apresentava conflitos fundamentais. A produção coletiva 

associada necessariamente estava em relação com a sociabilidade mais ampla, privatista e 

individualista. De fato, Santana produzia coletivamente, porém esta produção não supria todas 

as suas necessidades, de forma que, para que pudessem consumir os bens complementares 

necessários à vida dos assentados, estabeleciam relações com o mercado, cuja lógica era e é a 

ampliação da acumulação do capital através da apropriação do trabalho alheio. O que entrava 

em choque com a lógica do assentamento. Nesta relação, Santana necessariamente transferia 

(e transfere) parte de seu excedente (que já não era muito). Outro aspecto complicador por nós 

observado, era a situação de carências materiais que as famílias se encontravam e que, pela 

imediaticidade da vida cotidiana requeriam respostas imediatas, nem sempre possíveis, o que 

se constituiu como obstáculo à continuidade daquela sociabilidade. 

A sociabilidade engendrada em Santana, mesmo com todos os obstáculos que 

enfrentou, parece ter representado uma integração básica primária dos assentados, isto é, 

tornou-se o lugar onde aprenderam e enfrentaram e, às vezes, superaram as motivações 

particulares, e se identificaram com o “nós”, sem que isto representasse a negação do “eu”. 

Quando o grupo decidiu por terra e trabalho coletivos118, de fato, defendiam, naquele 

momento, ao mesmo tempo, a integração de Santana (inclusive na relação de dependência 

com a sociabilidade burguesa) e a capacidade de dar respostas a necessidades particulares, 

juntamente com as motivações que estavam presentes no seu cotidiano. Como afirma Heller 

(1977, p. 46). 

Quando se defende a consciência de nós e as integrações, as motivações particulares 

e não particulares estão na maioria dos casos indissoluvelmente entrelaçados [...] 

defender a integração pode significar (ou seja, significa entre outras coisas) defender 

minha particularidade.  

 

                                                
118 E posteriormente quando optaram pela produção mista, elementos macro e micro-sociais estavam mediando 
este processo. 
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Observamos que no ano de 1991, a escolha de priorizar a pecuária como atividade 

coletiva e manter a atividade agrícola de suporte àquela provocou alguns desdobramentos na 

estrutura do Assentamento. Houve uma liberação de parte da mão de obra disponível, pois a 

pecuária não é uma atividade produtiva que exija muito tempo de trabalho. Naquele período, 

o Santana havia concluído boa parte das atividades de infra-estrutura o que, por sua vez, 

representava também a liberação do tempo de trabalho comumente ali despendido. 

Concomitantemente a isto, os assentados reivindicavam o direito de ampliar da roça 

individual que, ao ser aprovado, representou um avanço na produção individual e na 

capacidade produtiva de cada família. Estes processos inter-relacionados, de fato, eram 

desdobramentos da escolhas estabelecidas internamente combinados com processos sociais 

mais amplos. Neste sentido, aquelas mudanças não poderiam ser analisadas, do ponto de vista 

meramente subjetivo, mas como síntese de múltiplos processos postos no movimento do real. 

Esses processos são objetivados imediatamente nas necessidades materiais, individuais e 

coletivas, sentidos na vida cotidiana. 

Nesta perspectiva, gostaríamos de apresentar alguns fatos ocorridos em Santana 

que ilustram claramente, como os processos de escolhas estabelecidas desencadeiam 

processos complexos e ricos em aprendizagem, cujo resultado retroage sobre suas vidas e os 

desdobramentos futuros. Assim, em primeiro lugar, analisaremos o caso dos vaqueiros e 

motoristas, como exemplos concretos do processo de especialização do trabalho no 

Assentamento, demonstrando o que na análise de Zimmerman (1994, p. 210) chamaria de 

dificuldade na “equivalência da força de trabalho”; em segundo lugar, o caso da roça de 

subsistência que, pelos imperativos postos pelas necessidades cotidianas, foi assumindo cada 

vez mais um papel central na vida dos assentados; e em terceiro lugar, o caso da criação de 

porcos, que provocou todo um processo de percepção e enfrentamento de um conflito social. 

Estes processos nos levam a afirmar que a aprendizagem, como processo coletivo, se objetiva 

pela mediação da prática social cotidiana, que exige de seus sujeitos, tempo e reflexão, para 

que sejam estabelecidos os encaminhamentos necessários a resolução dos problemas, guiados 

não pela espontaneidade da vida cotidiana (com o apelo da imediaticidade), mas por uma 

consciência reflexiva e crítica. 

 

O caso dos vaqueiros e motoristas 

A organização da produção associada, logo de início, impôs a necessidade da 

divisão do trabalho e da especialização de algumas atividades como foi o caso dos vaqueiros e 
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motoristas. O trabalho coletivo ocupava o assentado durante cinco dias por semana e, em anos 

de seca, três ou quatro dias. No restante da semana, encontravam-se livres para trabalhar na 

sua roça de subsistência, garantindo uma produção complementar para a sua reprodução 

material e de suas famílias. 

A pecuária exigia a qualificação da mão de obra e a dedicação do trabalhador 

todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, não sobrando tempo para o cultivo da 

roça de subsistência. Os vaqueiros, no início, reclamaram “que trabalham mais que os outros, 

pois trabalham todos os dias, inclusive aos feriados” (Ata, 1988), portanto sentiam-se 

prejudicados e explorados pela sobrecarga de trabalho, muito acima do que se exigia dos 

outros assentados. Nessa ocasião, inclusive, um vaqueiro entregou seu cargo, na Assembléia. 

Este problema foi discutido várias vezes pelos assentados, porém não encontraram a solução 

de imediato.  

Observamos através da leitura em Ata, que foram necessários três anos para que 

uma proposta fosse elaborada, apresentada e aceita por todos. Nesta perspectiva, decidiu-se 

que o vaqueiro seria remunerado pelo trabalho desempenhado. A forma de pagamento 

encontrada, e acordada entre as partes, foi através da sua participação proporcional ao 

crescimento do rebanho, ou seja, de cada cinco crias nascidas por ano, uma pertenceria ao 

vaqueiro. Todo ano, em Assembléia, realizavam o balanço do tamanho do rebanho, 

transferindo o percentual proporcional que pertencia aos vaqueiros.119  

Ora, esta alternativa encontrada resolveu a questão de imediato, porém abriu 

espaço para uma problemática maior que seria enfrentada no futuro. Ou seja, com esta forma 

de pagamento, os vaqueiros passaram a ter a possibilidade concreta de criação e reprodução 

de um patrimônio individual privado. Isto assim ocorreu, o que, do ponto de vista do projeto 

coletivo, representava a sua própria negação. Indagamos ao técnico do INCRA, se concordava 

com esta nossa análise acerca destas questões. Vale reproduzirmos aqui, de forma completa, 

sua resposta. 

É, eu acredito que sim, porque ele tinha o direito de receber em proporção ao 

número de cabeças nascidas por ano, mas na discussão também foi visto que a 

atividade do vaqueiro era mais constante no período de inverno. No verão o 

vaqueiro quase não tinha atividade, era só recolher o gado à tarde, soltar de manhã 

cedo. E passava a maior parte do tempo sem fazer nada, mais livre que os outros, 

                                                
119 Lembramos que o cargo dos vaqueiros é ocupado através de eleição realizada a cada dois anos, o que 
possibilita sua permuta entre aqueles que desejem realizar tal atividade. 
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isto no verão. No inverno tinha aquele trabalho muito árduo, de tocar o gado, de 

pegar os animais principalmente a noite, às vezes ia atrás do gado até 10hs da noite, 

mas... Eu não sei...[...]. Então é claro que com esta possibilidade do vaqueiro ficar 

percebendo [...] uma parte do nascimento do rebanho, isso de certo modo, eu acho 

que contribuiu para que houvesse esse processo de mudança do trabalho coletivo 

para o individual ou misto (Técnico do INCRA, 2005) 120. 

 

Analisando esta exposição temos que admitir que não era simples para quem 

estava enfrentando aquelas questões encontrar respostas que não representassem futuras 

contradições, isto porque no ato da escolha nem sempre temos a compreensão do campo de 

possibilidades e dos desdobramentos possíveis das nossas escolhas (LUKÁCS, 19?? b). A 

escolha feita em Santana quanto à forma de pagamento dos vaqueiros gerou sérias 

contradições que representaram problemas futuros enfrentados por eles.  

Outro exemplo interessante foi o processo de escolha e qualificação dos 

motoristas do Santana (Ata, 1989), uma atividade específica e necessária ao Assentamento e 

que deveria ser remunerada pela Associação ÁGUIA. Logo foi definido que dois motoristas 

seriam suficientes para aquela função. Decidiu-se que as despesas no processo de emissão das 

carteiras seriam pagas pelo Assentamento. Muitos se candidataram ao cargo. A escolha dos 

dois foi realizada através de votação. Os motoristas, no exercício de sua função, poderiam 

prestar serviços particulares, desde que o pagamento fosse da responsabilidade de quem os 

requisitassem. Os dois motoristas, em mais de uma Assembléia, solicitaram a dispensa do 

trabalho coletivo na terra (Ata, 1989). O tempo despendido como motorista não representava 

o mesmo tempo de trabalho coletivo, portanto, esta reivindicação não foi atendida, 

principalmente porque já haviam estabelecido uma regra determinada de que todos os 

assentados eram obrigados a trabalhar na produção coletiva. Nos casos acima analisados, 

observamos que ambos são ilustrativos da não adesão ao projeto coletivo posto em Santana. 

O que observamos na análise dos livros de Atas é que o processo de 

aprendizagem, como processo de apropriação e objetivação (DUARTE, 1993) foi sendo 

construído lentamente, num ritmo próprio e determinado pela apresentação dos fatos e 

conflitos, pela sua exposição e percepção. Nem sempre as possibilidades de encaminhamento 

dos fatos estavam postas, como vimos com o caso dos vaqueiros, quando foram necessários 

mais de três anos de discussões para que fosse encontrada uma solução plausível. E isto 

ocorreu, principalmente, por conta da estrutura coletiva associada do Assentamento, que 

                                                
120 A questão da produção “individual ou mista” será tema central do próximo capítulo. 
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exigia que todas as decisões e encaminhamentos seriam realizados pela mediação dos 

assentados, através do consenso ou, em último caso, pela aprovação da maioria.  

 

O caso da roça de subsistência 

 

O caso da roça de subsistência mantida no Assentamento Rural, desde o seu 

início, no nosso ponto de vista, configurou-se enquanto germe da produção mista121 em 

meados dos anos 1990. No início deste ano, a roça foi se ampliando, assumindo um peso cada 

vez maior nas relações de produção em Santana. Na fundação do Assentamento, a área 

permitida para o plantio da roça de subsistência era de 1ha, distribuída entre os assentados 

através de sorteio pelo setor de agricultura. Este setor era responsável pelo controle desta 

produção e das questões relacionadas a ela. A roça de subsistência, segundo FRAXE (1997), é 

uma das particularidades da economia camponesa que, em Santana teve sua necessária 

continuidade. 

O individual é importante para cada um [...] poder fazer render alguma coisinha, 

porque o coletivo é para manter a empresa. Ele é bom, porque sem ele a gente não 

podia ter o individual, para ter a forragem, cercar terreno. (Assentado, 2005) 

 

Além da roça individual, os assentados tinham o direito de criar pequenos 

animais, como galinhas e porcos, como atividades, exclusivamente, para o consumo familiar. 

Eram elementos próprios da economia camponesa, auto-suficiente e de subsistência (FRAXE, 

1997), que mesmo não ocupando uma posição de relevância na organização e reprodução do 

Assentamento como um todo, foram palcos de alguns conflitos enfrentados. 

Em muitas ocasiões, os assentados denunciaram em Assembléia que algumas 

roças estavam sendo cultivadas em áreas acima do permitido, e que alguns estavam 

“invadindo” as áreas de outros (Ata, 1989). A partir destas discussões, em março de 1991, os 

assentados decidiram que a área de cultivo da roça “deve ser igual para todos, e não pode ser 

desigual”. Em junho do mesmo ano, retomaram o debate, no qual, havia um grupo que 

defendia a tese de que “não se deveria delimitar a área da produção individual, cada um 

explora o que puder, desde que não abandonasse o coletivo”. Como a tese não teve o apoio da 

maioria a questão ficou em aberto.  

                                                
121 Segundo a documentação consultada a produção mista referia-se à produção baseada em trabalho coletivo e 
individual. Esta questão será discutida no próximo capítulo. 
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No entanto, numa terceira Assembléia o debate conseguiu avançar nas discussões 

e elaboraram uma proposta que permitia a ampliação da área da roça individual de acordo 

com a capacidade de produção da família e do seu tamanho. A proposta votada e aprovada 

estabelecia que: a) a família com até cinco pessoas podia plantar 1ha (não mudou sua 

situação); b) família com até 10 membros plantaria 2,5ha; c) família com até 13 pessoas 

plantaria 3ha.  

Com este encaminhamento observamos um certo avanço no enfrentamento e 

percepção da problemática. Pela primeira vez o Assentamento conseguiu estabelecer um 

tratamento diferenciado para as famílias, que apresentavam diferenciações de tamanho e 

capacidade produtiva. Neste sentido, as famílias passaram a utilizar melhor o excedente de 

mão de obra disponível e familiar (já que a produção coletiva era realizada pelo “chefe” da 

família) e a ampliar sua capacidade de produção e consumo122. Embora a roça representasse 

uma base importante no fornecimento da alimentação da família do assentado, a produção 

coletiva continuava dando suporte às famílias.  

 

O caso da criação de porcos: 

Outro problema que, com certa freqüência, apareceu nos registro em Ata, era a 

respeito dos porcos soltos na área da vila agrícola, chegando a invadir e destruir as roças 

individuais. Esse problema foi reiteradas vezes apresentado e discutido nas Assembléias. 

Muitos encaminhamentos foram feitos para a resolução do problema sem, no entanto, ter 

surtido efeito algum. Em 1988, no primeiro ano do Assentamento, encontramos registro 

acerca deste problema. Em 1989 estabeleceu-se a regra de suspensão do assentado caso seu 

animais ficassem soltos. Para isto, criaram uma comissão para fazer a fiscalização, com 

poderes, inclusive, de apreender os animais soltos. 

Em janeiro de 1991 reaparecem as mesmas reclamações em várias Assembléias. 

Em maio daquele ano, foi concedido um prazo de cinco dias para que os animais fossem 

presos, caso contrário, seriam apreendidos pela comissão responsável. Caso os animais 

destruíssem alguma plantação, o proprietário do animal pagaria o prejuízo. Como nenhuma 

tentativa conseguiu mudar aquela prática de criação de porcos, o Assentamento optou pela 

proibição daqueles animais no interior do Santana. Observamos que foram necessários quatro 

                                                
122  Principalmente quando se sabia que a roça de subsistência garantia, em última instância, a segurança 
alimentar básica (do feijão, milho e mandioca). 
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anos de convivência com aquele conflito para que imprimisse uma direção coletiva mais forte 

na resolução do problema123. 

O que observamos com a exposição destes três conflitos enfrentados no cotidiano 

do Santana, é que todos eles foram provocando uma re-orientação das atividades cotidianas e 

dos comportamentos e costumes dos assentados. Lukács (19?? b) analisando o processo de 

reprodução social afirma que a sociabilidade, enquanto a totalidade da vida social, se 

manifesta nestes momentos particulares de enfrentamento de conflitos e, ao mesmo tempo, de 

aprendizagem124, provocando, com toda a complexidade que isto representa para os sujeitos 

singulares, a percepção e a capacidade de análise dos fatos e da sua racionalidade, estando 

aptos a buscar outras alternativas possíveis. 

A prática social dos assentados e as divergências que se estabeleciam na 

convivência diária entre si mediadas pelos debates e discussões provocadas por estes 

processos, foram operando mudanças na significação daquele problema125. Neste processo, a 

pressão que o grupo exerceu foi fundamental para a objetivação de novas posturas na vida 

cotidiana e nas relações imediatas entre eles, com outros assentamentos e localidades, e com a 

sociedade mais ampla. 

O que estava sendo engendrando em Santana era a tentativa de criação de uma 

estrutura de vida social com regras postas pelo consenso, ou pelo voto da maioria de seus 

assentados, tanto na esfera da produção e consumo, quanto na esfera da convivência social, 

numa perspectiva de cooperação de todos na busca da satisfação de suas necessidades. O 

entusiasmo estava presente e ainda está conservado na memória de alguns, quando 

demonstram saudades “dos bons tempos” e lamentam, em parte, as mudanças ocorridas. A 

                                                
123 Até o ano de 1998 a proibição da criação de porcos no Santana era enfaticamente estabelecida. Porém, poucos 
anos depois esta regra foi perdendo sua força. Alguns assentados passaram a criar estes animais na área anexa à 
sua casa, desde que não poluíssem o ambiente da vila agrícola, evitando radicalmente a soltura dos animais. 
124 Para Lukács (19?? b, p. 168-169) a educação é um processo complicado de interação que possibilita a 
humanização dos homens, é a “totalidade das influências exercidas sobre o novo homem”, formando-o para a 
disponibilidade de tomada de decisões, Pela mediação da educação os homens estão “aptos a reagir 
adequadamente a eventos e situação e imprevisíveis, novas, que apresentar-se-ão mais tarde nas suas vidas. [...] 
em verdade não é jamais concluída. [...] não se pode traçar um limite ideal preciso [...] a sua essência consiste em 
influenciar os homens a fim de que, frente às novas alternativas da vida, reajam no modo socialmente desejado 
[...] e isto contribui para manter a continuidade na transformação da reprodução social; [...] tal reprodução se 
realiza de modo desigual, que ela produz continuamente movimentos novos e contraditórios, aos quais nenhuma 
educação por mais prudente, pode preparar suficientemente [...]” (LUKÁCS, 19?? b, p. 22- 25). 
125 Entendemos significação como um “reflexo generalizado da realidade elaborado pela humanidade e fixado 
sob a forma... de um saber ou mesmo de um saber fazer” (LEONTIEV, 1978, p.98) que supera a mera percepção 
individual do sujeito singular. 
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grande maioria das famílias entrevistada destacou a riqueza do projeto coletivo e do seu papel 

no processo de conquistas coletivas e, inclusive, pessoais126. 

Uma minoria apresentou algumas críticas acerca do projeto inicial, eram 

principalmente, assentados que não fizeram parte do processo de luta e conquista do 

Assentamento, o que demarca uma percepção bastante diferenciada do grupo que participou 

da gênese do Santana. 

 

[...] se a gente tivesse de viver no coletivo a gente já tinha morrido de fome, porque 

falta muita coisa. A gente dá o coletivo, a gente não recebe (Assentada, 2005). 

 

Coisas coletivas... a senhora é de fora e é ruim da gente falar. Mas existe coisa 

coletiva que é muito complicada. Porque, pra começar, existem as leis que vogam 

pra umas pessoas e outras não. [...] e, às vezes, nem tudo que é dito é cumprido [...] 

Porque, por exemplo, produção de milho e feijão coletivo não dá certo em canto 

nenhum. Só se for pouca gente. Com 4 ou 3, porque você só pode ter sociedade com 

gente de confiança [...] E no meio de muita gente às vezes tem pessoas que são mais 

espertas [...] Tudo junto, eu digo que não dá certo. (Assentado, 2005) 

 

Em muitos momentos, percebemos que, embora reconheçam a importância do 

projeto coletivo, apontam dificuldades concretas e imediatas próprias da vida cotidiana. 

Muitas vezes, eram conflitos de difícil solução, principalmente quando se tratava de algo que 

requeria uma certa urgência na sua resolução. Com a possibilidade de uma produção 

individual, os assentados tinham a expectativa de uma maior autonomia. Na leitura das Atas, 

observamos que, de fato, a questão individual estava sempre presente, embora na sua 

aparência imediata, posta pelo projeto coletivo, parecia ser uma questão resolvida e superada, 

neste sentido, Azevedo (1992) constatou na sua pesquisa que o discurso dos assentados em 

1991 ainda era de que “tudo aqui é coletivo”, embora tenha constatado o avanço da produção 

agrícola individual. 

 

                                                
126 È interessante destacar que do grupo entrevistado, 24 participaram das CEBs e concordaram, desde o início, 
com o projeto coletivo. Dos 33 que concordaram com o projeto coletivo, de fato 03 assentados foram 
“convencidos” disso, pois não estavam seguros daquela escolha, não tinham participado da prática social das 
CEBs. Dos dois que fizeram críticas ao projeto coletivo, um era ex-morador da fazenda Santana e a outra entrou 
no Santana posteriormente.  



  123 
 

 
 

As Relações Mercantis e suas Contradições 
 

É melhor [...] Tudo é bom, tem uma Bodega coletiva também que fica pertinho. [...] 

até para comprar 1 kg de açúcar ficava longe, tudo era longe, fosse para assistir uma 

missa, era longe também. Tudo era difícil e aqui as igrejas... como você vê aí, é bom 

demais, sem explicação, quem fala da Santana, eu acho que não sabe (Assentada, 

2005). 

 

Como apontamos anteriormente, as relações de produção em Santana nos seus 

primeiros anos estavam voltadas para as necessidades imediatas do Assentamento e para a 

construção de uma infra-estrutura básica para o estabelecimento da produção rural. A busca 

de satisfação das necessidades básicas de reprodução material dos assentados já imprimia a 

necessidade do mercado, tanto no sentido de consumir bens industrializados, quanto no 

sentido de participar deste mercado, vendendo o excedente de sua produção, numa relação 

aparente de igualdade de troca de equivalentes. A venda do excedente em Santana era feita 

pela Associação (posteriormente pela Cooperativa), através da Bodega coletiva. 

Em agosto de 1988, as famílias receberam recursos do INCRA dos quais 

repassaram o equivalente a um salário e meio para a estruturação da Bodega. Sua função 

social era, além do abastecimento de bens básicos para o consumo direto da família, a 

estruturação das relações comerciais do Assentamento com o mercado. Através da Bodega o 

Assentamento negociava com os assentados e com compradores externos. Era o espaço da 

oferta da produção interna para o mercado e do controle de bens comercializáveis 

internamente, conforme anunciou um líder do Assentamento. 

Esse comércio coletivo tem [...] desde o início, quando houve a necessidade, por 

que? Porque tinha muitas famílias e os comércios eram tão pequenos que se essas 

famílias fosse abastecer, eles não tinham condições. Então houve a necessidade de 

fazer logo o fornecimento ali para as famílias, a gente já tinha o exemplo de Tourão 

[...] Bodega coletiva. E, na época cada pessoa tinha um crédito inicial que era o de 

alimentação [...] Cada qual fez a doação de um salário e meio para iniciar este 

comércio. Então, hoje continuamos ainda com esse comércio, não é o comércio 

considerado do jeito que a gente sonha. Porque no nível cooperativista todo 

assentamento tem que ter o setor de comercialização desenvolvido. Pra quê? Para 

comprar toda a produção que o associado produzir, do milho, o carneiro, a galinha, 

tudo (Líder assentado, 2005). 
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Segundo registro em Ata de setembro de 1988 a Associação comprou o feijão da 

roça de subsistência, porém, em março do ano seguinte, ano de seca, muitas famílias já não 

tinham mais feijão e milho para o consumo familiar. Neste contexto, a Bodega disponibilizou 

“até 40 kg de feijão e 60kg de milho” para as famílias para o consumo e produção, que 

deveria ser devolvido no final da safra daquele mesmo ano. Observamos daí que, embora o 

Assentamento, por um lado, não pudesse ignorar a necessidade de disponibilizar o seu 

excedente para o mercado, por outro, não podia negar as necessidades prementes postas no 

cotidiano dos assentados. Caso contrário, os assentados estariam negando o próprio projeto 

que tanto defendiam: de uma produção voltada para as necessidades de seus produtores. 

Em outra ocasião, a Bodega utilizando-se de parte de suas reservas, comprou a 

produção individual de feijão, estocou tudo esperando um melhor preço para então 

comercializar. Após a negociação, houve a divisão das sobras obtidas, ficando a Bodega com 

um percentual. Porém, estes recursos acumulados pela Associação não foram suficientes para 

bancar o mesmo tipo de negociação no ano seguinte. Por exemplo, obstáculos de ordem 

natural, foram se configurando como limitantes da atividade agrícola, agravadas, 

principalmente, nos períodos de seca; e outros obstáculos de ordem sócio-econômica, por um 

lado, postos pelas necessidades básicas das famílias e pela lógica do mercado que terminava 

impondo um preço dos produtos abaixo do preço de mercado, praticado na região127. A fala 

abaixo demonstra tais relações em Santana: 

[...] já tinha sido feita essa discussão [do comércio] nós nunca deslanchamos isso 

[na] Cooperativa. [...] ainda fizemos a experiência que funcionou muito bem. Mas 

pelas condições financeiras [...] tem que ter capital de giro, para segurar a produção 

                                                
127 O preço de mercado está posto na relação de troca de valores na sociedade capitalista. A mercadoria assume 
um valor que “só pode ser expresso depois de sua produção, no valor de uso de outra mercadoria, que, no 
capitalismo desenvolvido, é o dinheiro, o equivalente universal do valor” (BOTTOMORE, 1988, p. 400). Esta 
relação que, na sua aparência imediata, se apresenta como uma relação de troca de equivalentes, numa relação de 
“oferta e procura”, de fato, esconde uma questão de fundo da lógica do sistema de capital, ou seja, esconde o que 
Marx (1985 a) chama de tempo de trabalho socialmente necessário. O tempo de trabalho socialmente necessário 
é “aquele requerido para produzir um valor de uso qualquer, nas condições dadas de produção socialmente 
normais, e com o grau social médio de habilidade e intensidade de trabalho”. Adiante o autor acrescenta que “a 
força produtiva do trabalho é determinada por meio de circunstâncias diversas, entre outras, pelo grau médio de 
habilidade dos trabalhadores, o nível de desenvolvimento da ciência e a sua aplicabilidade tecnológica, a 
combinação social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condições 
naturais” (MARX, 1985 a, p. 48). De uma forma bastante simplificada (pois a compreensão deste complexo 
processo requereria um longo desdobramento, o que não nos é possível neste momento), afirmamos que as 
relações de troca estabelecidas no mercado, na sua forma imediata de “preço de mercado” representam para os 
produtores rurais familiares, a transferência de uma parcela de seu excedente, pelo fato de suas mercadorias 
serem “desvalorizadas” quando se apresentam no mercado. Isto ocorre por que os produtores de mercadorias 
estão em posições diferenciadas, dependentes e inferiorizadas em termos do acesso à tecnologia avançada e às 
melhores condições de produção (TEIXEIRA, 1995). O tempo de trabalho socialmente necessário se encontra 
reificado na sociedade capitalista, porém ele é parte da reprodução social em geral (LUKÁCS, 19?? b, p. 10- 11). 
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do associado. [...] Então tirou as despesas e rachou o lucro. O lucro ficou pro 

comércio e a metade daquele outro lucro voltou pro associado de novo, pra família, 

que [antes] era do atravessador. E aí nós vimos que é uma vantagem muito grande 

pros assentados, porque acaba com o atravessador e ele tem muito mais lucro que o 

comprador. [...] Você não tendo capital pra manter esse estoque de produção [fica 

difícil] (Líder assentado, 2005). 

 

Observamos que a produção da roça individual de subsistência estava inserida na 

estrutura cooperada de produção e comercialização, demonstrando logo de início o seu 

potencial. A produção coletiva e individual (com a roça de subsistência) estava subordinada 

ao comércio cooperado local e às regras do mercado para além de suas fronteiras. O técnico 

do INCRA aponta nesta direção: 

A questão relacionada ao comércio sempre foi muito difícil em todos os 

assentamentos. Santana sofreu um bocado em relação a isto. Eu acompanhei no 

início, quando eu estava mais de perto. A gente tentou vender a produção de feijão 

no mercado local da capital, era um bom feijão, com amostra boa. Já tínhamos feito 

um trabalho de amostragem por um assentado. [...] quando entrou no mercado, 

principalmente na Av. Governador Sampaio, a gente viu um boicote à questão de 

novos fornecedores de feijão. Quando se passava em cada vendedor ali eles 

falavam logo, diziam que fulano de tal era quem comprava no bairro tal, então para 

sair do esquema do centro. E é tanto que este feijão foi comercializado num bairro 

em Caucaia por um preço menor. Nós já tínhamos vindo, não dava pra voltar com o 

caminhão com o feijão. Não dava pra retornar sem vender o feijão a qualquer preço. 

Então foi um primeiro momento em que se decepcionaram com a comercialização, 

sem fazer um estudo de mercado antes. Trazer a produção antes sem saber de fato 

quem poderia comprar... (Técnico do INCRA, 2005). 

 

A relação de Santana com o mercado não poderia se realizar independente das 

necessidades concretas dos assentados, postas na vida cotidiana. A Cooperativa estabelecia 

dois tipos de negociações no mercado: uma com a produção coletiva (agrícola e com a 

pecuária) e outra com a produção individual. Na relação com a produção individual, a Bodega 

comprava o excedente da produção da roça individual segundo o desejo de cada assentado, 

negociando o preço diretamente com estes, segundo o preço de mercado. Porém, no final da 

negociação, quando vendia no mercado dividia com os assentados um valor proporcional ao 

lucro obtido. O resultado da negociação realizada com a produção coletiva do Assentamento, 

a Bodega retornava aos assentados na forma de um pagamento proporcional à quantidade da 
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força de trabalho familiar despendida naquela atividade.128 Parte dos recursos adquiridos nesta 

negociação eram apropriados pela Cooperativa e reinvestidos no Santana. 

O excedente produzido e apropriado coletivamente ou individualmente, pelos 

assentados, só poderia ser ampliado e acumulado, segundo a lógica do capital, se a força de 

trabalho coletiva e familiar admitisse um maior nível de auto-exploração. O que nos parece 

uma contradição de difícil aceitação para o Assentamento de Santana, principalmente diante 

da realidade de carências materiais básicas, que estavam submetidos. O Assentamento se 

apresentava no mercado como vendedor de um excedente cuja origem e destino eram os 

próprios trabalhadores assentados com suas necessidades materiais imediatas a serem 

satisfeitas. A comercialização do excedente da produção resultava numa apropriação coletiva 

das “sobras”129. Os recursos adquiridos com a comercialização da produção eram rateados 

entre a Associação e os assentados, resultando em uma apropriação coletiva do excedente da 

produção. Este processo se diferenciava, no nosso entender, da apropriação privada do tipo 

capitalista, mediada necessariamente pelo processo de apropriação do excedente do trabalho 

alheio, produzido por uma força de trabalho assalariada, portanto alienada de seu próprio 

dono e de suas necessidades materiais (MARX, 1985c). 

Estas duas alternativas de produção e de apropriação do seu excedente, postas em 

Santana, estavam, em última instância, inseridas no processo de acumulação e ampliação do 

capital. A posição que o Assentamento assumia era de maior subordinação e dependência 

frente às relações de mercado. Esta condição de subordinação pode ser entendida quando 

analisamos a relação entre a agricultura e a indústria, sendo esta o momento predominante 

desta relação. A indústria impõe novas necessidades de consumo para a produção agrícola, de 

bens de consumo e de meios de produção “sem o que o sucesso da produção é impossível” 

(LÊNIN, 1977, p. 111). A produção industrial depende muito mais do controle humano dos 

meios de produção que do solo, embora não prescinda da sua matéria prima. A agricultura, 

por sua vez, enquanto um ramo da indústria (HOBSBAWM, 1990), está sujeita aos fatores 

naturais (interferindo diretamente no resultado da produção), como afirmou Lênin (1977), a 

terra é limitada. 

                                                
128 Havia a possibilidade de algum assentado receber menos que os outros. Isto ocorria quando ele não cumpria a 
carga horária previamente determinada para todos. No início eram cinco dias por semana, depois passou para 
quatro dias e até três. Esta carga horária de trabalho variava de acordo com a necessidade e urgência da atividade 
coletiva. Por exemplo, ela tendia a diminuir nos anos de seca. 
129 Um líder assentado entrevistado fez questão de diferenciar o conceito de “sobras” do de lucro, pois este 
último imprime a exploração do trabalho alheio, e aquele diz respeito a uma produção de trabalhadores 
associados. 
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Ora, se consideramos os fatores históricos, sociais, econômicos e técnicos da 

produção agrícola brasileira (demarcada pela desigualdade regional e interdição dos 

trabalhadores rurais sem terra) a situação se complica ainda mais. Os assentados de Santana 

são herdeiros desta história de interdição, daí que se encontravam, já desde o início, numa 

posição diferenciada com os outros produtores rurais da região e, mais que isto, não estavam 

em condições de estabelecerem uma relação de poder frente às relações mercantis, 

principalmente em função das suas necessidades materiais imediatas. Além disso, a forma 

cooperada de produção, nas condições materiais postas, imprimia, de imediato, a necessária 

produção de bens para a satisfação de suas necessidades. Daí que o reconhecimento do 

entrevistado de que “a dificuldade financeira” impossibilitava-os de manterem relações com o 

mercado, escondia a complexidade de processos que estavam ali interligados. 

Para o capitalista, a comercialização do excedente da produção lhe garante o 

pagamento da força de trabalho assalariada e a apropriação do sobre-trabalho, mais-valia. Este 

sobre-trabalho apropriado privadamente se encontra “livre” para que cumpra a sua função 

social na reprodução ampliada do capital. A reprodução material do trabalhador é da 

exclusiva responsabilidade do trabalhador realizada pela mediação do seu salário.  

O Assentamento quando vendia o excedente da produção coletiva e da roça de 

subsistência dos assentados, tinha diante de si as necessidades imediatas dos produtores 

daquele excedente e a necessidade de garantir a continuidade da Santana. Ora, trata-se de uma 

posição que difere radicalmente da posição do capitalista. Este, nas relações de mercado, 

encontra-se inserido em uma rede de relações que lhe permite se voltar para a necessidade de 

valorização do capital, o trabalhador para o capitalista tem o seu valor previamente 

determinado pelo seu salário. Portanto, dentro daquelas complexas relações, já possui capital 

suficientemente acumulado que garanta a reprodução material de sua vida particular e de sua 

família. Caso contrário, não teria também sustentação. Para o Assentamento esta relação 

estava imediatamente posta como necessária, ou seja, não havia a separação prévia do 

produtor e do proprietário dos meios de produção. Neste sentido, encontramos o fundamento 

da contradição da produção de um assentamento rural, cuja base era cooperação na produção, 

realizada por trabalhadores associados que, por sua vez, estavam inseridos nas relações da 

sociedade capitalista. 

Para entendermos melhor estas questões, vale a pena recorrermos à análise de 

Marx (1985a) sobre o processo de produção de mercadorias realizadas pelos artesãos e, de 
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como a lógica da produção capitalista em emergência estabelecia a separação das 

necessidades objetivas de quem produzia, do mecanismo de troca em que estava inserido. 

Ninguém pode vender, sem que alguém compre. Mas ninguém é obrigado a comprar 

imediatamente, apenas por ter vendido. A circulação rompe com as limitações de 

tempo, de lugar e individuais, impostas pela troca de produtos, ao dissociar a 

identidade imediata que, nesta última, une a alienação do produto próprio e a 

aquisição do alheio gerando a antítese entre venda e compra (MARX, 1982, p. 100). 

 

Como enfatizou exaustivamente Marx (1985a), nas relações capitalistas o trabalho 

está subsumido ao capital, o que, representa, em última instância, que há uma separação entre 

a reprodução ampliada do capital e as necessidades básicas reais de reprodução da classe 

trabalhadora. Analisando a situação dos artesãos produzindo para o mercado capitalista, Marx 

(1985 a) destaca o processo inevitável que se estabelece nas relações de produção, com as 

contradições que imprime para os produtores de mercadorias. Uma realidade que 

consideramos análoga à realidade concreta dos assentamentos rurais na atualidade. 

Como se vê, a mercadoria ama o dinheiro, mas o ‘curso do verdadeiro amor nunca é 

suave’ (Shakespeare). Tão naturalmente aleatório como a qualitativa é a articulação 

quantitativa do organismo social de produção, que representa seus membros 

dispersos no sistema de divisão de trabalho. Nossos possuidores de mercadoria 

descobrem por isso que a mesma divisão de trabalho que os torna produtores 

privados independentes, torna independentes deles mesmos o processo social de 

produção e suas relações dentro desse processo, e que a independência recíproca das 

pessoas se complementa num sistema de dependência reificada universal (Marx, 

1985a, p. 96) 

 

As relações de produção em Santana embora se estabelecessem a partir de 

critérios não capitalistas (propriedade coletiva da terra e trabalho coletivo com força de 

trabalho familiar) já estava, desde o início, dependente da lógica do mercado. Embora, na sua 

aparência imediata, o Assentamento se apresentasse de forma independente e autônoma no 

processo de escolha das suas regras de produção e distribuição dos bens produzidos. O que 

ocorria, em última instância, era o estabelecimento (indireto e por mediações complexas) de 

uma relação funcional ao modelo hegemônico capitalista. Ou seja, como isto se dava. No 

processo de comercialização do excedente da produção de Santana, a Associação do 

Assentamento o fazia para garantir a reprodução material imediata dos assentados (ao vender 

adquiria dinheiro para a compra de bens industrializados e necessários) e, em segundo lugar, 
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aquela relação de troca estabelecida com o mercado era fundamental para a reprodução do 

Assentamento enquanto uma associação de produtores rurais. Em outras palavras, Santana 

vendia para consumir (bens imediatos e bens de produção), porém, quem comprava, em geral, 

o fazia para a revenda. O preço de seus produtos escondia a relação de subordinação e de 

transferência de valor para a reprodução ampliada do capital, pois o que estava determinando 

aquele valor não eram as necessidades de seus produtores, mas os imperativos postos pela 

“dominação do capital” (MÉSZÁROS, 2002, p. 969). Nesta relação, há uma abstração real 

dos produtores e de suas necessidades. 

 

A necessidade do controle coletivo: avanços e continuidades 
 

O regimento interno é escrito, mas as questões mais detalhadas não estão presentes 

[...] Como a regra sobre as bebidas, nós estipulamos assim. Com relação à 

comercialização de um modo geral, estipulamos que era proibida a comercialização 

individualmente, ninguém podia botar uma Bodega, só é permitido coletivamente e 

que era proibida a venda de bebida alcoólica (Líder assentado, 2003). 

 

No Assentamento de Santana, tão logo se estabeleceu o projeto de terra e trabalho 

coletivos, uma série de questões foi se desdobrando e se (im)pondo, na ordem do dia, como 

necessárias. A Associação ÁGUIA, cuja função era a representação jurídica dos assentados, 

assumiu o papel de coordenação e centralização do controle coletivo interno no que se refere 

às relações de produção e da vida cotidiana. Segundo registro em Ata (1991) a Associação 

ÁGUIA foi substituída pela Cooperativa Rural COPÁGUIA (Cooperativa de Produção 

Agropecuária Águia do Assentamento de Santana), “como forma de romper com as limitações 

que vinham impedindo a organização dos assentados em torno de uma empresa 

representativa, eficiente e competitiva” (COPÁGUIA, 1993, p. 1) 130. 

Ora, aquele modelo de assentamento, como temos apresentado, forçou o grupo de 

assentados a se reunir constantemente para a definição das prioridades, a organização da 

produção, a discussão dos problemas e a busca de possíveis soluções. O mais importante 

instrumento de controle, que dava suporte à diretoria da Cooperativa, era a Assembléia Geral, 

que ocorria semanalmente, nos primeiros anos e, em alguns momentos, dependendo da 

                                                
130 Esta mudança ocorre no momento em que o Santana estava participando da formação e estruturação da 
Cooperativa Central de Assentamentos Rurais do Ceará (CCA), inclusive na composição da sua diretoria em 
2001. Foi um processo mediado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que naqueles anos 
estabelecia um vínculo bastante aproximado com o Assentamento Rural de Santana. A CCA tinha como objetivo 
a centralização das atividades comerciais dos assentamentos rurais de reforma agrária do Ceará. 
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gravidade e da urgência das questões enfrentadas. As assembléias ocorriam mais de uma vez 

por semana. O que observamos, foi a necessidade da posição permanente de alerta frente aos 

desafios e necessidades postas pela dinâmica social. Até porque a estrutura de vida cotidiana 

baseada na terra e trabalho coletivos imprimia relações de aproximação e dependência entre 

eles, o que acabou engendrando uma sociabilidade demarcada por uma convivência social 

mediada por reuniões permanentes. Nestes espaços, se estabelecia entre os assentados um rico 

e permanente processo de aprendizado, de percepção e de reflexão da vida cotidiana, de 

escuta do outro, de busca coletiva de soluções e de encontro com a diversidade e 

complexidade de um projeto coletivo. 

Observamos através da leitura das Atas, que o controle coletivo era exercido, de 

certa forma, por todos. Pelo menos, todos tinham a possibilidade de participação no controle 

coletivo que, muitas vezes, se estabelecia através da busca do “consenso negociado” 

(PEREIRA, 2004, p. 30), inclusive, ou mesmo pela mediação de uma ‘simples’ pergunta 

apresentada em Assembléia. Em muitos momentos, observamos que os assentados retomavam 

questões aparentemente resolvidas que, diante da insistência da pergunta posta no início das 

Assembléias, revelando o desejo de uma revisão ou esclarecimento. De fato, aquelas 

perguntas “isoladas”, revelavam uma insatisfação ou não. Em geral elas representavam ou a 

reiteração de alguma questão, ou a sua reafirmação, ou crítica ou esclarecimento de algo que 

parecia não ter sido satisfatoriamente resolvido. A pergunta, de fato, era a manifestação de 

uma insatisfação frente às opções estabelecidas anteriormente ou o não cumprimento destas. 

Este fato demonstrou o caráter de permanente (re) construção do posto. 

Por exemplo, a questão da escolha de terra e trabalho coletivos foi reapresentada 

em diversos períodos, em geral, com a intenção de defesa da sua importância e continuidade. 

Observamos esta questão, principalmente nos momentos de crise, quando se tinha a 

preocupação com a ameaça que poderiam representar ao projeto coletivo. Por exemplo, 

encontramos nas Atas, nos anos de 1989, 1991 e 1994, registros de assentados solicitando a 

fiscalização do rebanho, pois suspeitavam da presença de animais de propriedade individual, 

caso fosse comprovado, os seus proprietários deveriam vendê-los imediatamente. 

Esta dinâmica associativa instituída pelos assentados exigia o controle coletivo 

com o estabelecimento de regras de convivência, que foram sendo definidas a partir dos 

problemas surgidos no cotidiano do Assentamento. As soluções apontadas e aprovadas 

passavam a ser incorporadas à sociabilidade do Assentamento, muitas das quais não constam 

em documentos escritos, no entanto, como destacou o presidente da Cooperativa, “estão nas 
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cabeças das pessoas”. De fato não há um documento específico sobre as regras de convivência 

do Assentamento, porém, à medida que líamos os livros de Atas com os registros das 

Assembléias Gerais fomos identificando parte destas normas e regras de convivência. 

Em registros de Ata de 1991, um assentado pediu para se afastar por uns tempos 

do Assentamento. A questão foi posta em discussão em Assembléia para ser analisada por 

todos, tendo a maioria não concordando com o pleito do referido assentado. Como o chefe da 

família estava disposto a sair do Assentamento, a Assembléia permitiu, contudo, que a família 

permanecesse no Assentamento até o tempo da colheita, quando seria, então, desligada do 

projeto. Em 1993, outro assentado pedia o seu desligamento do Assentamento, pois não era 

permitido naqueles anos o afastamento temporário de qualquer assentado. No ano de 1995, 

esta questão foi reapresentada em Assembléia e reavaliada. Naquele momento, alguns 

assentados manifestavam o desejo de se licenciarem do Santana por um tempo sem que 

aquele afastamento resultasse no desligamento do projeto. A partir dali foi revogada a regra 

anterior, passando a ser permitido a licença de até um ano, permitindo, inclusive, o 

afastamento de até oito assentados por ano. 

Em 1991, estabeleceu-se que cada família teria que plantar e cuidar de duas 

árvores, como parte do plano de arborização da vila agrícola. Naquele ano ainda, foi 

comprada uma TV e ficou decidido que a mesma seria instalada na escola para uso 

comunitário, com o horário permitido até às 22hs. Em 1993 foi proibida a comercialização de 

bebida alcoólica “nem na Bodega e nem particular” sob o entendimento de que “temos que ir 

pela lei. Quem vende está fora da lei” 131. Mais adiante, em 1994 foi estipulado que duas 

faltas consecutivas em Assembléia sem justificativa resultariam em uma advertência da 

diretoria ao assentado e, em caso do atraso de 15 minutos do início dos trabalhos da 

Assembléia perderia o direito ao assento na mesma. 

Embora Santana tenha estabelecido muitas regras de convivência cotidiana e de 

funcionamento da sua organização associada, essas não eram rígidas, havia sempre margem 

para sua re-elaboração, tudo dependia do encaminhamento em Assembléia e da receptividade 

do grupo em relação a mudanças propostas. Nossa afirmação se fundamenta no 

acompanhamento de alguns conflitos registrados nos livros de Ata. Em geral a situação era 

                                                
131 De fato este debate já se apresentara em 1991 quando não permitiram a comercialização de bebida alcoólica, 
no entanto, o encaminhamento da questão não ficou fechado na assembléia, segundo os registros em Atas. Em 
1992 volta o debate sobre o comércio particular diante da crise da Bodega coletiva, que “não pode fechar” e que 
a Bodega particular “está fora da lei, o coletivo tem tudo, por isso é proibido o (comércio) particular”. Em 1993, 
estabelecem com lei a proibição da venda da bebida alcoólica. 1993 e 1994 foram marcados pela crise na 
Bodega, inclusive em 1994 se encontrava sem estoque. Este processe histórico contribuiu para que em 1995 o 
comércio particular da carne, uma questão que será posta no capítulo seguinte. 
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apresentada e analisada, porém, discussões sobre o assunto poderiam se estender por várias 

Assembléias; quando finalmente alcançava um nível de discussão e percepção satisfatório, 

isto abria a possibilidade de apresentação de algumas propostas de regras ou novos 

encaminhamentos, para então serem votadas e aprovadas pela maioria. A partir daí a medida 

acordada passava a ser um instrumento de controle coletivo, o que, também, em última 

instância, não significava o pleno controle e nem o seu pleno cumprimento. 

Por exemplo, em 1991, um assentado foi suspenso por um mês “por não respeitar 

a diretoria, os vizinhos, ou o trabalho coletivo”. Esta punição foi estabelecida através do voto. 

No entanto, em assembléias posteriores o caso foi reapresentado com a denúncia de que 

aquela decisão não estava sendo cumprida. O encaminhamento na Assembléia foi delegar à 

diretoria uma conversa de advertência com o assentado. Outro caso digno de nota referiu-se à 

expulsão, votada e aprovada, de um assentado, em 1993, no entanto, esta decisão foi revista 

em Assembléia, que voltou atrás, revogando a expulsão anteriormente estabelecida. 

Portanto, observamos que, embora o Assentamento tenha optado pelo controle 

coletivo sobre a produção e as relações cotidianas, ele não era estabelecido nem de maneira 

imediata sobre a vida dos assentados, nem arbitrariamente. Além disso, muitas vezes o fato de 

se definir uma determinada punição, já desencadeava reações diversas no grupo que, geravam 

mudanças na forma das punições e em seus conteúdos nas regras estabelecidas. O controle 

coletivo, enquanto um complexo social, se engendrou em Santana na dialeticidade própria da 

estrutura da vida cotidiana, com sua dinâmica interna e as interações que eram estabelecidas 

com os outros complexos. No interior desta estrutura do controle coletivo não encontramos 

elementos que nos levem a afirmar que se tratava de um controle rigoroso, arbitrário e 

intransigente. Como argumentamos anteriormente que a Assembléia retomava, em muitos 

momentos, questão já encaminhada, e re-avaliava decisões tomadas. 

Temos que reconhecer que a escolha de uma sociabilidade fundada na terra e 

trabalho coletivos exigia, dos assentados, a objetivação de uma estrutura organizativa de 

controle forte e coletiva. Desde o início, as decisões e escolhas estabelecidas eram feitas pela 

mediação das Assembléias gerais, de onde se buscava primeiramente o consenso e, quando 

isto não era possível, estabeleciam a votação como critério de aprovação pela maioria. Este 

critério, incorporado ao grupo, foi se configurando como um dos pontos nodais do exercício 

do controle coletivo. A estrutura que fundamentalmente deu suporte ao controle coletivo era 

constituída pela mediação de reuniões semanais através dos grupos de famílias, das 

Assembléias Gerais, da diretoria da Cooperativa, das comissões e setores de produção. A 

diretoria da Cooperativa se reunia semanalmente com as comissões e setores para o 
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acompanhamento das atividades produtivas e de infra-estrutura, neste momento questões 

disciplinares também eram discutidas e encaminhadas à Assembléia, quando necessário. 

Em junho de 1993, segundo documentação em Ata, o Assentamento criou o “Coletivo 

de Direção”, uma estrutura colegiada de direção, composto por um grupo de assentados 

formados pela diretoria da Cooperativa COPÁGUIA juntamente com um representante de 

cada setor, totalizando nove componentes, com direitos iguais. O Coletivo de Direção tinha 

como função “deliberar sobre os assuntos administrativos, avaliar e encaminhar a execução 

das atividades previstas no planejamento” buscando “a descentralização das decisões e da 

condução administrativa da Cooperativa” (COPÁGUIA, 1998, p. 8), teria como compromisso 

prioritário “respeitar o estatuto da Cooperativa, fortalecer o trabalho coletivo”, assim como 

trabalhar “pelo crescimento do MST” (Ata, 1993)132. 

A reunião tornou-se um elemento central e determinante para os assentados em 

Santana, incorporando-se à vida cotidiana e constituindo-se como parte da sociabilidade do 

Assentamento. Segundo o organograma de Santana133, a Assembléia tinha a função social de 

coordenação geral e legitimação do controle coletivo; garantindo, de certa forma, a 

centralização das decisões tomadas pela coletividade, tanto nos aspectos da produção quanto 

da convivência social. 

É importante porque a gente junta e discutindo, a gente busca o que é melhor. É uma 

oportunidade de todo mundo falar e dá sua sugestão. (Assentada, 2005) 

As Assembléias Gerais, de 1988 a 1992, ocorriam uma vez por semana e, 

dependendo da urgência no encaminhamento das questões, poderiam ser mais freqüentes. 

Porém, a partir de 1993, tornaram-se quinzenais134. A pauta das Assembléias era elaborada 

pela diretoria da Cooperativa desde que contemplasse as solicitações encaminhadas tanto 

pelos grupos existentes (comissões e setores) quanto por indivíduos isolados; eram mediações 

centrais de garantia de continuidade do projeto.  

De fato, estavam diante de uma prática social necessária que exigia de todos, sua 

colaboração, o que não era uma atividade simples. Os relatos abaixo apresentam parte dos 

                                                
132 Neste momento encontramos a declaração oficial de vínculo com o MST. Entendemos que esta questão é 
interessante e importante, porém, dentro dos nossos objetivos imediatos, optamos pelo não encaminhamento 
desta discussão, visto que, representaria a ampliação do nosso campo de investigação, o que, neste momento, não 
nos é possível seguir. 
133 Na nota 113 apresentamos rapidamente o organograma do Assentamento de Santana. 
134 Gostaríamos de lembrar que os dias de trabalho coletivo também foram diminuindo ao longo dos anos. Nos 
anos de 1988 e 1989 eram cinco dias por semana; em 1989 eram 4 dias; em 1990, ano de seca eram 3 dias; em 
1991 permanecem os 3 dias mais 1 dia alternativo; de 1992 a 94 voltam para 4 dias. A atividade de comércio era 
proibida nos dias de trabalho coletivo.  
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desafios por eles enfrentados e da força que as deliberações tomadas em Assembléia 

assumiam para os assentados. 

A maior dificuldade que a gente tem de coordenar [...] porque [...] uns querem fazer 
as coisas do jeito que é pra ser, já outros dizem não, vou fazer do meu jeito, e aí 
nunca faz. Porque dentro do coletivo a gente nunca [...] só faz aquilo que a gente 
gosta, mas [...] às vezes até aquilo que a gente não gosta [...], mas precisa fazer. 
Porque foi o que a maioria decidiu. [...] Aí é onde eu digo que só o diálogo é que vai 
fazer isso (Líder assentado, 2005). 

 

Onde se trabalha com mais de uma pessoa há hora que você ganha ou perde. Tem 
que ir pela maioria que vota (Assentado, 2005). 

 

A gente não aceita [quando perde na votação], mas a maioria aprova é o jeito. Tem 
que concordar (Assentada, 2005). 

 

Mas depende da maioria, tem que respeitar a maioria. O cabra tem que aceitar, já foi 
aprovado a lei da maioria, tem que aceitar (Assentado, 2005). 

 

Neste espaço de enfrentamento das suas dificuldades internas e de suas 

necessidades, os assentados foram objetivando e, ao mesmo tempo, se apropriando de novas 

habilidades (LEONTIEV, 1978) necessárias à sociabilidade ali engendrada. Um relato 

importante apresenta parte das conquistas dos assentados na prática cotidiana, tanto das CEBs 

quanto do Assentamento. 

[Muita gente] não sabia nem dizer nada nas reuniões, só fazia escutar. Hoje tem que 

dizer quando tem uma coisa errada, quando tem que dizer assim: “assim não está 

certo”, “vamos fazer isto”, “não deu certo, vamos fazer até assim”. O ponto de vista, 

faz a crítica E aponta como fazer (Líder assentada, 2003). 

 

O Santana, naqueles anos, fora palco de muitas visitas e documentários, pelo nível 

de organização coletiva da vida e do trabalho, e pela prática social cotidiana do controle 

coletivo que conseguiram estabelecer. Neste processo de enfrentamento coletivo e de 

resolução de suas questões (pelo menos em parte), muitas atividades humanas foram sendo 

apropriadas e incorporadas ao cotidiano dos assentados. A estrutura de reunião permanente 

através de assembléias gerais garantiu a sua unidade social e a continuidade do projeto 

coletivo de assentamento. Foi neste espaço, inclusive, que as mudanças foram sendo 

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). 
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Desta forma, o Assentamento foi objetivando uma espécie de controle coletivo 

peculiar que passou a ser um rico recurso de integração social e de sua continuidade, mesmo 

com as mudanças que fora sofrendo. Uma dinâmica social objetivada num processo 

necessariamente histórico e dialético, rico de possibilidades e, ao mesmo tempo, cheio de 

impedimentos postos pela sociabilidade mais ampla capitalista, que produz ao mesmo tempo a 

possibilidade de emancipação e a realidade de alienação (HELLER, 1977). 

Nos relatos abaixo evidenciamos a complexidade da sociabilidade em Santana, 

que na sua dialeticidade foi demarcada por um lado, por insatisfações e dificuldades na 

solução de problemas mais urgentes, e por outro, no reconhecimento de sua riqueza e das 

possibilidades que criava para o desenvolvimento das potencialidades subjetivas de seus 

assentados. Uma sociabilidade que se objetivou, inclusive, numa realidade de carências 

humanas e materiais, como elementos limitantes da expansão e continuidade do Santana. 

 

Outra dificuldade que a gente sente é porque a gente assume [a direção], uns 

acreditam no trabalho da gente, outros acham que a gente está fazendo o trabalho 

errado, e por aí é onde vai as dificuldades. Mas, com o amor que a gente tem, pelo 

trabalho e a luta, e como a gente quer que a Cooperativa funcione bem, a amizade 

que a gente tem com o pessoal, a gente supera toda esta dificuldade. E vai (Líder 

assentado, 2005). 

 

E deu foi lucro que quando eu cheguei [...] matava um bicho pra comer, uma 

resma... todo mundo recebia aquela quantidade. Tudo igual. Todo mundo era feliz. 

Se era a criação, todo mundo tirava uma resma, um bode para comer cada qual com 

sua família, todo mundo tinha um biscate do bode. E era a coisa mais boa que tinha. 

E o leite, quando era no inverno, tinha até a pessoa pra repartir, de porta em porta, 

aquela quantidade de leite tudo igual. Tudo era igual (Líder assentada, 2003). 

 

Observamos que com a base coletiva da produção e da vida cotidiana, todos 

tinham, necessariamente, que participar dos encaminhamentos e buscar as soluções possíveis, 

o que exigia, impreterivelmente, o dispêndio de um maior tempo para isto. Por exemplo, em 

janeiro de 1989 consta em Ata que uma família pediu ajuda financeira para um problema de 

saúde de seu filho. A solicitação foi apresentada em Assembléia e discutida. Porém, o 

processo de aprovação e liberação dos recursos compreendeu um período de três meses. A 

metodologia de trabalho adotada não permitia, a rigor, dar respostas imediatas a problemas 



  136 
 

 
 

urgentes, os assentados associados não foram capazes de criar outros mecanismos de 

encaminhamento para este tipo de problema, pelo menos naquele momento. 

O complexo do controle coletivo em Santana pode imprimir aos observadores 

externos, imediatamente, uma idéia negativa quanto a uma estrutura fundada na perda da 

individualidade e liberdade dos assentados. Porém, analisando esta questão Mészáros (2002, 

p. 969) apresenta sua positividade e importância frente à possibilidade de uma sociabilidade 

para além do capital. 

Para os indivíduos, nenhum incentivo poderia ser maior, em qualquer ordem social, do que a 

capacidade de controlar as suas próprias condições de vida. [...] isto é totalmente negado a 

eles sob a dominação do capital. [...] Contudo, já que a questão do controle é praticamente 

prejulgada, sendo um tabu absoluto sob a dominação do capital, é ela, precisamente, o mais 

vital dos incentivos para o processo de vida dos indivíduos, vistos como indivíduos 

autônomos auto-determinados – e que, por isso mesmo, não pode aparecer [...] no horizonte 

dos ideólogos do sistema (MÉSZÁROS, 2002, p. 969, grifo do autor). 

 

Numa perspectiva para além do capital, cujo pressuposto defendido pelo autor 

seria a associação de trabalhadores livres, o controle social assume uma lógica e uma função 

bastante diferenciada da lógica burguesa. Nesta direção, o autor afirma: 

Nas palavras do “velho Marx”, emancipar os indivíduos da sua subordinação escravizante à 

divisão do trabalho equivale à reconstituição radical da dialética de produção, distribuição e 

consumo, na medida em que resulta do controle genuinamente social dos meios de produção, 

em vez do seu controle pelo capitalista ou pelas personificações pós-capitalistas do capital, 

em uma estrutura alienada de comando. Só desse modo é possível dar início à transformação 

criativa da produção do consumo, além da distribuição auto-determinada dos indivíduos – 

cooperativamente associados e em desenvolvimento pleno – entre os diferentes ramos de 

atividade produtiva, de acordo com as suas inclinações e necessidades pessoais. O enfoque é 

absolutamente contrário ao tratamento dado pelo sistema do capital, sob o qual a “capacidade 

de trabalho” é abstrata e mero fator material de produção “eficientemente alocado” a partir de 

cima (MÉSZÁROS, 2002, p. 968, grifo do autor). 

 

Nesta perspectiva, afirmamos que em Santana, os trabalhadores rurais associados 

(embora não livremente, no sentido amplo da palavra) estavam engendrando germes de 

relações sociais superiores que não seguiam a lógica imediata burguesa. Observamos que 

nisto estava uma de suas riquezas, ou seja, a tentativa de estabelecimento de um controle 

coletivo capaz de por em movimento as suas habilidades e forças essenciais voltadas para um 

projeto de sociabilidade baseada na apropriação coletiva dos meios de produção e do processo 

produtivo. Portanto, foram fragmentos de uma vida que se pretendeu ser construída noutra 

lógica. 
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Nas condições postas pelo Assentamento de Santana, com terra, trabalho e 

controle coletivos, os assentados estabeleceram um relativo controle sobre a produção, a 

distribuição e o consumo dos bens que produziam e sobre as suas relações cotidianas. A 

lógica da produção em Santana não estava separada das necessidades materiais de vida e de 

trabalho dos próprios assentados, uma lógica que diferia da lógica capitalista (cuja produção 

se encontra separada, alienada das necessidades dos seus produtores, os trabalhadores).  

Entendemos que o relativo controle assumido sobre as relações de produção 

ocorria em função da necessária e inevitável relação que estabeleciam com a sociabilidade 

burguesa. Esta sociabilidade se apresentava como prioridade ontológica (LUKÁCS, 19?? b), 

tanto no sentido de que foi a partir da sua causalidade posta, eivada de contradições, que foi 

possível a objetivação do Assentamento, quanto no sentido de que, embora o Assentamento se 

propusesse a uma organização da produção em um modelo radicalmente diferenciado da 

lógica vigente, ele não conseguiu se estabelecer sem que interferências da macroeconomia 

estivessem pulverizando de diversas formas aquele projeto. 

Portanto, a relação Santana versus sociedade mais ampla não pode ser 

absolutizada (no sentido da determinação imediata do processo de reprodução social, como 

reprodução do mesmo) e nem desprezada (no sentido de analisar a sociabilidade de Santana 

como autônoma e independente, um complexo isolado da totalidade social). Esta relação 

(parte e todo) ocorreu naqueles anos, num movimento dialético e histórico, a partir de inter-

relações entre muitos complexos, num processo permanente de continuidade e ruptura. Um 

processo essencialmente contraditório, daí que destacamos que o processo de ruptura, além de 

complexo (desigual e contraditório), lento e limitado, nem sempre é percebido na sua 

imediaticidade135. 

Nossa tese nos leva ao reconhecimento de que a sociabilidade assumida pelos 

assentados em Santana representou no seu início um avanço: na estrutura de organização de 

assentamentos rurais de reforma agrária no Brasil, considerado um assentamento pioneiro e 

modelo, com terra, trabalho e controle coletivos. Estas mediações, embora tenham assumido 

uma dimensão reduzida e limitada (dentro da realidade mais ampla que estavam inseridas); 

                                                
135 O que estamos tentando defender aqui, é que a análise que nos propomos nos leva a uma tentativa de 
identificação dos elementos de rupturas na reprodução social. Em geral, estes são muito efêmeros, porém de uma 
importância fundamental. Isto porque, temos observado que eles têm ocorrido na vida cotidiana, com 
ressonância nas subjetividades, o que para assumir uma dimensão mais ampla carece de outros processos mais 
complexos. Isto, no entanto, não invalida a riqueza da vida cotidiana no processo de transição para uma outra 
sociabilidade para além do capital. 
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são germes de relações necessárias no processo de construção de uma outra sociabilidade que 

supere o momento histórico presente. 

 

Entendemos que a sociabilidade engendrada em Santana criava a possibilidade de 

estabelecimento de relações sociais e de participação social que assumiam um patamar 

superior à estrutura de vida e de trabalho anterior. O projeto de Santana, nos seus primeiros 

anos, possibilitou uma re-orientação de suas práticas no cotidiano da vida privada e da vida 

social mais ampla136. Afirmamos isto, quando encontramos relatos lembrando o processo de 

engajamento produtivo e político dos assentados, inclusive com a participação das mulheres, 

que ampliaram sua participação para além da esfera privada.  

 
Observamos em Santana que as mulheres se engajaram no projeto coletivo, 

participando de atividades produtivas do Assentamento (produção de hortas comunitárias, 

fabricação de queijo e pão, da confecção de vestimentas) e, principalmente, assumiram 

funções na diretoria da Cooperativa e nas comissões e setores. 

 
Os assentados ampliaram seus conhecimentos em termos de uso de tecnologias, 

abandonando técnicas consideradas arcaicas e prejudiciais ao cultivo da terra, e sua prática 

social e política no processo de constituição e reprodução do Assentamento e região. Santana 

apoiou e vem apoiando muitas ocupações organizadas pelo MST na região, desde a década de 

1990, incentivando, inclusive seus jovens a se engajarem nesta luta. Muitos dos quais vivem 

nos assentamentos no entorno do Santana. 

 
Tendo analisado o processo de estruturação do projeto coletivo em Santana, 

destacando sua processualidade histórica e dialética, percebemos que a política de reforma 

agrária através do INCRA assumiu, desde o primeiro instante um papel fundamental. A seguir 

analisaremos este complexo social como determinante na objetivação da sociabilidade de 

Santana sob os fundamentos de terra e trabalho coletivos. 

                                                
136 Neste sentido, Lukács (19?? b, p. 57) afirma que “a reação dos homens que trabalham integrados em 
pequenas sociedades, [...] consiste numa re-orientação das próprias reações ativo-sociais”. 
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A Presença do Estado: o INCRA e a Política de Reforma Agrária 
 

A Política de Reforma Agrária que se estabeleceu no Brasil na década de 1980, 

teve como cenário, por um lado, a emergência dos movimentos sociais rurais137, os conflitos 

rurais e a luta pela terra e, por outro, o processo de redemocratização marcado por forças 

conservadoras e progressistas, preocupadas em dar respostas à parte das demandas das lutas 

populares, inclusive como estratégia de legitimação do status quo. Foi um contexto favorável 

ao debate da questão agrária e da necessidade de elaboração de uma política de Reforma 

Agrária necessária do ponto de vista econômico, pois possibilitaria o aumento da produção de 

alimentos para os centros urbanos, e do ponto de vista social, criaria condições de emprego e 

renda para a população desempregada do campo e da cidade. A partir daí, um grupo de 

intelectuais assumiram uma posição otimista com as perspectivas que vislumbravam com a 

elaboração da proposta do I Plano Nacional de Reforma Agrária da Nova República. 

O que estamos tentando destacar aqui, ao retomarmos algumas questões já postas 

no segundo capítulo, é que o Assentamento de Santana se engendrou dentro do contexto de 

luta, de debate político e, inclusive, de indefinições da própria legislação fundiária138. 

Compreendemos que este quadro de indefinição, contraditoriamente, possibilitou, inclusive, a 

ampliação da margem de manobra dos técnicos do INCRA do Ceará frente às reivindicações 

inovadoras postas pelo grupo de trabalhadores rurais, quando reivindicavam a propriedade 

coletiva da terra e a produção também coletiva. Um projeto que se estabeleceu com critérios 

radicalmente diferenciados do ponto de vista da Política de Reforma Agrária de então. 

Segundo nos informou um técnico do INCRA, confirmando o já anunciado por um líder de 

Santana. 

                                                
137 É fundamental destacarmos o papel que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra assumiu no 
processo de avanço da Reforma Agrária no Brasil. Segundo George Mészáros (2000a: 6s), “foi um movimento 
nascido da determinação de encontrar novas formas de luta, contra novas formas de expropriação dos pobres e 
dos sem-terra […] O Movimento gerou o desenvolvimento de redes de fortalecimento mútuo que rompiam não 
somente fronteiras locais, regionais e estaduais, como também fronteiras religiosas e políticas […] Em 1997, na 
marcha do MST, o Movimento tem uma presença que é difícil de ignorar”. Analisando esta situação no Brasil 
MÉSZÁROS, George. (2000b: 518s) destacou: “nossa preocupação é com um grupo reivindicando a reforma 
agrária, o MST, que, não pela primeira vez na história do Brasil, conquistou a retórica e os instrumentos de 
legalidade. Oponentes… tentaram caracterizar este tipo de movimento como uma ameaça à lei e à ordem. […] 
Parafraseando Thompsom, a questão aqui não é tanto a propriedade, apoiada na lei, contra a não-propriedade, 
mas a definição alternativa dos direitos de propriedade: neste caso, o MST advoga formas socialmente orientadas 
e controladas da propriedade rural […] A lei é uma parte importante do processo ideológico de autolegitimação”. 
138 Segundo Fachim (apud NORDER, 2004, p. 60) a lei do PNRA apresentava “mais de mil dispositivos legais, 
decretos, portarias, resoluções e atos normativos assemelhados, criando um verdadeiro cipoal legal de poucas 
saídas e muitas estradas tortuosas”.  
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Até 1985 quando teve início a discussão do 1o. PNRA, o INCRA trabalhava com 

o parcelamento, com o PROTERRA que fazia a aquisição das terras e repassava para as 

famílias, [...]. Simplesmente dividiam as terras e contavam com assistência técnica. [...] estes 

créditos de apoio de alimentação e fomento só passaram a vigorar com o PNRA, com os 

assentamentos de 87 pra cá. [Santana] foi o primeiro assentamento a aceitar a agrovila como 

projeto coletivo. Até então havia agrovila, mas era uma estrutura do próprio INCRA para os 

seus técnicos. Os projetos de Reforma Agrária eram chamados de pólos [agropecuários]. 

Santana era visitado por gente de todo o Brasil (Técnico do INCRA). 

Ora, a nova política de reforma agrária dentro da perspectiva de Política Social, 

mesmo considerada em todos os seus limites e contradições, representava um avanço em 

relação à política anterior do PROTERRA. Os projetos de reforma agrária do PNRA, 

denominados de assentamentos rurais, se diferenciavam dos antigos pólos-agropecuários ou 

projetos de colonização.  

Logo de início, os assentados recebiam recursos oriundos da linha de Crédito de 

Implantação do Assentamento, com os Créditos de Fomento, Alimentação e Habitação 

(INCRA, 1995; 19??), que dariam o suporte “necessário” à estruturação e implementação do 

projeto. Além disso, o INCRA garantia a assistência técnica quanto às atividades agrícolas e à 

pecuária, além do apoio na esfera da organização social. 

Entre 1987 e 1989, Santana recebeu os Créditos de Fomento para as suas 54 

famílias no valor de R$1.080.000,00, de Habitação R$26.192.224,00 e de Alimentação no 

valor de R$435.024,00139. A novidade posta em Santana com a escolha de um Projeto de 

Assentamento baseado na terra, no trabalho e controle coletivos, provocou outro 

desdobramento, que foi a escolha do gerenciamento dos recursos públicos de maneira também 

coletiva. Embora a política do INCRA, ao estabelecer um Projeto de Assentamento Rural, 

considerasse como beneficiado particular o chefe da família assentada, liberando, em seu 

nome, os recursos, o Assentamento de Santana optou pela coordenação e gerenciamento 

coletivo dos mesmos. Desta forma, nenhum assentado particularmente teria acesso aos 

recursos liberados, o que ficou definido em Assembléia. 

Neste contexto posto pelas escolhas dos trabalhadores rurais, observamos a 

importância da Política de Reforma Agrária implementada pelo INCRA. Em primeiro lugar, 

                                                
139 Estes recursos estão corrigidos em real. O total do recurso de habitação contemplaria 80 casas, pois foi o total 
de vagas negociadas pelos assentados junto ao INCRA. A liberação destes recursos e a construção das casas 
foram concluídas em 1990. Os Créditos de Fomento e Alimentação foram liberados para 54 famílias, logo de 
início e, à medida que o Assentamento incorporava novas famílias os créditos eram liberados. Este é um dos 
motivos, inclusive, da manutenção de vínculo do INCRA ainda hoje, pois o projeto ainda não tinha fechado até a 
conclusão da pesquisa de campo.  
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como se apresentava numa perspectiva de participação e associativismo, ela não podia negar 

uma decisão vinda da base dos assentados, pois recairia em contradição com seu discurso. Em 

segundo lugar, como a política de reforma agrária se apresentava como uma política social, 

isto impunha ao Estado uma série de estratégias de ação e suporte capazes de garantir, pelo 

menos em parte, a viabilidade dos assentamentos rurais no Brasil. Esta nova concepção de 

política social, com um caráter bastante distinto da política do PROTERRA criou um campo 

de possibilidades novas que deram margem à criação de Santana nos moldes postos no seu 

início. Nesta perspectiva, afirmamos que política de reforma agrária do INCRA, com sua 

estrutura de financiamento assumiu uma determinação central em Santana, ou seja, se 

configurou enquanto momento predominante da totalidade das relações sociais ali 

estabelecidas, nos seus primeiros anos, especificamente entre 1987 a 1994 140. 

A liberação dos recursos e a sua forma de gerenciamento e utilização coletiva 

foram elementos chaves na viabilização do projeto de terra, trabalho e controle coletivos, 

imprimindo uma outra concepção de Assentamento Rural; rejeitando não apenas a lógica do 

parcelamento, mas muito mais que isto, os assentados escolheram a forma coletiva e 

associada nas relações de produção, com o controle coletivo de todas as decisões e, 

principalmente, dos recursos oriundos do INCRA. Todas estas novas regras foram definidas 

em Assembléia com o acompanhamento da equipe técnica do INCRA.  

Portanto, os Créditos de Fomento, Alimentação e Habitação não foram entregues 

diretamente aos beneficiados, como estava previsto no PNRA, mas foram centralizados e, 

através do controle coletivo, foram sendo liberados de acordo com as necessidades postas 

pelo desenvolvimento das atividades estabelecidas na organização e estruturação do 

Assentamento. Com esta forma de administração de recursos coletivizados, Santana garantiu a 

implementação da infra-estrutura básica: construção das casas, recuperação de açude, “reparo 

de cerca [...] da propriedade [que] não estava em boas condições, recuperação de parede de 

açude, abertura de área para implantação de cultura de sequeiro [...] o raleamento de mata 

para a condição de forragem para a pastagem, e para o rebanho que eles adquiriram na época” 

(Técnico do INCRA, 2005). 

Esta estrutura básica do Assentamento criou as condições objetivas de vida e de 

trabalho para os assentados, representando uma nova causalidade posta com um campo de 

                                                
140 Optamos pela delimitação deste período pelo simples fato de que foi em 1995 que se estabeleceu o projeto de 
financiamento da produção individual de animais, que implicou no encaminhamento explícito e oficial da 
produção mista, e não mais coletiva. Esta periodização limita a nossa análise histórica e dialética, porque de fato, 
observando a dinâmica da realidade percebemos que os processos sociais se engendram numa lógica de 
continuidade/ descontinuidade e ruptura, o que termina complicando e limitando a escolha de uma data de sua 
gênese. 
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novas possibilidades e necessidades (LUKÁCS, 19?? b). O enfrentamento desta nova 

realidade se objetivava no cotidiano dos assentados e dos técnicos do INCRA, pela mediação 

de muitas reuniões e discussões. Como afirmamos anteriormente, isto foi possibilitando um 

rico aprendizado para todos os envolvidos. 

Tudo era feito em regime de mutirão, evitando a contratação de força de trabalho 

alheia, ocorrendo apenas quando estritamente necessário. Ou seja, quando se tratava de um 

trabalho muito especializado ou quando precisavam complementar a força de trabalho em 

caso de urgência. Desta forma, os recursos destinados a infraestrutura foram utilizados tanto 

para a compra de material quanto para a remuneração do trabalho, que era realizado pelos 

próprios assentados. Em entrevista com um técnico do INCRA tivemos a seguinte 

explanação. 

Na época em que foram liberados estes recursos, tendo em vista que os assentados 

estavam descapitalizados [...] e precisavam de uma fonte de recurso, a forma 

encontrada para que os trabalhos fossem executados [...] foi que as atividades 

fossem feitas à medida que houvesse uma condição de pagamento pra poder manter 

as famílias trabalhando e com suporte alimentar. [...] Naquela época se discutia 

todas as possibilidades de trabalho, de controle, de registro, de capacitação das 

famílias assentadas, das diversas atividades que o Assentamento precisava fazer [...] 

Os créditos que eles receberam eram alimentação e fomento. O da alimentação se 

destinava à compra de gêneros alimentícios e ao mesmo tempo pagamento de mão 

de obra do pessoal para poder comprar os gêneros [...]. O fomento era para comprar 

rebanho para formar inicialmente os criatórios deles, de caprino, ovino e bovino. 

Então neste período eles trabalhavam com folha de freqüência em que as pessoas 

que participavam principalmente das atividades coletivas (na época eram só 

coletivas) tivessem, alguma forma de remuneração (Técnico do INCRA, 2005). 

 

Portanto, estas relações engendradas em Santana foram possibilitadas pelo suporte 

da política de reforma agrária articulada com as escolhas estabelecidas desde o início. O 

PNRA era a resposta dada, naqueles anos, ao quadro de conflito no campo brasileiro, o que se 

configurou como um elemento fundamental para a nossa compreensão do ser precisamente 

assim de Santana. Tratava-se de uma política social de desenvolvimento rural cuja última 

preocupação era enfrentar parte das contradições sociais postas pela sociedade capitalista, 

para garantir a continuidade da reprodução social o que corresponderia ao que Hobsbawm 

(1973) definiria como uma estratégia do Estado contornar crises sociais para garantir a 

reprodução social, mesmo que, para isto, faça concessões às demandas dos trabalhadores.  
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É oportuno assinalarmos aqui uma breve discussão acerca do Estado, a fim de 

evidenciarmos a perspectiva que imprimimos na nossa análise. Entendemos que o Estado 

assume uma função central no processo de mediação das relações sociais contraditórias postas 

pela própria dinâmica da reprodução social do sistema de capital, numa perspectiva de 

regulação da luta de classes. Daí que Marx e Engels (19??, p. 135) afirmavam que “o 

executivo do Estado moderno nada mais é do que um comitê para a administração dos 

assuntos comuns de toda a burguesia”. No entanto, nesta busca do interesses da burguesia o 

Estado é obrigado a fazer, algumas vezes, concessões. A análise de Gramsci (apud 

BOTTOMORE, 1988, p. 135) acerca da relação entre Estado e sociedade, como relação 

dialética e contraditória, enfatiza que “a dominação da classe dominante não se realiza apenas 

pela coerção, mas é obtida pelo consentimento”. Para Gramsci (1982), o Estado burguês não é 

um bloco monolítico, é um espaço de contradições. 

O papel que tradicionalmente o Estado tem assumido no processo reprodutivo do 

capital (muitas vezes exercendo a função de provedor, de mediação ou de planejamento nos 

momentos de crises)141, em última instância está voltado para a garantia da reprodução e 

ampliação do capital. Esta questão é aprofundada por Oliveira (1993) quando analisa o Estado 

a partir da chamada política de planejamento e desenvolvimento do brasileiro afirma que142. 

[...] o planejamento num sistema de capital não é mais que a forma de racionalização 

da reprodução ampliada do capital. Pode operar exatamente neste sentido, na 

mudança da forma da mais-valia que deve ser reposta para a continuidade do ciclo; 

[...] desde que o Estado foi capaz de transformar parte da mais-valia, os impostos, e 

fazê-los retornar sob o controle da burguesia como capital, tornou-se capaz de operar 

uma mudança de forma do excedente que retornou ao processo produtivo. 

(OLIVEIRA, 1993, p. 24; grifo do autor). 

 

                                                
141 É importante pontuarmos que esta posição de provedor que o Estado burguês assume na sociedade capitalista, 
de fato não se restringe às classes subalternizadas. Nestes tempos do neoliberalismo, nunca foi tão evidente a 
posição a favor do capital assumido pelo Estado. Os estudos de Teixeira e Oliveira (1996) são fundamentais para 
a compreensão da complexidade deste processo. Teixeira (1996, p. 195) afirma que, sob o neo-liberalismo, o 
Estado “passou a se constituir [...] na principal força estruturadora do processo de acumulação de capital e de 
desenvolvimento social”, assumindo uma posição máxima para o capital e mínima para o social. Daí que não 
podemos analisar a questão agrária e a política de reforma agrária sem considerarmos esta realidade objetiva na 
atualidade.  
142 Vale destacar o que afirma o autor acerca da intervenção do Estado a favor do capital. O Estado “intervém 
sob formas diretamente ligadas ao capital não apenas intervém como se não o fizesse, [...] o próprio caráter de 
sua confrontação direta com a sua intervenção é resultado muitas vezes da debilidade de acumulação direta da 
burguesia industrial; não pode, pois, ser ela detida arbitrariamente, sob pena de colocar em risco de 
desmoronamento o novo rumo da acumulação industrial e da acumulação em escala global” (OLIVEIRA, 1993, 
p.87; grifo do autor). 
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Inserida nesta mesma lógica apresentamos a Política de Reforma Agrária no 

Brasil que, parafraseando Oliveira (1993, p. 87; grifo do autor) emerge para “viabilizar mais e 

contornar as crises do ciclo capitalista”, porém numa intervenção “positiva e não apenas 

negativa”. Apresentando diferenças em relação à política do DNOCS, que beneficiou 

diretamente de grupos econômicos e proprietários rurais, a Política de Reforma Agrária, pela 

sua própria especificidade, está voltada para os trabalhadores rurais sem terra ou pequenos 

proprietários, cumprindo uma função social de controle da questão social. No entanto 

observamos que quando o Estado financia o capital, está cumprindo uma política de 

desenvolvimento econômico, porém quando “financia” a Política de Reforma Agrária está 

sendo paternalista. Como bem afirmou Teixeira e Oliveira (1996), um Estado mínimo para o 

social e máximo para o capital143. 

Chaloult (1978) analisando o papel do Estado brasileiro a partir das relações 

regionais entre o sudeste e o nordeste afirma que ele assume a função de: 

[...] proteger as condições de acumulação, mas também para participar ativamente na 

criação destas condições, indicando que há uma relação dialética entre o processo de 

acumulação e a atividade do Estado. [...] O Estado defende as demandas políticas, 

econômicas e sociais das classes dominantes e, de uma maneira desigual, as 

demandas das dominadas; provê recompensas simbólicas que permitem às normas e 

crenças das classes dominantes serem aceitas pela maior parte do povo, favorecendo 

assim a manutenção e a reprodução do atual sistema social (CHALOULT, 1978, p. 

50 e 51; grifo do autor). 

 

Compreendendo que a intervenção do Estado através da política social é um 

processo dialético, observamos que esta relação em Santana pela dimensão contraditória que 

assumiu, resultou na objetivação de um modelo de Assentamento sem precedentes na Política 

de Assentamentos Rurais no Ceará. E isto foi possível por conta dos elementos anteriormente 

apresentados: de um lado, a crise agrária, a prática das CEBs e a escolha posta pelo grupo de 

trabalhadores rurais; e, de outro, a Política de Reforma Agrária, no contexto de 

redemocratização do país e das contradições que isto lhe imprimiu. Entendemos que, os 

trabalhadores rurais envolvidos com o processo de desapropriação da Fazenda de Santana se 

apropriaram de uma forma significativamente mais ampla do campo de possibilidades postas 

pela causalidade social naquele momento histórico. 

                                                
143 As contribuições de Benjamin et all (1998) e Teixeira e Oliveira (1996) são fundamentais nesse debate. 
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O nosso caminho de investigação para a objetivação nesta análise, acerca da 

função que o INCRA assumiu na implementação do projeto de Santana até 1994, não foi 

simples de ser construído e desvendado. A combinação dos registros e relatos orais foi o que 

nos possibilitou ter o alcance da sua totalidade. Em primeiro lugar, as informações registradas 

nos livros de Ata apresentavam lacunas na apresentação dos fatos, que explicariam os 

processos que buscávamos apreender, o que nos levou, em muitos momentos, a tentar 

esclarecer ou complementar informações documentais através de entrevistas com alguns 

líderes para que pudéssemos ter clareza dos fatos. Em segundo lugar, fomos percebendo esta 

complexidade na medida em que entrevistávamos os assentados, indagando acerca da sua 

história e do porque o projeto coletivo foi deixando de assumir a centralidade da produção 

coletiva. Um dos entrevistados nos trouxe elementos que pareciam apontar para uma questão 

de fundo, o que nos possibilitou avançar na análise. 

 

O coletivo só valia alguma coisa quando distribuía recursos e quando tinha projeto que a 

gente trabalhava junto, fazia aquelas plantações do projeto junto, e dividia o seu dinheiro 

[...] aquela produção, a gente dividia. Eles achavam bom naquele tempo porque estavam 

recebendo da Cooperativa, mas eles não estavam sabendo que a gente tava montando uma 

estrutura financeira, mas também estava montando uma dívida, e essa dívida também ia ser 

cobrada. E quando chegou o tempo de ser cobrada chegou o tempo que a gente não podia 

mais distribuir, porque aí nós fomos pagar as dívidas e as despesas, porque tem várias 

despesas coletivas que tem que ser pagas (Líder assentado, 2005). 

 
Entendemos que o “financiamento” do trabalho coletivo pelos recursos do INCRA 

via Cooperativa, não foi responsável por inviabilizar o projeto coletivo inicial em Santana, 

como parece expressar o entrevistado acima. Entendemos que o problema maior foi que, 

mesmo com todo esses mecanismos de suporte financeiro e gerenciamento coletivo, as 

condições objetivas e materiais, postas pelo sistema de capital, inviabilizaram a continuidade 

do Assentamento nos moldes postos no seu início144.  

Observamos que, de fato, fatores externos e internos estavam contribuindo para o 

ocaso do projeto de terra e trabalho coletivos em Santana. Zimmerman (1994, p. 214), 

analisando esta dinâmica dos assentamentos rurais destacou a questão da disponibilidade da 

força de trabalho para a atividade econômica; os fatores estruturais como capacidade 

                                                
144 Como lembrou o assentado acima, em Santana estava sendo engendrada uma estrutura básica de 
Assentamento que foi fundamental para a sua reprodução, o que garantiu, inclusive, a sustentação do projeto 
misto de produção. O que discutiremos no próximo capítulo. 
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produtiva; fatores conjunturais, como trajetória de vida e de trabalho, condições naturais da 

terra; que vão “explicar a efetivação e viabilidade dos arranjos grupais”. 

No espaço interno de Santana, por exemplo, as condições de vida e de trabalho 

ainda eram muito precárias. Externamente, o Assentamento não contava com vias de acesso 

para os centros urbanos que facilitasse as relações com o mercado para o escoamento da sua 

produção. Além disso, fatores naturais próprios do semi-árido também interferiram naqueles 

anos. Nestas condições fica inviabilizado qualquer projeto social e político de libertação e 

emancipação humana. Como nos lembrou Marx (1987, p. 65). 

[...] somente é possível efetuar a libertação real no mundo real e através de meios 

reais; que não se pode superar a escravidão sem a máquina a vapor [...] e nem a 

servidão sem melhorar a agricultura; e que não é possível libertar os homens 

enquanto não estiverem em condições de obter alimentação e bebida, habitação e 

vestimenta, em qualidade e quantidade adequada. A libertação é um ato histórico e 

não um ato de pensamento [...]. 

 

A sociabilidade objetivada em Santana nos seus primeiros anos foi, portanto, fruto 

do movimento complexo de ação e reação dos sujeitos frente às causalidades postas pelo 

contexto histórico-social mais amplo e pelas necessidades objetivas que emergiam da vida 

cotidiana daqueles trabalhadores rurais. Embora assumissem idealmente o Assentamento 

enquanto um projeto de libertação e transformação social, como observamos que em alguns 

momentos os assentados em alguns momentos se referiam àqueles dias como “um começo, 

mas não foi um socialismo” (Líder assentado, 2005).  

Porém, o movimento histórico posto se encarregou de impor seus limites. No 

entanto, entendemos que foi uma sociabilidade objetivada pelas teleologias particulares, que 

assumiram uma direção tendencial posta pelo movimento do real e pela capacidade dos 

trabalhadores rurais organizados vislumbrarem aquela direção que, em muitos aspectos, 

diferenciava-se da realidade posta até então145. 

Nesta perspectiva, não podemos deixar de destacar a contribuição histórica das 

lutas camponesas no Brasil, analisadas por Martins (1995), e do acúmulo histórico que 

representaram para a continuidade do processo de luta no campo brasileiro. Foram práticas 

                                                
145 Naqueles anos em todo o território brasileiro estavam se constituindo assentamentos rurais com diversas 
características, estruturando-se em torno da cooperação na produção e comercialização. Para um maior 
aprofundamento é de fundamental importância as coletâneas dos textos organizados por Medeiros (1994) e 
Stédile (1997; 1994). 
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sociais objetivadas pelos trabalhadores rurais em contextos históricos diferenciados, daí a 

diversidade que representavam e o amadurecimento que foram conquistando ao longo dos 

anos e conservando na consciência dos homens do campo.  

Dentre estes processos de luta e de resistência no campo destacamos as lutas 

“messiânicas” (caracterizadas pela presença de líderes religiosos no final do século XIX até 

meados do século XX), as Ligas Camponesas (que representaram um instrumento de 

organização sindical rural nos anos 1940 e 1950), as Comunidades Eclesiais de Base 

(caracterizadas pelo viés religioso construindo uma sociabilidade baseada no trabalho coletivo 

e na partilha da vida, a partir dos anos 1970), que contribuíram com o processo de 

organização dos movimentos sociais rurais (a partir da década de 1980) mais combativos e 

dispostos a encontrar formas ousadas de mobilização e pressão sociais, dentre estes 

destacamos o MST. 

Dentro das relações parte e todo, singular e universal, Santana estava inserido na 

estrutura social mais ampla e capitalista, não era uma unidade autônoma e independente, e 

nem o poderia ser. Sua continuidade foi garantida quando estabeleceram novas bases para a 

organização da sua produção, isto é, quando optaram pela produção mista, enquanto uma 

combinação de produção coletiva e individual, o que discutiremos no próximo capítulo. 
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4o. Capítulo 

 

A terra continua coletiva e o trabalho não. 

 

A mudança eu acho que era prevista já. A gente passou 5anos numa coisa e aí a 

gente estava vendo que não dava certo tudo coletivo [...] E estava muito fechado à 

questão de só trabalhar um hectare e o resto coletivo. E o Assentamento estava 

perdendo mão de obra e não estava crescendo como era para ser (Líder assentado, 

2005)146. 

 

 

O processo pelo qual o Assentamento de Santana se encaminhou nos anos de 

1993 a 1995, anunciava a gênese de outra forma de sociabilidade que se diferenciava daquela 

ensaiada nos seus primeiros anos. As escolhas estabelecidas, por um lado, com o fim da 

produção agrícola coletiva e com priorização da pecuária e, por outro, com a ampliação da 

produção individual, desdobraram outras relações sociais de produção, não mais baseadas no 

trabalho prioritariamente coletivo.147 Esta estrutura de produção em Santana foi substituída 

pela “produção mista”, mantendo sua base cooperativista, ou seja, uma produção que 

conservava algumas atividades econômicas coletivas (a agricultura de suporte à pecuária, o 

comércio e a manutenção da infra-estrutura do Assentamento) combinadas com uma produção 

individual (a produção agrícola cuja função primordial seria a reprodução material do 

assentados e suas famílias)148. 

Como veremos no decorrer da nossa análise, esta mudança gerou um 

deslocamento da responsabilidade da reprodução material dos assentados, anteriormente 

assumida pelos assentados associados (através da produção coletiva), para a esfera privada, 

                                                
146 Nesta fala o Assentado se refere à crise da produção agrícola coletiva que gerou um longo debate acerca 
daquele modelo de Assentamento adotado. De fato nos anos de 1991, 1992 e 1993 ocorreram importantes 
debates acerca da viabilidade ou não da produção agrícola no Santana. Seu resultado como sabemos foi a escolha 
da pecuária como atividade coletiva prioritária. Porém, a mudança efetiva para a produção mista não ocorreu 
naqueles anos. 
147 Lembramos que o trabalho coletivo, conforme indicado no capítulo anterior, estabelecido em Santana, referia-
se a uma forma de produção coletiva associada, ou seja, a produção e a sua distribuição estavam sob o comando 
direto dos próprios assentados, o que, não significa afirmar que não sofriam interferências do mundo externo, 
predominantemente mercantil. Neste capítulo o que observaremos é que esta forma de produção mudou 
radicalmente.  
148 Segundo Barquete (1995) o Assentamento de Santana já contemplava, desde o início, a produção mista com 
ênfase na cooperação, que definia este critério era a exploração da roça de subsistência de 1ha, o que não 
consideramos suficiente para dar suporte ao conceito de produção mista. Neste sentido consideramos que a 
produção mista se estabelecia de fato, apenas em meados da década de 1990. 
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particular de cada assentado. As atividades coletivas mantidas deixaram de ter uma função 

direta no fornecimento de bens imediatos de consumo familiar, assumindo uma posição 

apenas de suporte à produção individual, quando disponibilizava instrumentos de produção 

(trator ou ferramentas149), mantinha a “poupança viva” disponível para os momentos 

necessários, garantia a reprodução do patrimônio coletivo para complementação do 

pagamento de compromissos financeiros, e representava todos os assentados diante das 

instituições financeiras e o Estado. 

Foi no ano de 1995 que o projeto misto de produção se consolidou, oficializando-

se legalmente com a aprovação da atividade da pecuária privada e com o estabelecimento de 

três dias semanais para o trabalho coletivo, permitindo aos assentados a dedicação do restante 

de dias da semana para a produção individual. Como apontamos no capítulo anterior, o que 

estava posto, por um lado, era a necessidade de expansão de um projeto (que já apresentava 

sinais que inviabilizavam a sua continuidade) e, por outro, a necessidade de garantia da 

reprodução material dos assentados e suas famílias com a possibilidade de avanço da 

produção individual. Aqui, é oportuno lembrar a análise de Heller (1970), segundo a qual as 

escolhas que os homens estabelecem são movidas por objetividades postas na vida real, 

dentro de uma processualidade histórica concreta. 

O momento da escolha da produção mista representou uma ruptura, embora o 

Assentamento tenha garantido a continuidade e conservação da propriedade coletiva da terra - 

em absoluto considerada por nós um avanço no sentido de ampliação das possibilidades de 

um projeto coletivo – ou seja, um rearranjo dentro das exigências postas pela sociabilidade 

mais ampla, determinada pela lógica do mercado150. Vejamos como estes processos foram se 

estabelecendo em Santana, e como a sociabilidade, enquanto totalidade da sua vida cotidiana, 

configurou-se neste novo contexto.  

Na exposição a seguir, optamos pela mesma estruturação do capítulo anterior, 

desta forma vamos apresentando os diversos complexos sociais (as relações de produção com 

terra coletiva e produção mista, o comércio coletivo e privado, o controle coletivo e as 

relações com o Estado) que constituem a unidade, na diversidade, do Assentamento. Neste 

sentido, a nossa preocupação é ir captando o ser precisamente assim (LUKÁCS, 19?? b) do 

                                                
149 Os assentados contavam com os serviços do trator para preparar a terra, pagando uma taxa com desconto de 
50% do valor do aluguel; do caminhão de transporte para sua produção; dos animais de tração; além do adubo 
natural etc. Com essa base se sustentação, a produção individual tem garantido a reprodução material das 
famílias dos assentados.  
150 Como nos lembra Jimenez (2005, p.249) “o mercado dá as cartas e, a bem de seus interesses, impõe critérios 
e suas finalidades”. 
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Santana como complexo social representado por processos inter-relacionados, com suas 

determinações e desdobramentos para a construção dos próprios assentados, pela mediação de 

sua prática social. Entendemos que a produção individual (como um dos complexos sociais 

presentes naquela unidade) assumiu a posição de momento predominante, o que provocou 

uma direção e um re-posicionamento dos outros complexos sociais. 

 

As Relações de Produção Mista em Santana: a produção coletiva versus a produção 

individual.  

O Assentamento Rural de Santana optou pela continuidade da propriedade 

coletiva da terra enquanto um complexo social que se assumiu, desde o princípio, como 

categoria fundante. Neste sentido a categoria terra coletiva se impôs como uma questão 

prioritária e “fechada”, como afirmou um líder assentado. Vale a pena citar algumas falas em 

defesa desta tese. 

É uma questão que foi fechada. Mas na cabeça de algumas pessoas, eles têm esta 

idéia “se eu pegasse o meu pedaço eu ia fazer desse jeito...”. Ela hoje não está 

fechada, porque ainda tem pessoas que pensam de outra forma. [...] estas pessoas 

não se declaram. Sabe-se que é um grupinho, é pouca gente, a maior parte vive 

ainda na terra coletiva (Líder assentado, 2005). 

 

[A terra] deve ser coletiva, se passa a ser parcelada é pior ainda. [...] Uma área 

melhor que outra, como dividir? Hoje nós podemos fazer um canto individual. 

Você já está trabalhando uma área e faz serviços juntos. Não tem como parcelar 

não. Deus nos livre. [...] porque se for repartir vai ser um desastre [...]. Como tem 

[uns] mais fortes que outros, os mais fracos vão sofrer. Uns vão vendendo. Ainda 

tem gente que pensa assim, eles não declaram, mas a gente sente. Tudo que nós 

temos [foi] no coletivo (Assentada, 2005). 

 

Acho que ninguém espera que a terra [seja] dividida. [...] A gente está até vendo um 

exemplo aqui perto do Olho da Mandioca. As pessoas dividiram e hoje [...] está na 

mão de um [que foi] se tornando morador [...] Nós estamos vendo esse exemplo e 

temos a experiência do trabalho coletivo. Eu acho que isto não tem mais 

possibilidade. Dividir a terra não (Líder assentada, 2005). 
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É praticamente unânime a defesa da terra coletiva, no entanto observamos uma 

tensão posta por uma minoria que parece desejar dividir a terra, porém reconhecem sua 

inviabilidade por ser uma área limitada. Do grupo entrevistado, um assentado explicitou esta 

problemática nos seguintes termos “a terra coletiva é bom, porque é pouca. Se fosse 300ha só 

pra mim é claro que [seria] bom. Mas como é pouco hectare para cada um [...]” (Assentado, 

2005). Portanto, nas condições em que se encontra, não lhe resta como alternativa a defesa da 

terra coletiva. Para todos os entrevistados está evidenciado que a continuidade da terra 

coletiva é a garantia da sua continuidade como produtor rural. Nestas condições os assentados 

garantem a unidade do Assentamento e dos vínculos entre si, mesmo que estes tenham sofrido 

modificações com a escolha da produção mista. 

De fato, a atividade agrícola é uma atividade econômica que apresenta 

peculiaridades que imprimem nos trabalhadores rurais riscos que, quando assumidos 

coletivamente, são atenuados, principalmente quando nos referimos à produção agrícola com 

base no trabalho familiar em condições climáticas do semi-árido e numa realidade rural 

carente de uma infra-estrutura básica que dê sustentação ao escoamento da produção. No 

Estado do Ceará, a alternativa adotada pela quase totalidade de assentamentos rurais 

atualmente, é a garantia da propriedade coletiva da terra.151 Os assentados que optaram pelo 

parcelamento das terras, com muitas dificuldades conseguem estabelecer vínculos de 

cooperação entre si. Daí o receio apresentado por um assentado em Santana, quando falou o 

seguinte: “individualização não! Não é para acontecer” (Assentado, 2005). 

Ora, com a defesa da terra coletiva, os assentados estavam diante de uma questão 

objetiva e complexa, como organizar a produção coletiva e individual como produção mista? 

Observamos pela leitura dos registros em ATAS (das Assembléias Gerais e da Diretoria da 

COPÁGUIA)152, que esta problemática enfrentada não era simples ou facilmente 

solucionável, até porque ela trazia uma contradição, por um lado, posta pelas necessidades 

individuais e, por outro, pelos que se chocam constantemente. 

Como analisamos no capítulo anterior, embora o Assentamento continuasse a 

praticar a produção coletiva associada, as condições objetivas em que esta se realizava não 

estavam garantindo a satisfação das necessidades básicas e materiais dos assentados e suas 

famílias, nem a reprodução do Assentamento, como unidade produtiva. Conseqüentemente, o 

                                                
151 Segundo dados fornecidos pelo INCRA-Ce, os assentamentos rurais de reforma agrária federal assumiram no 
Ceará nas últimas décadas, na sua maioria, o modelo coletivista de utilização da terra, com produção cooperada, 
mista. (BARQUETE, 1995, 2003) 
152 As Atas das reuniões com a Diretoria da COPÀGUIA que tivemos acesso foram dos anos de 2000 a 2005. 
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Santana não avançava, nem nas relações de produção e nem na comercialização, naquelas 

bases. Como constatamos também no capítulo anterior, este projeto coletivo foi inviabilizado 

pelas condições objetivas postas pelo modo de produção capitalista (que se reproduz numa 

lógica de acumulação privada e de exploração do trabalho alheio) e pelas determinações 

imediatas e equivocadas postas pelo Assentamento153. A realidade imediata e concreta de 

carecimentos materiais em que os assentados se encontravam (condição posta não pelas suas 

escolhas particulares) e de dificuldades quanto à satisfação dessas carências criaram as 

condições objetivas favoráveis ao processo das escolhas que geraram outra estrutura de 

Assentamento, cuja base se deslocava do eixo coletivo para o individual. Vejamos como isto 

se processou. 

Ora, como já vinha predominantemente ocorrendo, em meados da década de 

1990, quando declararam a inviabilidade da produção agrícola coletiva, o Santana mantinha 

algumas atividades agrícolas coletivas complementares, com o plantio de gergelim e de 

hortas; em 1995, houve uma ruptura com a atividade agrícola coletiva, quando o 

Assentamento se voltou para a pecuária como atividade produtiva coletiva. As atividades 

agrícolas coletivas conservadas foram aquelas de suporte à pecuária, ou seja, a produção da 

alimentação básica dos animais, com o cultivo do capim, palma e milho. A exceção ficou para 

a apicultura, que se manteve basicamente como atividade coletiva. 

A resistência à manutenção da agricultura coletiva, por parte dos assentados, era 

explicada a partir de questões locais postas pelas dificuldades de organização da produção 

coletiva e pela falta de disciplina para o trabalho coletivo com controle coletivo. 

Diferentemente da economia camponesa tradicional, cujo controle estava nas mãos do próprio 

camponês. Estes elementos não poderiam ser desprezados na nossa análise. Vale a pena 

apresentarmos a exposição de motivos de um assentado acerca da inviabilidade da produção 

coletiva. 

[...] produção de milho e feijão coletivo não dá certo em canto nenhum. Só se 

fossem pouca gente. Com quatro ou três, porque você só pode ter sociedade com 

gente de confiança. E no meio de muita gente às vezes tem pessoas que são mais 

espertas. Tudo junto, eu digo que não dá certo. [...] Se é tudo junto é bom, por esta 

parte. Mas, por exemplo, no caso coletivo, eu acho que tem que ter as duas coisas 

(Assentado, 2005). 

                                                
153 Referimo-nos aqui, conforme indicamos no capítulo anterior, a alguns critérios estabelecidos em Santana que 
foram prejudiciais ao desenvolvimento do Assentamento, por exemplo, quando consideraram apenas o chefe de 
família como força de trabalho disponível, desconsiderando as diferenças dos grupos familiares e de suas 
respectivas necessidades. 
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Embora um grupo de assentados defendesse a continuidade da produção coletiva 

(constituindo principalmente por aqueles que passaram pela prática social das CEBs), havia 

também a compreensão dos limites da agricultura no semi-árido154. Neste contexto, a 

produção mista, priorizando pecuária como atividade coletiva, se apresentava como a melhor 

alternativa para o avanço do Assentamento. Este fato não significou uma adesão unânime 

àquele projeto, mas inevitável, pois dadas àquelas circunstâncias não lhes sobravam muitas 

alternativas. O depoimento abaixo exprime parte desta argumentação.  

Por um lado eu achei bom porque cada um cresceu individualmente. Mas eu achei 

uma derrota social. A gente tem conversado com a turma aqui, [...] foi uma das nossas 

derrotas, foi uma divisão do trabalho [...] Porque a gente trabalhava 4 dias por semana 

e não criava animais. As coisas tinham mais efeito porque todo mundo cuidava mais. 

Hoje não, cada um já só cuida do seu particular. E aquilo que é coletivo, às vezes, fica 

mais jogado e até abandonado. Às vezes, até se diz “não! Isso é coletivo. Eu não vou 

ligar para aquilo”. Quer dizer, desandou a organização do Assentamento. Por um lado 

foi bom porque todo mundo tem o seu. Porque já tinha montado a estrutura social [...] 

abriu espaço para o individual, [...] conseguiu comprar uma moto, criação... porque 

teve projeto individual. Quem não tem é porque não soube administrar os recursos. 

Mas quem soube administrar tem (Líder assentado, 2005; grifo nosso)155. 

 

Nesta exposição, temos um elemento que esteve presente nas falas da grande 

maioria dos entrevistados, o reconhecimento de que a produção coletiva e a estrutura que se 

criou em torno do projeto coletivo foram fundamentais para o desenvolvimento das 

potencialidades individuais. A produção coletiva, embora tenha se deslocado para a 

“periferia” da sociabilidade do Santana a partir de 1995, continuou tendo um papel de suporte 

à estrutura social e produtiva do Assentamento, juntamente com a terra coletiva. Ela passou a 

funcionar como uma estrutura produtiva capaz de disponibilizar uma base cooperada; capaz 

de negociar com o Setor Financeiro no sentido de ter acesso a empréstimos para a produção, e 

                                                
154 A atividade agrícola no semiárido só é viável com um sistema permanente de irrigação, o que representa a 
necessidade de um permanente investimento tecnológico, representando um custo maior para os assentados. 
155 A argumentação tão fortemente divulgada no senso comum de administrar bem ou mal, de fato, exprime a 
tese da competência dos sujeitos singulares e da gestão competente no processo de trabalho como critério 
determinante do “sucesso” da produção (JIMÉNEZ, 2005). Estas questões escondem o fundamento básico e 
central das relações sob a lógica do capital, embasadas no processo de expropriação e exploração do trabalhador. 
Não poderemos deixar de reconhecer a questão da fragmentação da vida privada e coletiva, o que se reflete no 
descaso com a questão coletiva. Entendemos que se trata de uma questão complexa, que estamos apenas 
anunciando, ficando como desafio para posteriores pesquisas. No entanto, entendemos que Mészáros (2002) 
quando trata da questão dos incentivos, nos fornece uma série de elementos para este aprofundamento. 
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capaz de negociar com o Estado, na concessão de políticas públicas e créditos agrícolas 

subsidiados; ao mesmo tempo, ela permitiu aos assentados de Santana o suporte e apoio no 

cumprimento de compromissos financeiros firmados.  

Portanto, a atividade coletiva da pecuária é a garantia de um patrimônio 

capitalizado, capaz de garantir a participação dos assentados nas relações econômicas 

capitalistas. A atividade de produção coletiva em Santana continuou se realizando através da 

organização dos grupos de produção, composto por famílias assentadas. O chefe da família é 

quem participa do grupo, realizando atividades agrícolas e prestando serviços de manutenção 

da estrutura e da organização geral do Assentamento. Estes grupos são responsáveis por uma 

área permanente para o plantio de forragem (milho, capim e palma) para o rebanho de 

propriedade coletiva e individual156, todos colaborando com a produção de forragem, 

inclusive quando disponibilizavam a forragem da produção agrícola individual após a 

colheita. 

A atividade coletiva de conservação da infra-estrutura do Assentamento era 

basicamente realizada no conserto de cercas, preservação dos açudes, abertura dos silos etc. 

As tarefas são distribuídas semanalmente durante a reunião do Coletivo de Direção com os 

coordenadores dos grupos de produção, quando avaliam as atividades anteriormente 

realizadas, e planejam os próximos trabalhos, de acordo com as prioridades do Assentamento 

e as solicitações dos grupos. 

O Assentamento mantém abastecido cerca de quatro reservatórios de alimentação 

para a pecuária, os “silos”, conservados em valas artesanais. Segundo um líder entrevistado, 

cada silo tem a capacidade de armazenar cerca de 80 toneladas de forragem conservadas por 

até quatro anos. Dessa forma o Assentamento está prevenido, principalmente contra os 

períodos de seca, evitando a morte prematura dos animais ou a sua venda a preços irrisórios, 

como ocorrera anteriormente. A manutenção dos silos é toda coletiva, e quando realizada é 

feita em regime de mutirão, pois exige uma grande quantidade de força de trabalho durante 

um período curto de tempo157. 

O setor da pecuária mantém dois vaqueiros responsáveis pelo gado e a criação, 

remunerados pela COPÁGUIA com uma complementação dos assentados que possuem 

                                                
156 Os assentados com a posse individual do gado têm como obrigação o fornecimento de um complemento 
alimentar proporcional ao tamanho de seu rebanho, porém isto foi determinado a partir de 2000. 
157 O mutirão é um instrumento que fortalece os laços de solidariedade utilizados entre eles. Por exemplo, em 
2002 (Ata) os assentados fizeram um mutirão para realização da limpeza de um terreno de um assentado que se 
encontrava doente. 
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animais, segundo as normas estabelecidas em Assembléia. O processo de escolha dos 

vaqueiros é feito a cada dois anos através do voto. Quando os vaqueiros assumem seus postos 

ficam sob observação durante os primeiros dois meses. Após este período, o setor realiza uma 

avaliação, apresentada em Assembléia, quando, então, ocorre a confirmação ou não daqueles 

candidatos. Em caso negativo, uma outra votação é feita para a escolha de novos candidatos. 

A pecuária, que era essencialmente coletiva, teve que se estruturar a partir de 

1995, para definir o trato dos animais de propriedade coletiva e individual. Definiram que o 

manuseio seria da responsabilidade dos vaqueiros, ou seja, seria uma tarefa da 

responsabilidade do coletivo. Todos os animais que pertencessem a indivíduos ou de 

propriedade coletiva, seriam postos nas mesmas áreas para serem tratados pelos vaqueiros. 

Porém, com o passar dos anos, alguns assentados começaram a reivindicar o direito ao 

manuseio individual de seu rebanho. A argumentação central estava no fato de a família do 

assentado possuir força de trabalho disponível e ociosa capaz de realizar aquela tarefa. Após 

muitas discussões, decidiu-se pela sua aprovação, porém todo o rebanho teria que ser 

alimentado em uma área coletiva e aprisionado no curral coletivo, e que fosse uma atividade 

combinada e subordinada ao setor, seguindo as ordens dos vaqueiros. Ora, estamos diante de 

uma alternativa complexa, que redundou, numa solução que contemplava as necessidades das 

famílias assentadas, embora, esta tenha sido uma solução que exigiu um maior controle do 

setor da pecuária. Os serviços dos vaqueiros, com os animais de propriedade particular eram 

pagos pelos respectivos proprietários, existindo duas formas de pagamento, uma monetária e 

outra proporcional ao crescimento do rebanho por nascimento das crias. 

O setor da apicultura manteve uma produção coletiva158 realizada por sete grupos 

de trabalho; seis grupos divididos entre as famílias dos assentados, no entanto o resultado da 

produção era uma parte para o consumo do próprio grupo e para a comercialização, cujo 

retorno pertencia ao grupo também. Existia um grupo menor de famílias que trabalhava com a 

mesma quantidade de abelhas, porém o seu resultado era dividido da seguinte forma: 30% 

para o grupo e 70% para a COPÁGUIA. A parcela da Cooperativa é revestida na compra de 

medicamentos para o rebanho, no pagamento de parte do pessoal, da conta de energia elétrica 

e da telefonia. 

O setor da apicultura mantém uma produção coletiva de 300 colméias, cujos 

recursos provenientes dessa atividade são revertidos para o pagamento de gastos do setor 

                                                
158 Segundo os dados da pesquisa, apenas um assentado explorava individualmente a produção do mel de abelha. 
Isto ocorreu no período em que receberam o financiamento do PRONAF em 1996, para a compra de uma cota de 
animais para compor o rebanho particular. Este assentado, porém, optou pela utilização da sua cota no cultivo do 
mel, com a aprovação da Assembléia. 
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administrativo e para a manutenção de uma poupança para o Assentamento. Como afirma um 

assentado, “a nossa produção coletiva (do mel de abelha) é toda voltada para o comércio, e 

estamos ampliando a produção, não só do mel, mas também da própolis e de outros derivados. 

Estamos investindo nessa ampliação” (Líder assentado, 2005). Por exemplo, até 2003 a 

produção do mel destinava-se basicamente para o consumo interno, a partir daquele ano o 

Assentamento produziu seis toneladas de mel que foram comercializadas para o exterior 

(Alemanha e EUA) através de uma empresa nacional. No entanto, como a atividade agrícola 

depende prioritariamente de fatores naturais, esta produção não foi mantida, o que levou à 

perda da manutenção daqueles clientes. No ano de 2005, o Assentamento possuía um grande 

estoque de mel, que depois de muitas tentativas, foi comercializado com empresas em 

Fortaleza. No entanto, como afirmou um líder assentado (2005) “continuamos com 

dificuldades. Não estamos regularizados para botar o mel no mercado. Vendemos para 

terceiros que vão re-processar o mel e vender”. 

Essa atividade tem sido uma das mais rentáveis na região, e tem se expandido, 

inclusive em Santana. No entanto a questão se esbarra no momento da comercialização, que 

nem sempre tem absorvido em tempo hábil a produção acumulada. Santana foi um dos 

primeiros assentamentos a estabelecer esta atividade, e já conta com uma força de trabalho 

especializada e com experiência no trato das abelhas, tendo sido palco de visitação e 

treinamentos para trabalhadores de outros assentamentos rurais do Estado. Como é uma 

atividade que exige uma especialização ela terminou sendo assumida, basicamente, como 

atividade coletiva em Santana. 

O Assentamento mantém uma área coletiva com um pomar de frutas (manga, 

acerola, goiaba, coco, banana etc), sua manutenção, embora  seja precária, ela permite que, 

periodicamente, frutos sejam retirados dali, os quais são distribuídos entre as famílias. É 

oportuno destacar que encontramos registros com denúncia de retirada de frutos sem a 

permissão do Coletivo de Direção. 

Todo o recurso gerado pela produção coletiva, da pecuária e da apicultura, retorna 

para o Assentamento na forma de serviços que garantem a manutenção de infra-

estrutura do Assentamento e a oferta de instrumentos de trabalho de apoio à 

produção individual. Em resumo, estes recursos são utilizados para: a) o pagamento 

de parte dos empréstimos feitos pelo Assentamento através das linhas de créditos 

(PROCERA, FNE, PRONAF, etc.); b) o pagamento das despesas administrativas 

da Cooperativa (pessoal, material de escritório, viagens, serviços etc.); c) o 

pagamento da energia gasta nos espaços coletivos; d) compra de material 
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necessário para a pecuária (vacina e medicamento para o rebanho de propriedade 

privada ou coletiva); f) a compra e manutenção de equipamentos e maquinário 

necessários às atividades produtivas do Assentamento; g) e foi utilizado na compra 

de uma área para ampliação do Assentamento, “realizada em 1999, equivalente a 

800ha, no valor de R$35.000,00” (Líder assentados, 2005). 

 

A título de exemplo, em 2003, foi paga a primeira parcela do crédito de 

financiamento da produção do Assentamento de Santana, no valor de R$ 26.000,00. Parte 

deste recurso foi retirada dos recursos coletivos com o complemento individual dos 

assentados. Este pagamento era fundamental para a continuidade de acesso a outros 

financiamentos, inclusive após este pagamento, foi liberado um custeio de R$50.000,00 para 

o pagamento de uma dívida coletiva. Na ocasião, um assentado não tinha recursos para pagar 

a sua parcela, neste sentido, o Assentamento assumiu a dívida, negociando seu pagamento 

internamente. 

Observamos daí que, embora haja reclamação de que “no coletivo tinha repartição 

dos bichos, e [hoje] não tem mais. Agora está tudo pouco. Ficou mais atrasado” (Assentada, 

2005), a produção coletiva tem possibilitado a formação de um patrimônio comum que tem 

servido de garantia de acesso à política de financiamento agrícola. Anualmente é feita a 

prestação de contas do Santana, porém “as sobras líquidas vão para a conta capital”, segundo 

registro em Ata. Este patrimônio acumulado, gerenciado pela COPÁGUIA, tem sido a 

garantia de continuidade do Assentamento, principalmente em anos de seca, quando a 

produção individual é reduzida drasticamente e a Cooperativa se utiliza destes recursos para 

suprir parte das necessidades particulares dos assentados. Algumas vezes este benefício chega 

para a família através de cestas básicas retiradas da Bodega coletiva. 

Ora, embora tenhamos apresentado acima a continuidade da produção coletiva no 

projeto misto de Santana, com a sua complexidade e a importância que ainda assume na vida 

dos assentados, ela foi se deslocando cada vez mais de uma posição central para uma posição 

periférica nas relações de produção. Embora ainda se defenda uma produção combinada de 

atividades coletivas e individuais, o que observamos é um outro movimento, isto é, o de 

centralização da produção individual no Santana, lembrando, contudo, que isto não 

representou a supressão em caráter absoluto da esfera coletiva. 

É interessante observamos o tempo que o trabalho coletivo foi ocupando na 

organização da produção em Santana, demonstrando este movimento descendente da esfera 

coletiva. Em 1995, com o estabelecimento do projeto misto de Assentamento, o trabalho 
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coletivo realizado pelos assentados ocupava três dias semanais; entre 1997 e 1999 ele oscilou 

de três a um dia; em 2000 ele ocupou dois dias semanais; em 2003, foi reduzido para um dia e 

meio; e, em 2005, minguou para meio dia por semana. 

No nosso ponto de vista, este movimento reflete o processo de afastamento de 

uma proposta predominantemente coletiva (de 1987 a 1994) para uma proposta de cunho mais 

individualizada (de 1995 a 2005) ocorrido em Santana ao longo destes 18 anos. O caráter 

misto da produção em Santana, como uma combinação de trabalho coletivo e individual, de 

fato estava sendo definido muito mais pela esfera da produção individual (embora que, com o 

apoio do coletivo subordinado àquele), que por uma combinação eqüitativa entre o coletivo e 

o individual. 

Este processo tem sido percebido por alguns assentados que expressaram uma 

certa preocupação com as possibilidades futuras do Assentamento, dadas estas circunstâncias, 

e o que poderá representar para a sua continuidade. Como exprime uma assentada: “eu achava 

melhor tudo coletivo. Depois que dividiram ficou mais desmantelado. Três dias por semana, 

um dia e agora meio dia” (Assentada, 2005). Esta questão fica mais evidente quando 

analisarmos adiante a produção individual, o comércio particular e as contradições que 

emergiram daí. 

Outra questão que observamos em relação ao processo de redução do tempo do 

trabalho coletivo em Santana foi a continuidade das queixas e reclamações apresentadas nas 

Assembléias acerca do não cumprimento das tarefas coletivas por parte de alguns assentados. 

Segundo registros em Atas das Assembléias, podemos enumerar alguns fatos que exprimem a 

dificuldade de garantir a realização do trabalho coletivo, mesmo com a sua diminuição 

gradual: em janeiro de 1995, quando se dedicavam três dias por semana para o trabalho 

coletivo, apresentou-se uma proposta de premiação como incentivo melhor desempenho na 

realização das atividades coletivas; em 1999 (três a um dia por semana), registrou-se a 

reclamação de que “os trabalhos não estão bem feitos”; em 2000 (dois dias por semana) 

chamou-se a atenção, por várias vezes, de que deveriam “levar a sério o trabalho coletivo, 

pois as tarefas estão deixando de ser feitas”; em 2002 destacou-se que os casos de 

substituição, que pode ocorrer quando o assentado não pode comparecer, só são permitidos 

até duas vezes por mês, “quem não respeitar vai ser punido com o acréscimo de tarefas ou vai 

ter que pagar” (Ata Assembléia, 2002). 

Outro problema que tem acompanhado o cotidiano do Assentamento de Santana 

tem sido a presença de animais soltos no entorno da vila agrícola, invadindo os quintais 
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domésticos, destruindo parte da plantação. Embora, reiteradas vezes, tenham sido chamados à 

atenção e ameaçados de punição, os seus proprietários não tomaram qualquer medida para 

resolver esta questão. Estes fatos ilustram o conflito diário entre a questão do público e do 

privado, do espaço que se ocupa sem que isso represente prejuízo aos outros. Um aprendizado 

difícil de se desenvolver, principalmente com resquícios de uma produção tradicional 

camponesa sem o controle do “outro” (FERRANTE, 1994, p. 141), e com o peso de uma 

estrutura social com forte influência individualista. 

De fato, este movimento descendente em termos de projeto coletivo foi 

verbalizado por alguns, quando afirmaram que meio dia por semana não é suficiente para a 

garantia da manutenção da infra-estrutura do Assentamento e nem para a continuidade das 

atividades coletivas de produção de suporte à pecuária. Como bem expressou um assentado 

acerca desta questão, pois “é uma coisa que a gente não pode acabar. A gente tem é que lutar 

e tentar convencer uma parte de aumentar o coletivo”. (Assentado, 2005). Porém esta leitura 

não chegou ainda na esfera coletiva, ainda está presente no campo de algumas subjetividades. 

 

A Produção Individual 

Eu acho que, para nós parceleiros, é importante o coletivo, mas também a parte 

individual. Porque no coletivo era onde as pessoas se escoraram mais nos outros que 

são mais trabalhadores. Aí um diz: “eu estou trabalhando mais”. Assim eu acho que 

[...] estamos tendo direitos iguais. E eu já [estava] achando que só [aquele] trabalho 

coletivo não [ia] dá para eu sobreviver com a minha família e aí foi onde veio o 

gado, a criação. Sendo coletiva... Você não podia, no caso de alguém doente, dizer: 

“eu vou vender”. Porque tinha que passar por uma discussão e votação. Aí a gente 

viu que era melhor cada um criar um bichinho individual porque se você tivesse 

precisando podia vender e resolver ali. Porque nem todo mundo aqui tem emprego 

na prefeitura, por isso muita gente não ganha nada para sobreviver. (Assentada, 

2005). 

 

Como apontamos no capítulo anterior, a produção coletiva terminou 

constituindo-se como um fator impeditivo do desenvolvimento do Santana. Nossa análise 

nos encaminhou para a questão da situação de carências materiais em que se encontravam 

os assentados, o que imprimia a urgência na satisfação das necessidades imediatas. Esta 

não foi possível dentro daquela estrutura posta. A forma como a produção individual em 

Santana foi se estabelecendo, como apresentamos no capítulo anterior, teve como germe a 
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roça de subsistência, que foi se ampliando e assumindo um papel central na estruturação 

das relações de produção no momento que o Assentamento assumiu a forma mista de 

produção. 

Nas condições anteriormente postas, a pecuária em Santana, essencialmente 

coletiva, garantia aos assentados a possibilidade de manutenção de uma poupança viva, 

anualmente havia um rateio entre os assentados das crias nascidas. Todos os assentados 

tinham acesso a uma “cota parte” e, embora não tivessem o direito privado sobre suas 

cotas, poderia utilizar-se dela em momentos de urgência. Tão logo se aprovou a proposta 

de criação privada de animais, aqueles animais “disponíveis” para cada assentado mantido 

no rebanho coletivo tornaram-se parte do rebanho de propriedade individual. Naquele 

mesmo ano (1995), os assentados encaminharam, via COPÁGUIA, um projeto de 

financiamento ao PRONAF para a produção individual na pecuária159. A liberação dos 

recursos ocorreu apenas em 1997, quando os assentados tinham a garantia de forragem 

suficiente para a alimentação dos animais. Essa atividade econômica foi se ampliando cada 

vez mais, assumindo uma importância maior na estruturação da vida do Assentamento, 

como destaca um assentado. 

[...] com oito anos de existência, o Santana possuía um grande rebanho, que 

representava uma boa poupança para dar suporte aos compromissos coletivos. A 

partir daí decidiu-se que cada família poderia ter o seu animal individualmente, mas 

foi estipulado que cada família só poderia criar quatro bovinos adultos, podendo 

chegar até oito cabeças, como forma de poupança, isto para garantir o pagamento 

dos empréstimos individuais que os assentados também podiam fazer. O gado 

reprodutor é da Cooperativa para o controle da qualidade. Caso o assentado queira 

apenas criação poderia ter até 37 cabras ou ovelhas, podendo dobrar suas crias 

(Líder assentado, 2003). 

 

O ano de 1998 foi de seca, o que obrigou o Assentamento a reduzir o seu rebanho. 

Após discussão em Assembléia, decidiu-se que o rebanho de propriedade coletiva seria 

reduzido para 100 cabeças de gado e que cada assentado teria direito de manter apenas um 

animal. Dos caprinos, cada assentado teria que reduzir seu rebanho para 6 animais. Isto 

                                                
159 É interessante a contribuição que Barquete (2003) na sua tese de doutorado, na análise crítica que faz ao papel 
do PRONAF, como uma política do governo de Fernando Henrique Cardoso, voltada para a agricultura familiar 
e que desprezava os Assentamentos rurais de reforma agrária, com sua estrutura cooperada de produção. 
Observamos que o PRONAF em Santana terminou contribuindo no processo de individualização da produção 
com os incentivos a iniciativa privada na produção rural. 
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porque a reserva de forragem não era suficiente para a preservação de todo o rebanho160. Com 

esta medida, o Assentamento estabelecia, coletivamente, critérios necessários à conservação 

de parte do seu rebanho (coletivo e individual). No mês de junho, houve uma denúncia de que 

alguns assentados não estavam cumprindo a cota limite dos animais161, “tem gente que não se 

desfez dos animais”. Ora, esta problemática tem acompanhado Santana desde então. Embora 

haja um esforço por parte do Coletivo de Direção em controlar a produção individual, 

intuímos que se está diante de um problema sem solução, principalmente considerando as 

contradições postas pela estrutura de produção mista, que se articulam a partir de interesses 

coletivos e individuais. Atualmente, o rebanho privadamente apropriado ultrapassou o 

coletivo. Segundo dados da COPÁGUIA, em 2004, o rebanho bovino coletivo era de 169, e o 

individual era de 338; o rebanho ovino coletivo era de 272, e o individual era de 518 no 

individual; o rebanho caprino coletivo era de 401, o individual era de 340. 

O controle coletivo não era fácil, mesmo com a centralização do comando sob a 

responsabilidade dos vaqueiros, com a manutenção de uma mesma área (de alimentação e 

guarda dos animais). Em muitos momentos observamos que os assentados encontravam 

estratégias de burlar aquelas normas. A diretoria da Cooperativa apresentou, em certa ocasião, 

este problema em Assembléia a fim de, coletivamente, buscar meios de controle, sugerindo 

“que deve ser discutida nos núcleos, caso o associado não fale a verdade sobre os animais que 

tem” e punido por isto (Ata Coletivo de Direção, 2003). 

Além do controle do limite dos animais, denunciavam a presença de animais 

individuais em áreas proibidas. A não centralização do manejo do rebanho de propriedade 

individual, ao mesmo tempo em que abriu a possibilidade às famílias ocuparem uma atividade 

econômica (o manejo dos animais), tornou a atividade da pecuária muito mais complexa, e de 

difícil controle, inclusive de dar garantia da sua continuidade, na medida em que, a 

permanência de um rebanho exigia a produção de uma alimentação adequada e de 

qualidade162. 

                                                
160 Embora desde de 2000 tenha se discutido sobre a possibilidade de produção de forragem individual, é apenas 
em 2004 que esta atividade foi permitida, com a produção de capim em uma área demarcada e escolhida por uma 
comissão de assentados. 
161 O limite de animais de propriedade individual era: do gado, de quatro cabeças, podendo chegar a oito em caso 
de nascimento de garrotes, que teriam que ser vendidos tão logo atingissem a idade de dois anos; da criação, de 
oito, podendo chegar até doze com as crias, deveriam ser vendidas quando atingisse o peso de 24kg. 
162 O controle coletivo da reprodução dos animais foi definido como de responsabilidade do setor da pecuária, 
que mantém os animais reprodutores em boas condições, garantindo uma reprodução de qualidade, tanto do 
rebanho coletivo quanto do individual. 
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A produção individual possibilitou, de fato, uma maior margem de manobra para 

os assentados na busca da satisfação de suas necessidades, o que não foi possível no período 

em que se estabeleceu o projeto coletivo, por vários fatores. Em primeiro lugar, a gestão 

coletiva não era (e não é) uma questão simples de ser resolvida, principalmente quando ocorre 

dentro de relações sociais mais amplas cuja lógica se funda na “autonomia e individualismo” 

e, quando se objetiva dentro de um contexto de necessidades materiais e espirituais que 

exigem respostas imediatas e, que, nem sempre, eram dadas satisfatoriamente pela estrutura 

associativa dos trabalhadores. No momento em que esta responsabilidade foi repassada para a 

esfera privada, individual, os sujeitos não teriam outra alternativa que não fosse a 

conformação da sua condição posta ou a intensificação maior da sua capacidade produtiva 

para a garantia da satisfação das suas necessidades. Em segundo lugar, o Assentamento de 

Santana contou com o apoio do Estado no financiamento do projeto individual, através do re-

direcionamento da política de reforma agrária numa perspectiva de incentivo à agricultura 

familiar (BARQUETE, 2003). Em terceiro lugar, este incentivo externo possibilitou, de 

imediato, a propriedade privada de animais, representando uma maior margem de manobra, 

inclusive na capacidade de negociação mercantil dos animais para a compra de bens de 

consumo, como por exemplo, a compra da moto como meio de transporte viável e acessível 

na região. Foi a partir daquele ano que a maioria dos assentados passaram a consumir bens 

duráveis como moto, televisão, geladeira etc. Em quarto lugar, conforme analisamos no 

capítulo anterior, a relação de apropriação privada do excedente de trabalho tem uma lógica e 

força diferente da apropriação coletiva (no contexto da sociabilidade burguesa e das 

condições objetivas de carências materiais). Vejamos a fala a seguir: 

No começo era tudo coletivo. O coletivo é bom, mas com o individual. Só coletivo é 

ruim porque um faz mais que outro e aí como é que fica. Nós temos que fazer com 

nosso individual. Como vamos vestir e calçar? [...] Como no começo não dá 

(Assentada, 2005). 

A estrutura de produção mista possibilitou aos assentados em Santana uma 

condição de autonomia que terminou se configurando como incentivo decisivo no 

desenvolvimento do projeto. O que gostaríamos de destacar é que, os dois modelos de 

assentamentos estavam numa relação de determinação frente à economia capitalista. No caso 

da gestão cooperada, com terra e trabalho coletivos, a realidade objetiva de carecimentos e de 

não satisfação das necessidades recaiam, na sua aparência imediata, sobre aquela forma de 

gerenciamento. A não satisfação das necessidades imediatas era atribuída à não competência 

coletiva da administração da produção e da sua distribuição. No caso da gestão cooperada 
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mista, a questão das necessidades e carências não satisfeitas passou a ser centrada na esfera da 

subjetividade, isto é, da competência pessoal. Segundo a análise de Chayanov (1981, p. 138) 

seria o "grau de exploração e equilíbrio interno" posto pela "penosidade do trabalho" do 

camponês que determinaria um certo equilíbrio entre o nível de necessidades da família e a 

sua disposição de trabalho. 

No entanto, o que observamos foi que as condições objetivas que, de certa forma 

determinaram, tanto a proposta coletiva quanto a mista, eram partes de uma causalidade posta 

pela sociabilidade burguesa que, na dinâmica da sua reprodução social estava empenhada 

em... 

[...] impedir, o mais possível, que enxerguemos a realidade objetivamente, ou seja, 

que reconheçamos as contradições, os desacertos de um sistema que produz a 

miséria e a infelicidade humana. Neste sentido, ao invés de investir na luta coletiva 

pela transformação desse sistema desumano, o trabalhador é induzido a fechar-se no 

âmbito restrito de sua desamparada individualidade, tão-somente tentando mudar 

sua subjetividade, investindo em seu marketing pessoal (JIMÉNEZ, 2005, p.250- 

251, grifo da autora) 

 

Além do rebanho individual em ascensão, a produção agrícola individual assumiu 

um papel fundamental na definição da sociabilidade em Santana. A roça individual, como 

atividade de subsistência familiar, já vinha se ampliando e passou a assumir o papel de 

mediação das condições objetivas de reprodução do assentado e de sua família. Segundo as 

normas estabelecidas, cada assentado tem a possibilidade de explorar uma área de 1ha a 

10ha163. Com isto, fica a critério de cada família a exploração de sua área, segundo a sua 

necessidade e capacidade de produção. Com esta atividade econômica, a família produz 

basicamente feijão e milho para a alimentação diária (além de outros gêneros alimentícios), 

comercializando o excedente para aquisição de bens complementares e necessários à 

satisfação de suas necessidades de alimentação, vestuário e outros. 

Desde meados da década de 1990 os assentados em Santana já tinham o direito de 

explorar a terra acima de um hectare. Aquele que não utilizasse pelo menos 1ha da área, a 

cada ano, perderia o direito referente à área principal estipulada (COPÁGUIA, 1998). Aqueles 

que conseguiam uma boa produção podiam pedir a ampliação da área trabalhada, desde que 

aprovada em Assembléia. Os frutos dessa produção pertenciam à família, que era responsável 

pelo estoque de sua produção em suas próprias casas, observamos que a produção individual 

                                                
163 Todos os assentados são obrigados a explorar pelo menos 1ha na atividade agrícola. Apenas os aposentados 
são dispensados desta atividade. 
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representou um forte incentivo para o desenvolvimento do Assentamento e, principalmente, 

de suas potencialidades.  

Mészáros (2002) faz uma importante exposição sobre a questão dos incentivos dos 

trabalhadores, que, sob o capitalismo se estabelecem sob a forma de pagamento monetário e 

que, sob o socialismo, deverão assumir outra forma, fundada em uma lógica contrária à 

mercantil164. Neste sentido, o autor faz a seguinte exposição: 

Para os indivíduos, nenhum incentivo poderia ser maior, em qualquer ordem social, 

do que a capacidade de controlar suas próprias condições de vida. Naturalmente, por 

razões com as quais estamos familiarizados, isto é totalmente negado a eles sob a 

dominação do capital (MÉSZÁROS, 2002, p. 969). 

 

Todo o processo produtivo passou para o controle da família do assentado, 

diferentemente do que se realizava no primeiro momento do Assentamento. Nestas condições 

os assentados não estavam mais associados entre si na esfera da produção agrícola, porém, em 

tese, estabeleciam este vínculo através da comercialização cooperativista do excedente da 

produção, realizada pela COPÁGUIA, juntamente com a Central de Cooperativa de 

Assentamentos Rurais do Ceará (CCA). Voltaremos a seguir a tratar desta questão. O fato é 

que, o controle direto da produção foi um incentivo fundamental para o avanço das relações 

de produção em Santana, como bem expõe um assentado: 

E na hora que isto foi misto, as pessoas começaram a desenvolver mais [...] Aí o 

coletivo caiu um pouco, mas o objetivo nosso é crescer, mas que as pessoas tenham 

meios de vida para sobreviver. [...] E o misto se desenvolveu bastante, as pessoas 

tiveram seu dinheiro para fazer os seus custeios; seu dinheiro para comprar a sua 

vaca e sua ovelha. Eu sei que no coletivo tinha [importância]. Mas não tinha assim 

[tanta importância] porque nós estamos num sistema capitalista, não é? Sempre a 

pessoa fica mais feliz quando diz “aquele bicho é meu”, do que “nosso”. Aí a gente 

viu este lado; e também sempre faz uma avaliação, porque é que nós chegamos até 

hoje, com um bocado de sonho que realizou? Por causa do coletivo também, não é? 

Nós não podemos deixar de reconhecer o coletivo. Porque não avançamos no 

coletivo, mas avançamos nos dois agora (Líder assentado, 2005; grifo nosso) 

 

                                                
164 A questão dos incentivos sob o socialismo “está baseada na primazia das necessidades sobre os objetivos da 
produção, libertando-se assim da tirania do valor de troca. Isto só é possível em um sistema reprodutivo no qual: 
1) o controle da produção é completamente exercido pelos próprios indivíduos produtores, excluindo assim a 
imposição de objetivos de produção preestabelecidos sobre a sua atividade; e 2)o caráter social do trabalho é 
afirmado diretamente, não post festum, permitindo que os indivíduos planejem seus intercâmbios produtivos e 
distributivos no sentido verdadeiramente significativo do termo” (MÉSZÁROS, 2002, p 968-969, grifo do 
autor). 



  165 
 

 
 

Vale destacar, portanto, que a atividade produtiva agrícola deixou de ser uma 

atividade associada, nos termos do cooperativismo. A apropriação coletiva do excedente da 

produção em Santana, em seus primeiros anos, foi substituída pela apropriação privada, com a 

possibilidade de socialização de uma parcela deste excedente pela mediação da 

comercialização cooperada. Portanto a questão da organização da produção e da utilização de 

seu excedente assumiu uma direção nova em Santana. É oportuno observar que Lukács (19?? 

b, p. 133), analisando o processo de desenvolvimento social, afirmou que a produção do 

excedente colocou uma questão aos homens: “a quem deve pertencer o quanto é produzido 

além do necessário para a reprodução da vida.” A resposta a esta pergunta provocou a 

“estratificação de classes da sociedade, a qual, após surgir, domina o desenvolvimento social 

da humanidade”. 

Em Santana, reduzindo-se as proporções, observamos que num primeiro 

momento, havia a intenção de socialização da produção e do excedente, utilizando-se para isto 

de um controle coletivo capaz de garantir a reprodução daquele modelo de Assentamento. 

Porém, esta tentativa foi impossibilitada por fatores internos e externos, que independiam de 

suas vontades imediatas165. Com a escolha da produção mista, os assentados individualmente 

assumiram o controle sobre a atividade produtiva e o controle relativo sobre o seu excedente, 

bastando, para isto, cumprir as normas estabelecidas coletivamente: de limite da exploração 

das áreas determinadas para cada família e, em tese, da sua comercialização da produção via 

Cooperativa. 

Nossa análise nos encaminhou para a afirmação de que esta nova forma de 

apropriação do excedente juntamente com outros processos sociais (como veremos a seguir, o 

acesso a emprego público, comércio particular, vínculos com a elite política), terminou 

engendrando processos sociais internos que foram afastando o Assentamento de seus 

propósitos coletivos e cooperativistas, criando, inclusive, a objetivação de uma diferenciação 

social interna. Estas questões estarão sendo analisadas quando tratarmos das relações 

mercantis. De acordo com a nossa investigação, observamos que, em primeiro lugar, foi 

patente que, com o avanço da produção agrícola individual juntamente com a pecuária, as 

possibilidades de os assentados apropriarem-se privadamente de seu excedente estavam 

dadas. Utilizando-se dele conforme suas necessidades e disposição. Ou seja, os assentados, 

não mais associados entre si na produção e, portanto, sem ter que enfrentar as divergências 

                                                
165 Como apresentamos no capítulo anterior: o nível de carências materiais, o não aproveitamento da força de 
trabalho familiar disponível, a contradição de uma apropriação coletiva do excedente dentro de uma lógica 
privatista, a disposição e a adesão ao trabalho coletivo, etc. 
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internas (que, segundo um assentado “sustentar o duro da comunidade não é fácil, muitos 

reclamavam”), realizavam a sua atividade produtiva de acordo com “o grau de auto-

exploração, [e da] satisfação da demanda familiar e [da] própria penosidade do trabalho” 

(CHAYANOV, 1981, p. 139). 

Para Chayanov (1966), a propósito, o que define a organização da produção 

familiar é a relação entre as necessidades da família e sua capacidade de despender tempo e 

esforço de trabalho para esse fim, em um processo, cujo equilíbrio vai sendo controlado pelo 

número de consumidores e não pelo número de trabalhadores; portanto, trata-se de uma 

economia não motivada pelo lucro, mas pelo equilíbrio entre trabalho (familiar) e consumo166. 

Além deste fator “subjetivo” da economia camponesa segundo o autor, observamos que, na 

essência daquele movimento, fatores econômicos e políticos estavam intermediando seja esta 

processualidade, destacando que o fator ‘subjetivo’ precisa ser enfrentado dentro das relações 

dialéticas que constituem a totalidade social. 

As entrevistas com o grupo de quarenta (40) famílias de Santana (assentados, 

assentados aposentados e agregados), confirmou que a produção agrícola individual estava 

voltada para a produção de gêneros para o consumo familiar e para a comercialização. A força 

de trabalho familiar era a base de sustentação da produção da grande maioria (cerca de 73%) 

dos entrevistados, inclusive contando com o trabalho da mulher e filhos, nos períodos de 

intensificação dos trabalhos. Observamos ainda, a troca de serviços entre eles, confirmando os 

laços de solidariedade presentes nas relações camponesas (FRAXE, 1997), e constatamos que 

algumas famílias contratam força de trabalho paga, como complemento da força de trabalho 

familiar. 

Sabemos que o trabalho, como intercâmbio do homem com a natureza (LUKÁCS, 

19??b), é o meio de produzir bens necessários à vida humana, além de possibilitar a 

capacidade de produzir para além da necessidade imediata. Este trabalho, ao ser objetivado e 

apropriado pelo trabalhador, ao mesmo tempo, cria a possibilidade da exploração do produtor 

e da apropriação e acumulação do seu excedente por um estranho. Ponderando um pouco 

sobre a questão da utilização de força de trabalho extra por parte do camponês, Kautsky 

(1981) diferenciava aquele camponês que a utilizava para a garantia da sua reprodução 

material e aquele que o faz para a ampliação do seu patrimônio e expansão de sua atividade 

                                                
166 No decorrer da nossa exposição, vamos identificando elementos nas relações de produção em Santana que 
contrariam a análise do autor, por outro lado, encontramos relações sociais que estavam de acordo com sua 
teoria, embora, reconheçamos que estas relações são definidas, muito mais pelas imposições externas, que por 
escolha ‘subjetivas’. 
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produtiva, inclusive da atividade não agrícola. Portanto, o fato de o assentado comprar força 

de trabalho para complementar a produção de bens necessários à sua reprodução e de sua 

família, não o exclui da condição de trabalhador rural167. 

Dos quarenta (40) entrevistados, por exemplo, a grande maioria vive do seu 

próprio trabalho, costumando trocar serviços entre si. Identificamos onze (11) assentados que 

costumam contratar trabalho alheio. Dentre estes, dois eram aposentados e já não tinham 

condições de manter uma produção básica com seu próprio trabalho; três eram casais com 

filhos pequenos; e seis eram assentados que, inclusive desenvolviam atividades não agrícolas, 

das quais destacamos o comércio particular168. Deste grupo observamos ainda, que dois 

apresentavam um comércio mais diversificado e bem estruturado em seus domicílios, 

disponibilizando de: remédios, carne, confecções, calçados, e combustível. Além disso, eles 

costumam comprar parte da produção dos outros assentados. Coincidência ou não, são estas 

famílias que contratam em maior número, força de trabalho paga por mês, 15 e 16 dias/mês 

respectivamente169. Além da atividade comercial, observamos que estas famílias realizam 

atividades não agrícolas no setor público (como funcionários da escola e do posto de saúde), 

serviços oferecidos ao Assentamento, que absorve uma razoável quantidade de força de 

trabalho. Um dos quais, inclusive, conseguiu com o então prefeito um contrato para a 

prestação do serviço de transporte escolar no meio rural, realizado com seu próprio caminhão, 

percebendo R$1400,00 mensais. 

Kautsky (1980), analisando o desenvolvimento do capitalismo no campo, afirma 

que o que ocorreu foi a intensificação do uso da capacidade produtiva camponesa (inclusive 

com o aumento de sua exploração) com a complexificação da vida rural, que se integra cada 

vez mais às relações de produção mais amplas. Neste sentido, como vimos, temos assentados 

ocupando funções nos serviços públicos oferecidos no Assentamento, principalmente na 

                                                
167 Nesta perspectiva, fomos investigar sobre aqueles assentados que, no início do Assentamento, venderam os 
animais que possuíam para poder participar do Santana, na tentativa de verificar se aquele “patrimônio” havia 
feito diferença. Chegamos à conclusão de que aqueles recursos disponibilizados foram utilizados, pela maioria, 
para o melhoramento de suas casas e compra de utensílios domésticos. Embora dois deles tenha colocado suas 
economias na poupança, não puderam usufruir deste benefício diante do “Plano Collor” que confiscou todo o 
dinheiro, o qual foi resgatado bem depois com perdas para os poupadores. 
168 Dos seis assentados que exercem atividades comerciais dois assentados comercializam legumes e frutas, estes 
não estão aqui incluídos, pois consideramos que é uma venda de valores de uso, resultantes de seu próprio 
trabalho individual, e que o resultado desta relação confere ao seu produtor a satisfação de necessidades de 
consumo imediato. Portanto, não é uma relação impelida pelo lucro e pela necessidade de investimento e 
ampliação da sua capacidade de comercializar e  não há uma valorização do valor (SMITH, 1990). Estes 
produtos comercializados são, em geral, cultivados em seus quintais, com força de trabalho familiar feminina. 
169 Durante a nossa entrevista, por exemplo, tivemos acesso a informação de que um desses assentados possui 
uma residência na sede do Município de Monsenhor Tabosa, inclusive tendo chegado a comprar um lote de terra 
de um Assentamento Rural de Reforma Agrária Solidária, porém vendeu, pois não era rentável. 
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escola e no posto de saúde, valendo lembrar também que a estrutura da COPÁGUIA termina 

contratando força de trabalho paga. 

 

As Relações Mercantis em Santana 

As relações comerciais no Assentamento de Santana, em tese, eram da 

responsabilidade do Setor de Comercialização e Abastecimento, constituído por uma 

comissão de associados eleita em Assembléia. Segundo regimento interno, este setor tem a 

função de “implantar rede de mercado para venda dos diversos produtos” de Santana em 

outras localidades, buscando uma integração com outras cooperativas e associações; “de 

produzir de acordo com as exigências de mercado (agricultura e pecuária); e garantir a 

comercialização cooperada da produção do Assentamento” (COPÁGUIA, 2000, p.10), através 

da Bodega. A missão do Assentamento é “um instrumento de desenvolvimento rural 

‘sustentável’, fomentando os princípios do ‘cooperativismo’ em todas as suas instâncias e 

modalidades” (COPÁCUIA, 2000, p.1, grifo nosso)170. 

O Assentamento apresentava o cooperativismo como fundamento básico e central 

da sua organização produtiva e comercial. Após 1995 a direção assumiu a gestão cooperada, 

primordialmente, na esfera da comercialização, já que na esfera da produção, a experiência 

coletiva não prosperou, conforme expusemos no capítulo anterior. A experiência acumulada, 

já demonstrava quão difícil era o estabelecimento comercial com o mercado nos arredores do 

Assentamento. Mesmo assim, este apostava na possibilidade de avançar nesta direção, na 

medida em que a produção agrícola estava sob a responsabilidade individual dos assentados, 

que passaram a contar com a ampliação da área para o cultivo e com o suporte na 

comercialização cooperada. 

Através do exame da documentação (Atas das Assembléias Gerais e do Coletivo 

de Direção; dos Documentos da COPÁGUIA, do INCRA) e das entrevistas realizadas 

pudemos constatar que se estabeleceu um acordo entre os assentados e a Cooperativa, que 

assumiu a comercialização da produção agrícola (individual) e da pecuária (coletiva e 

individual). Porém, como já ocorria nos anos anteriores a 1995, em muitos momentos a 

                                                
170 Gostaríamos de adiantar aqui, que no nosso ponto de vista, a estrutura cooperativista apresenta aspectos que 
põem em contradição as expectativas dos produtores associados e a lógica do mercado de reprodução e 
ampliação do capital. Ao participarem das relações mercantis, via Cooperativa, os trabalhadores rurais estão, de 
fato, encontrando mecanismos de adequação às regras inevitáveis do mercado. A questão da possibilidade de 
uma economia sustentável dentro do sistema de capital é, segundo Mészáros (1995, 2002) uma impossibilidade 
concreta. No decorrer deste capítulo, retomaremos estas questões.  
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Cooperativa não disponibilizava de capital de giro suficiente para negociar a produção com os 

assentados. Como alternativa nestes momentos, a COPÁGUIA disponibilizava sua estrutura, 

cedendo o caminhão, para que os assentados fossem diretamente negociar sua produção nos 

mercados das localidades mais próximas de Santana. Esta prática foi se tornando muito 

comum em Santana, o que permitiu e contribuiu para que “alguns assentados foram tomando 

a iniciativa de negociação com os outros assentados” (Líder assentado, 2005). 

Ainda de acordo com a documentação analisada, os registros acerca destas 

relações eram predominantemente alusivos à atuação interna da Bodega, à venda dos produtos 

de primeira necessidade e às relações comerciais internas do tipo particulares. Os dados sobre 

a compra e a venda da produção dos assentados, por meio da Cooperativa são bastante 

escassos, o que revela o nível de relação que tem se estabelecido nesta esfera. Registros em 

Ata de Assembléia em 2000, por exemplo, denunciavam que alguns assentados não estariam 

colaborando com a comercialização, deixando de vender sua produção para a Cooperativa; em 

Atas do Coletivo de Direção em Março de 2001, a Cooperativa se encontrava com 

dificuldades financeiras, por este motivo, iria priorizar a pecuária para a comercialização; em 

outubro do mesmo ano, afirmavam que alguns sócios “não estão colaborando, pois preferem 

vender para individuais”, em vez de vender para a Cooperativa, como seria o esperado. Neste 

momento, um assentado alerta quanto à necessidade da Cooperativa “acompanhar o preço de 

mercado”. 

Ainda segundo registro em Atas de Assembléia o Assentamento participou de 

uma Feira da Reforma Agrária em novembro de 2001, de outra em novembro de 2003, porém 

nestas feiras o que se destacava era a venda de animais. No segundo semestre de 2004, 

segundo Ata do Coletivo de Direção, a COPÁGUIA comercializou parte do rebanho para o 

pagamento de dívidas internas; naquele mesmo ano tentou-se encontrar compradores para os 

produtos dos assentados. A Cooperativa participou também da Feira de Reforma Agrária e da 

Feira de Sócio-Economia Solidária em Fortaleza, a partir da qual, conseguiu acordar uma 

“venda direta com o Banco Palmas” (Técnico do INCRA, 2005). 

A Bodega comunitária em Santana, enquanto o “lugar da compra da produção dos 

assentados e da venda de produtos industrializados” (Técnico INCRA, 2005), pelas 

circunstâncias postas no capítulo anterior171, assumia estas duas missões com dificuldades 

                                                
171 Lembramos a contradição fundamental da Bodega comunitária em Santana: vender produtos industrializados 
para os seus próprios donos, por este motivo o “lucro” que deveria acumular teria que ser extraído dos 
assentados, daí que estava sempre no “vermelho”. 
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financeiras insolúveis. Com efeito, a leituras dos livros de Atas (das Assembléias e do 

Coletivo de Direção) deixa claro que os problemas enfrentados pela Bodega estavam sempre 

em evidência172, atravessando uma crise permanente, ora com a falta de produtos, ora com o 

excesso de estoque por conta da diminuição das vendas, ora por acumular uma dívida durante 

anos, facilitada pela prática da venda fiada para os próprios assentados e moradores do seu 

entorno173. Em 1999, segundo Ata de Assembléia, houve uma discussão sobre a falta de 

colaboração dos assentados. 

A Bodega é nossa. É triste [ver que alguns estão] contribuindo com os 

atravessadores e deixam de lado o que é nosso. Precisamos pensar melhor na nossa 

organização. [...] Dizem que as coisas estão caras [aqui]. Saibam reclamar, pois 

aceitamos críticas e procuraremos melhorar os preços. [...] Não podemos obrigar 

[comprar na Bodega]. Uns compram e dão lucro, outros compram fora [e no fim] 

têm o mesmo direito. É muito errado. (Registro em Ata Assembléia geral, julho, 

1999)174. 

 

Com esta situação, foram ensaiadas algumas estratégias de enfrentamento a 

proibição da venda “fiada”, em 2000; e, para os devedores internos, a proposta de desconto de 

50% para quem devia até R$300,00. Além destes problemas de ordem financeira, em 2001, 

denunciaram que “tem sócio concorrendo com a Bodega, assim não estão colaborando” (Ata 

da Assembléia, 2001), comercializando produtos em seus domicílios175. Segundo avaliação do 

técnico do INCRA a Bodega teria que assumir um papel estratégico na organização das 

relações mercantis. Vejamos a sua exposição: 

A Cooperativa desde a sua fundação tinha a intenção de concentrar o comércio na 

Bodega toda e qualquer negociação comercial [...] Toda a produção que saísse do 

Assentamento teria que passar pela Bodega, como todos os produtos que entrassem 

                                                
172 Em alguns momentos a Bodega enfrentou problemas de ordem administrativa, com sua conta irregular e sem 
controle. Conforme Ata do Coletivo de Direção em 1998, houve uma irregularidade na prestação de contas, que 
resultou na punição de uma assentada, responsável pelo comércio, e na devolução de parte dos recursos 
reclamados. 
173 É interessante a análise que o técnico do INCRA faz a este respeito: “um dos grandes problemas da Bodega 
são os devedores de fora, que não estão pagando. Gente que há mais de um ano está com dívidas. Em geral são 
aposentados”. A dificuldade em cobrar esta dívida é atribuída à “questão da irmandade [...] às vezes é parente 
‘não vamos atrás não, porque é avô de fulano’ [ou] casado com alguém do Assentamento. Tem uma coisa 
naquela região, é difícil você puxar alguém que não seja parente de um outro”. Portanto os vínculos familiares 
terminam impedindo o estabelecimento de uma racionalidade empresarial, capitalista. 
174 O destaque a “não está correto” é referente às cotas partes da Bodega que, esporadicamente, eram distribuídas 
entre os assentados. Portanto aqueles que não estão contribuindo pelo crescimento da Bodega tinham os mesmos 
direitos daqueles que colaboravam, visto que era uma cooperativa. 
175 Como analisamos no capítulo anterior, lembramos da contradição insolúvel que a Bodega enfrentava para 
garantir a sua reprodução. Pois teria que garantir um lucro suficiente para a sua reprodução; no entanto, dentro 
das relações de concorrência ficava em desvantagem. 
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no Assentamento. [...] Isto [...] funcionou até certo tempo. Mas depois, aquelas 

pessoas mais ativas, que têm no sangue alguma coisa ligada ao comércio 

despertaram e começaram a botar algumas coisas neste sentido [...] o que eles 

comercializam [...] individualmente. A Bodega não comercializa (Técnico do 

INCRA, 2005). 

 

O fato é que estas condições ideais não se estabeleceram, fruto de escolhas 

individuais, mediadas por processos sociais externos, uma combinação dos dois, lembrando 

que as individualidades são objetivadas pela mediação da sociedade da qual se faz parte. 

Segundo um dos entrevistados, estes assentados não estavam envolvidos no projeto coletivo. 

De acordo com as regras estabelecidas, nenhum assentado a princípio, poderia comercializar 

em sua casa, principalmente quando se tratava dos mesmos produtos oferecidos na Bodega. 

Além disso, o comércio comunitário apresentava dificuldades na manutenção da oferta e 

qualidade dos produtos, frente à pressão da emergência das novas necessidades. Por exemplo, 

nos anos de 1993 e 1994176 houve uma crise de manutenção do estoque dos produtos da 

Bodega, e que se estendeu pelo ano de 1995, refletindo a sua própria contradição, uma 

Bodega coletiva sob a lógica da acumulação de capital177. 

Este contexto foi bastante favorável à retomada do debate em torno da 

possibilidade do comércio particular. Diante da realidade de crise e das pressões enfrentadas, 

o Assentamento aprovou, em maio de 1995, a comercialização de carne por particulares, 

entendendo que a Cooperativa não tinha condições para aquele tipo de comercialização. Esta 

abertura, de fato, representou a permissão da iniciativa privada em uma área, antes reservada 

exclusivamente à Cooperativa. O grupo que se beneficiou desta atividade, conforme 

observamos, era bastante restrito. As necessidades estavam postas e as possibilidades de 

superação, pela via coletiva, não foram dadas, o que contribuiu concretamente para a via 

particular, privada. Aqueles assentados que poderiam oferecer tais serviços estavam livres 

para isso, utilizando-se de suas reservas particulares, o que favoreceu o avanço das atividades 

econômicas privadas dentro do Assentamento. Isto foi, uma questão de tempo. As 

necessidades de acesso a remédios, sapatos, roupas e, inclusive, combustível, aos poucos, 

                                                
176 Retomando a questão, a Bodega, enfrentara uma crise em 1991 e 1992, quando houve um longo debate sobre 
a possibilidade da venda particular no Assentamento. Naquela ocasião decidiu-se sua proibição. 
177 A contradição própria do modelo de Bodega coletiva (é o mesmo da lógica Cooperativa) está posto pela 
lógica da acumulação. A lógica da Bodega coletiva é negadora da acumulação privada, que pressupõe a 
apropriação por meio de relações mercantis do excedente de trabalho de seus próprios proprietários coletivos. 
Daí que, este modelo se esbarra nesta contradição que lhe impôs como limite a sua não expansão. Ou seja, a 
impossibilidade de aumento da extração da taxa de lucro, que contradiz com o interesse dos usuários da Bodega, 
os próprios assentados. O comércio particular tem outra lógica, e não passa por este conflito, pois vende para 
outros e não para si mesmo. 
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foram sendo assumidas por um grupo restrito de assentados e com a aprovação da 

Assembléia. 

No ano de 2001, segundo Ata do Coletivo de Direção, 20% dos assentados não 

compravam na Bodega, preferindo comprar nas localidades próximas ao Assentamento e, 

inclusive a comerciantes ambulantes e atravessadores. Um processo que foge ao controle da 

Cooperativa, tanto por conta da fragilidade de sua estrutura local, quanto pela ausência de 

uma rede de relações no âmbito regional ou nacional. 

Neste contexto de permanente crise enfrentada quanto à sustentabilidade da 

Cooperativa de Santana, não podemos deixar de reconhecer que, mesmo precariamente, a 

COPÁGUIA tem cumprido, relativamente, a sua função na garantia da venda da produção dos 

assentados ou, pelo menos, de uma grande maioria deles. Por exemplo, em 2002, a 

COPÁGUIA emprestou R$5.000,00 à Bodega para a compra da produção do feijão dos 

assentados, principalmente daqueles que não tinham contatos comerciais nas localidades da 

circunvizinhança. Segundo a nossa pesquisa, mais de 50% dos assentados vendem o 

excedente de sua produção para a Cooperativa, portanto, do ponto de vista deste grupo, ela 

cumpre uma função social importante. Porém, do ponto de vista da estrutura de organização 

de uma cooperativa, a COPÁGUIA se apresenta fragmentada, pois não consegue centralizar a 

comercialização da produção do Assentamento. 

Observamos que, além na falta de recursos disponíveis para a ampliação do 

comércio cooperado, um outro fator terminou interferindo aí, qual seja, a sobrecarga de 

atividades e responsabilidades que a Cooperativa assumia frente às demandas internas e 

externas, nas negociações com o Município e o Estado (incluindo o INCRA), para garantir o 

acesso mínimo a direitos sociais já conquistados e para a ampliação destes. Por exemplo, 

segundo um líder assentado atualmente eles (em parceria com outros assentamentos através 

de um Fórum permanente) vêm travando uma luta contra o poder local, para a construção de 

um posto de beneficiamento do mel, que atenderia a região. O projeto de beneficiamento do 

mel foi aprovado pelo governo federal, no entanto, tem sido inviabilizado pela prefeitura de 

Monsenhor Tabosa, que, com o apoio dos grandes proprietários rurais da região, não 

concordam que o referido posto seja construído em área de assentamento rural. Estamos 

diante de um conflito de classe, que impõe à “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 

2001) a condição de permanecer num estado de alerta. 

A questão do cooperativismo tem estado em evidência. Neste sentido, sentimos 

necessidade de entendermos melhor a questão, no sentido de percebermos os limites que 
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representa. Daí que consideramos fundamental o trabalho organizado por Santos (2002), 

abordando diversas experiências de cooperativas no mundo. O autor apresenta a experiência 

da Cooperativa Mondragon, da Espanha, cuja estrutura nacional tem garantido aos seus 

cooperados “formas idôneas de canalizar as iniciativas populares” (FRIEDAM, apud 

SANTOS, 2002, p. 35)178. A sua exposição parte da tese de que o associativismo: 

[...] como teoria social [...] é baseado em dois postulados: por um lado a defesa de 

uma economia de mercado baseada nos princípios não capitalistas de cooperação e 

mutualidade e, por outro, a crítica ao Estado centralizado e a preferência em formas 

de organização política, pluralistas e federalistas que deram um papel central à 

sociedade civil. (HIRST Apud. SANTOS, 2002, p. 33). 

 

Embora neste trabalho o faça a defesa ao associativismo, em alguns momentos 

reconhece que esta forma de cooperação não foi “capaz de resistir aos ataques provenientes 

tanto das teorias do socialismo centralizado quanto do liberalismo individualista. O 

cooperativismo deu forma a experiências exemplares de economia solidária [...] mas, não 

conseguiu converter-se em alternativa importante em relação ao setor capitalista da economia 

nacional e mundial” (SANTOS, 2002, p. 34)179. 

Ainda dentro desta perspectiva, encontramos Chayanov (apud. ABRAMOVAY, 

1998) afirmando que o cooperativismo entre os produtores familiares era a saída para 

diminuir os riscos econômicos e para o estabelecimento de uma relação vertical com o 

                                                
178 Na exposição da experiência da Cooperativa Mondragon alguns elementos são fundamentais no processo de 
controle entre as cooperativas associadas, dos quais encontramos “um mecanismo central de ajuda mútua entre 
as cooperativas [...] entre os quais se destaca a redistribuição de parte dos lucros das cooperativas de maior 
sucesso pelas que atravessa dificuldades temporárias”, evitando “o crescimento desmedido das suas 
cooperativas”. Lembrando a importância da “descentralização e colaboração entre cooperativas associadas em 
rede e [...] fidelidade ao princípio da participação democrática no interior da Cooperativa” (SANTOS, 2002, p. 
39s). 
179 Gostaríamos de pontuar que este autor acredita na possbilidade de uma economia de mercado “baseado em 
princípios não capitalistas de cooperação e mutualidade” (HIRST apud SANTOS, 2003, p. 33), ou seja, ele está 
de acordo, em última instância, com a tese do “socialismo de mercado”. As teorias do socialismo de mercado 
emergiram na década de 1950, apontando para a possibilidade de “introduzir mecanismos de mercado dentro de 
uma economia socialista [...] que permitisse atingir os valores de igualdade e solidariedade” (SANTOS, 2002, p. 
43). Como afirmaram Lê Grand e Estrin (apud SANTOS, 2002, p. 43) “ o socialismo de mercado é [...] a forma 
viável e adequada de perseguir os fins socialistas de solidariedade e igualdade [...] uma combinação de 
mecanismos de mercado e planejamento econômico, na qual o mercado tenha papel preponderante. [...] não 
existe uma relação entre mercado e capitalismo [...] Por si próprio, o mercado não gera inevitavelmente os níveis 
de desigualdade e alienação que caracterizam o capitalismo”. Por sua vez, Cohen (apud SANTOS, 2002, p. 44) 
critica a possibilidade de realização de “objetivos socialistas por intermédio do mercado [...] pois [ele] 
inevitavelmente produz desigualdade econômica e gera tipos de sociabilidade individualistas”. Para Mészáros 
(2002, p. 968) os defensores do “socialismo de mercado” apresentam argumentos esvaziados a favor da 
instituição de um ‘mercado social’ em nome da criação de uma garantia real para o socialismo e a democracia 
por oposição à economia dirigida” [nos moldes da antiga União Soviética]. Ora, a lógica do mercado é a troca de 
mercadorias orientada para a expansão e acumulação, o que contradiz com a lógica socialista “baseada na 
primazia das necessidades sobre os objetos de produção, libertando-se assim da tirania do valor de troca”. 
(MÉSZÁROS, 2002, 968-969, grifo do autor). 
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mercado.Contrapondo-se a esta abordagem, embora pondere em alguns pontos, Kautsky 

(1980), afirma que o cooperativismo é uma estratégia dos produtores familiares, frente às 

relações capitalistas, de estabelecerem melhores relações comerciais no mercado. Por um 

lado, isto representava um avanço político e econômico, por outro lado, terminava se 

configurando em uma adequação ao modelo econômico vigente. Ainda mais, segundo o autor, 

o cooperativismo não deixava de ser uma demonstração da possibilidade de uma 

administração coletiva de uma grande propriedade agrícola, representada pela associação de 

pequenos produtores. Vale lembrar que este debate era central para o autor que estava 

preocupado com a problemática da transição do capitalismo para o socialismo. 

Reconhecendo que as cooperativas são um legado do capitalismo, Lénine (1983), 

analisando estas relações em 1921, reconhece o seu papel na economia (com sua estrutura de 

produção e distribuição cooperada) e, portanto, na construção do socialismo. Elas deveriam 

ser mantidas, reconhecendo que "com o mercado econômico local, as cooperativas que entre 

nós estão reduzidas à asfixia, são evidentemente necessárias. O nosso programa sublinha que 

o melhor aparelho de distribuição é o das cooperativas [...] e que é preciso conservar este 

aparelho" (LÉNINE, 1983, p. 334). Inclusive Lênin, no comando da revolução russa 

juntamente com Chayanov (responsável pelo desenvolvimento agrário), estabeleceram novas 

regras para a economia agrícola, através da Política Nacional Econômica, NEP180 criando as 

condições objetivas para a reprodução da economia familiar, com o suporte dado pelo Estado 

“socialista”, preocupado com o aumento da produção de gêneros alimentícios para a 

população miserável russa. 

Na perspectiva marxiana, a associação cooperativista, sob o capital “jamais 

poderia derrotar o monopolismo”, isto só seria possível com o estabelecimento de um “modo 

de produção de produtores associados” (MARX apud. BOTTOMORE, 1988, p. 20) em uma 

dimensão internacional, representando um movimento de emancipação humana. Os estudos 

de Mészáros (1995) são fundamentais para a análise desta questão. O autor analisa o sistema 

de capital como uma forma de organização das relações de produção que precede o modo de 

produção capitalista e continuou vigente nas experiências pós-capitalistas, no chamado 

“socialismo real russo”181. A lógica deste sistema é a reprodução ampliada do capital, mesmo 

que utilize as mais diversas formas de relações de produção. Trata-se de um processo 

                                                
180 A Política Nacional Econômica se configurou como uma política no governo “socialista” que regulamentou a 
economia mista, ou seja, permitia a produção agrícola coletiva e individual, realizada pelos pequenos e médios 
camponeses.  
181 Destacamos aqui que Chayanov (1966) se referia ao modelo econômico Russo, pós-revolução, como 
“capitalismo de Estado”. Observamos que, nesta questão, há uma concordância entre este autor e tese de 
Mészáros (1995) de que o sistema de capital se manteve no comando da economia russo naqueles anos. 
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contraditório, antagônico e incontrolável. A incontrolabilidade e insustentabilidade do sistema 

de capital, para o autor, são postas pela sua própria necessidade de expansão utilizando-se 

para isto, de maneira destrutiva, desprezando as necessidades do trabalho. E é nesta sua 

contradição que o autor encontra os fundamentos históricos e materiais para a sua superação. 

[...] o próprio sistema [de capital] tornou-se inviável como controlador de uma 

reprodução sociometabólica sustentável. [...] é o modo de controle mais amplamente 

alienado da história, com sua estrutura de comando auto-incluída, pois tem que 

operar pela estrita subordinação dos produtores – em todos os aspectos – a um 

sistema de tomada de decisão radicalmente divorciado deles. [...] não pode 

compartilhar o poder, nem mesmo, em grau mínimo com o trabalho. Desse modo, o 

processo de controle alienado deve ser definido objetivamente como a lógica 

inexorável do capital, que, por sua vez, impõe a definição pessoal de controle como 

a personificação do capital em comando sobre o trabalho. [...] Por isso não pode 

haver reforma do sistema de capital, incluindo aí a ficção científica dos clones de 

“capitalistas caridosos ilustrados”, nem, de fato, sua mudança radical por meio da 

metamorfose pós-capitalista das personificações do sistema herdado por 

controladores políticos que operam hierarquicamente a extração de trabalho 

excedente. (MÉSZÁROS, 2002, p. 935s. Grifo do Autor).  

 

A saída apresentada pelo autor é possível 

[...] se a produção de valores de uso resultar diretamente da atividade de vida auto-

determinada dos indivíduos sociais e, desse modo, impuser um limite racional de 

modo não-conflitante aos objetivos da produção. Sob tais circunstâncias, o princípio 

orientador geral da qualidade – na escolha das atividades dos indivíduos com base 

em suas potencialidades criativas e necessidades, e na regulamentação dos 

intercâmbios individuais e comunais na produção e na distribuição – pode ser 

coerentemente aplicado. Sua aplicação seria o resultado da superação das 

contradições entre produção e controle, produção e consumo e circulação. 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 950s) 182. 

 

Ora, uma cooperativa para garantir um funcionamento razoável, mesmo nos 

moldes postos de ajuste à economia de mercado (se apresentando como um mecanismo 

estratégico de associação de produtores rurais), exige uma estrutura mínima de acordos e 

vínculos necessários no estabelecimento de uma cooperação na produção ou na 

comercialização. Santana, nos primeiros anos de Assentamento, propôs-se a uma cooperação 
                                                
182 Sugerimos para aprofundamento desta questão a leitura de “Socialismo ou Barbárie”, do mesmo autor. 
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na produção e comercialização. Como esta não foi possível, estruturaram sua Cooperativa na 

esfera da comercialização. O que temos exposto até aqui é que esta relação também não tem 

sido garantida, visto que observamos assentados comercializando com mercados fora do 

Assentamento, independente da Cooperativa, além daqueles que estabeleceram o seu próprio 

comércio no interior de Santana, alheios às relações com a Cooperativa. Vejamos como se 

constituíram as relações no comércio particular. 

 

Relações Mercantis Particulares 

Como já anunciamos anteriormente, identificamos em Santana seis assentados que 

comercializam produtos industrializados em seus domicílios, observarmos que, três 

comercializam apenas um produto (remédio veterinário, confecção e produtos da Avon); os 

outros três têm suas atividades mais diversificadas, pois comercializam mais de um produto, 

dos quais citamos: carne, confecção, remédio, gasolina. Além disso, todos os três compram 

parte da produção dos assentados. É importante salientarmos que dois exploram uma área de 

cultivo superior a grande maioria, ou seja, 07 e 13ha, utilizando-se para isto de força de 

trabalho paga (15 e 16 dias/mês, respectivamente). O outro explora 4ha, correspondendo à 

média do grupo entrevistado, inclusive informou que não contratava força de trabalho paga. 

Ora, o grupo que tem desenvolvido relações comerciais particulares tem assumido diante dos 

outros assentados, uma posição privilegiada, visto que o comércio possibilita a acumulação de 

recursos financeiros. Um dado observado nas entrevistas foi que, dos cinco “comerciantes” de 

Santana apenas um já participou da diretoria da Cooperativa, dois vendem toda a sua 

produção agrícola (exceto o necessário ao consumo doméstico) fora do Assentamento. 

Outro dado importante foi que neste grupo, pelo menos um membro de sua 

família possui um emprego público, ou presta serviço remunerado à prefeitura ou à 

Cooperativa, o que lhe confere uma renda fixa não oriunda atividade agrícola. Ora, à medida 

que fomos nos deparando com estes dados, fomos percebendo as relações presentes entre 

diversos processos sociais. Vejamos a análise de dois assentados sobre esta questão. 

Isto é fruto daquela parte que a gente tava falando, pessoas começaram a 

desenvolver o comerciozinho particular. [...] a Bodega não vende, eu vou vender 

isto. E com aquilo ele foi explorando os outros [...] porque botar um açougue para 

manter esse monte de família, ele tem que ter dinheiro. Aí com isso ele foi crescendo 

particularmente e foi recebendo apoio político da burguesia, da direita. O que a 

burguesia quer é destruir os assentamentos. Quer dizer, [...] dá a mão a algumas 

pessoas, para que aquelas pessoas cresçam dentro dos assentamentos 
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individualmente[...] e até distorce as idéias da gente. E assim é que vem 

acontecendo. E hoje a gente está vendo. Essas famílias que se apresentam com o 

padrão mais alto, são pessoas ligadas a políticos da direita, que são pagas para 

destruírem os assentamentos. Porque não estão nem aí para o trabalho coletivo. Nos 

dias em que eles devem ir [realizar o referido trabalho] não vão. A maior parte paga 

pessoas para ir no seu lugar. Não está ligando para reunião, não está ligando para o 

coletivo. E ainda fica dizendo que o coletivo não vale nada (Líder assentado, 2005). 

 

[...] na verdade nós não temos uma norma que nossa base é coletiva. Agora, o que 

ocorre, é que nós tivemos que abrir a partir do momento em que não tivemos capital 

de giro para comercializar o que consumimos no Santana. A Bodega é só coletiva, 

mas como não consegue vender tudo, tivemos que abrir este precedente. Por 

exemplo, a família que trabalha vendendo confecção ou bijuteria faz porque a 

Bodega não faz a comercialização destes produtos. Então aí fica a família ocupando 

este espaço. Nós não temos capital para abrir este espaço.Nós não temos encontrado, 

por parte das instituições que trabalham com a gente, nem as públicas e nem as 

financeiras [apoio] com esta finalidade. E nós sozinhos não conseguimos criar 

capital suficiente para criar este comércio (Líder assentado, 2005). 

 

Com o avanço deste processo de desenvolvimento do comércio particular, 

entendemos que, em Santana, está ocorrendo um processo de acumulação primitiva de capital 

(MARX, 1985b). Isto tem sido possível, pela mediação inclusive destas atividades 

econômicas não agrícolas ali estabelecidas, destacando principalmente o comércio particular. 

Observamos, também como fatores facilitadores desta acumulação, a utilização de força de 

trabalho paga, e as relações de “apadrinhamento político” (com o acesso a empregos públicos 

e beneficiamentos) que tem se estabelecido por um grupo minoritário em Santana. Por outro 

lado, estas relações sociais, certamente, estão engendrando um processo de diferenciação 

social interna. 

Com efeito, indagando os entrevistados sobre a questão do avanço do comércio 

particular em Santana, encontramos respostas variadas, embora a maioria tenha expressado 

uma certa preocupação com esse tipo de relação econômica. Um grupo, de cerca de 16%, 

declarou aprovar comércio particular, não obstante, a sua maioria classificaria esta aprovação 

como uma necessidade ou “um mal necessário”. 

Eu acho que está faltando uma maior programação [...] porque estas pessoas estão 

comercializando o que não tem lá no comércio [Bodega]. O que a Cooperativa puder 

comercializar o povo não pode [...] acho que estão faltando condições financeiras, 

porque para tudo que você for colocar, você tem gastos (Assentada, 2005). 
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Eu acho que está correto [...] se for coisa que não se vende na Bodega, mas eu acho 

que o pessoal às vezes vende [o que está disponível na Bodega] (Assentado, 2005). 

 

Outro grupo, de cerca de 19%, embora concorde com o comércio particular, 

enquanto uma necessidade, reconhece que este tipo de comércio estava criando problemas 

para a organização coletiva. Algumas falas, nesse sentido, merecem destaque: 

No coletivo todo mundo ia crescendo, mas se é cada um... Se fosse só a Cooperativa 

era melhor (Assentada, 2005). 

 

É bom, mas é ruim para a organização. Já começa a sair um pouco daquela discussão 

que a gente teve no início. Pessoalmente ele é bom, mas para a organização ele é 

ruim, se faz lá fora, não atrapalha. Mas se é dentro, já atrapalha. [...] Mas o que a 

Bodega não tinha, todo mundo pode fazer, assim não tem problema (Líder 

assentado, 2005). 

 

Não sou contra se [o assentado] tem condições de botar um comércio. É bom porque 

a gente encontra o que não tem na Bodega [...] Talvez vá favorecendo o 

individualismo, mas não sou contra [...] (Assentada, 2005) 

 

A maioria dos assentados, cerca de 65%, desaprova esta atividade no 

Assentamento, precisamente por reconhecerem que esta provoca diferenciações sociais 

internas. Afirmaram que o comércio deveria ser um serviço da Cooperativa. Vejamos como 

alguns se expressaram a este respeito. 

Eu acho um pouco errado, deveria ser [um serviço] da Cooperativa [...] porque gera 

renda para manter a empresa [...] Falta compromisso da comunidade com o coletivo. 

Eu acho que aconteceu isso, até devido à pessoa só fazer o seu comércio, e não ter a 

obrigação de contribuir com a organização (Assentada, 2005). 

 

Eu mesmo gostaria de ter uma, mas se é coletivo, se tem Bodega coletiva, deve ser 

coletivo (Assentado, 2005). 

 

Eu acho é que as pessoas da direção foram deixando [...] Eu acho que era para ter 

tudo coletivo. Tinha que ter uma coisa muito bem planejada [...] e coletiva 

(Assentado, 2005). 

 

Seria importante se fosse tudo coletivo. Por exemplo, a loja [de confecção posta no 

início pelo coletivo] não deu certo. As pessoas trabalhavam e vendiam fiado, e 

terminou quebrando. E individual, a gente vê que dá certo, acho que a gente tem que 
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ver porque não dá certo. Eu acho preocupante, porque [...] vai se tornar uma coisa 

individualista [...] e o coletivo vai morrendo (Assentada, 2005). 

 

Observamos que há uma constatação da necessidade deste serviço, embora a sua 

grande maioria destaque sua preferência pelo comércio coletivo, na medida em que 

visualizam o perigo que estas relações representam para o Assentamento. Entendendo que o 

comércio particular beneficia apenas o dono do comércio, enquanto que “no coletivo, todo 

mundo ia crescendo”.  

Ora, na nossa análise acerca da sociabilidade em Santana encontramos uma 

contradição: com toda a estrutura coletiva que engendrou durante todos estes anos (e que 

ainda mantém), o Santana criou um campo de possibilidades para o desenvolvimento dos 

assentados e de suas potencialidades individuais. Enquanto se expandia como processo social, 

o Assentamento engendrava, embora de maneira limitada, um processo de universalização e 

individuação183. O desenvolvimento das potencialidades individuais engendradas nos 

assentados, combinado com outros fatores (inclusive externos), foram mediações necessárias 

no processo de escolhas que terminaram por desencadear o processo de desenvolvimento e 

avanço de relações individualistas no interior do Assentamento. 

Nesta perspectiva, não podemos também deixar de considerar que alguns 

assentados resistem às alternativas individualistas postas, preferindo a continuidade do projeto 

coletivo “o comércio particular está gerando mais diferenças. Alguém está crescendo mais 

que outros. Se todo mundo for botar [um comércio] vai ficar igual ao individualismo lá de 

fora. Tem gente que tem condições, mas não bota, para manter o coletivo” (Assentado, 2005). 

Por outro lado, observamos que alguns assentados foram, aos poucos, fazendo escolhas 

contrárias ao coletivismo e criando vínculos fora do Santana, o que possivelmente, está 

impulsionando-os a uma não identidade com o projeto do Assentamento, ainda que esta não 

                                                
183 Segundo Lukács (19?? b), quanto mais a sociabilidade humana vai se tornando mais complexa, mais rica e 
mais amplas são as possibilidades da prática social dos homens na sua vida cotidiana; mais evidente se apresenta 
o movimento dialético de universalização (posta pelo avanço das relações sociais mais amplas, tornando a vida 
dos indivíduos cada vez mais social), e de individualização (enquanto movimento experimentado pelos homens 
singulares de irem se diferenciando um dos outros à medida que vão se apropriando das mediações sociais 
necessárias à sua prática social, e ao mesmo tempo vão tendo uma consciência cada vez mais rica de sua 
participação na vida cotidiana, em função do desenvolvimento de suas potencialidades desenvolvidas no seu 
processo de socialização). Portanto individuação e universalização são duas categorias (processos) que 
constituem um único movimento posto no processo de humanização dos homens. Lembrando que, no 
desenvolvimento da sociedade capitalista, este processo é alienado em função da condição material primeira da 
separação do homem dos seus meios de produção necessários à sua reprodução. Este processo assume um 
mecanismo de desumanização social, embora, contraditoriamente, é nestas mesmas condições históricas que os 
homens atingiram um nível mais alto de individuação e onde encontram as possibilidades concretas de sua 
emancipação. Como afirma Marx (Apud HELLER, 1977, p.54) “um certo grau de realização da individualidade 
é uma condição preliminar para o comunismo”. 
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identidade não tenha sido reconhecida pelo grupo dos comerciantes, ou pelo menos não tenha 

sido verbalmente explicitada184. Vejamos a fala abaixo: 

Sabe o que é, eles tem mais chances. Vamos ver, eles tiveram mais oportunidades. 

Não foi aqui dentro do Assentamento. Uma comparação, se você tem um amigo que 

dê uma mão [...] aí vai crescer. E vai crescer mais do que eu, que estou só pelo 

Assentamento. [...] Eu não quero saber de comércio, porque o nosso objetivo não é 

esse (Assentada, 2004). 

 

Como bem lembrou um assentado “nós estamos num sistema capitalista”. Como 

observamos, ademais, no capítulo anterior, a Política de Reforma Agrária se estabelece dentro 

de critérios individualistas (mesmo com todo o esforço que vem assumindo nas últimas 

décadas, principalmente por pressão dos movimentos sociais). Conforme estudos de Barquete 

(2003, p. 9) a partir da década de 1990, a política de Reforma Agrária tem sofrido várias 

alterações, inclusive o avanço de mecanismos de mercado como critério de acesso a terra e a 

substituição do PROCERA pelo PRONAF, que “atribui aos assentamentos o status de 

agricultura familiar, desconsiderando suas formas específicas de organização”. Lembramos 

que foi dentro da política do PRONAF que Santana recebeu o financiamento para o 

estabelecimento das atividades econômicas dentro da perspectiva da produção mista. 

O autor afirmou que 

[...] com o PRONAF, as condições para viabilizar os Assentamentos se tornaram 

mais restritas. Ao unificar a política de financiamento, o Governo entendeu como 

praticantes da agricultura familiar também os assentamentos e se desobrigou do 

respeito dispensado às diferenças regionais e aos distintos estágios de 

desenvolvimento dos projetos que antes havia, baseado na flexibilização das formas 

de exploração da terra: individual, comunitária e mista (BARQUETE, 2003, p.10).  

 

Observa este autor, criticamente, que a política do governo federal, que de fato 

estabelecia o ajuste necessário à exigência internacional posta pelo Banco Mundial e FMI, 

adotando um “sistema produtivista insensível ao conjunto de demandas e desafios à pequena 

agricultura o que terminou agravando as dificuldades enfrentadas no campo” (BARQUETE, 

2003, p. 185). Santana estava situada neste contexto, sofrendo com as determinações postas 

pela sociabilidade capitalista com seus interesses econômicos mercadológicos (necessários 

dentro da sua lógica, mesmo que, para isto, despreze as necessidades dos produtores). 
                                                
184 Algumas falas dos entrevistados apontam claramente para esta não identidade. Por exemplo, de acordo com 
as entrevistas deste grupo de cinco comerciantes, quatro nunca assumiram funções na direção da Cooperativa 
durante todos estes anos, alegando falta de “capacidade” para assumir o trabalho; apenas um afirmou que, de 
fato, nunca foi eleito. 
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Ora, no processo de reprodução social do Assentamento de Santana, identificamos 

a emergência de uma questão que nos parece problemática, já observada inclusive por alguns 

assentados, ou seja, o processo de diferenciação social. Alguns assentados não arriscaram a 

explicar esta questão, reconhecendo a sua complexidade. Um grupo, representando a sua 

maioria (70%), abordou a problemática, qualificando-a como de ordem pessoal e 

naturalmente posta. 

Tudo que vem é igual. Tem gente que trabalha, tem outro que joga fora. Tem quem 

trabalhe muito, tem outros que trabalham só para sobreviver. Quem cresceu, foi 

quem trabalhou mais e empregou a cabeça. Tem gente que não liga: ‘isso dá para eu 

viver’. Mas se a gente pode fazer mais, é melhor, não é? (Assentada, 2005). 

 

Quando você faz um beneficiamento [...] tem gente que não se preocupa com isso e 

gasta com farra e bebedeira. Porque todos nós não somos iguais (Líder assentado, 

2005). 

 

A desigualdade também está aqui em Santana, por termos umas cinco famílias que 

vivem em situação de pobreza, pois não querem trabalhar e se desenvolver. Essas 

famílias que estão progredindo, que têm carro e mais de uma moto, estão assim pelo 

seu esforço. Aquelas ficam esperando a ajuda dos outros, enquanto poderiam estar 

trabalhando individualmente em sua cota de terra (Assentada, 2005. Grifo nosso). 

 

Outros assentados lembraram dos fatores externos que interferiram no 

desenvolvimento das potencialidades individuais em Santana. 

Todos recebem os mesmos recursos [...] uns não sabem aplicar e comem, outros 

sabem aplicar, e tem mais inteligência mais para o negócio. [...] E outros tem 

oportunidade de emprego na prefeitura, se envolve mais porque tem aquela outra 

renda por fora. [...] Mas tem coisa que não justifica a pessoa não ter quase nada hoje 

(Líder assentado, 2005). 

 

Teve pessoas, destas privilegiadas, aqui dentro que conversando falou: “oh, se seu 

João [candidato a prefeito nas eleições de 2004] perder esta política... ô seca grande 

pra nós”. Iam ficar numa ‘seca’ de 4 anos, pois são pessoas que estão recebendo sem 

trabalhar, não é? Porque tem casos aqui que se você chega na casa de alguns... na 

cidade não tem casa como aquela, com garagem... e ali não tem só movimento do 

trabalho dele. Você vê que ali tem movimento da participação dele na política, quer 

dizer dos dinheiros das políticas. Aí é uma derrota para nós e para a Reforma 

Agrária. (Líder assentado, 2005). 
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[Aqueles que estão em situação mais difícil é porque] ficaram mais na agricultura e 

daí não gera muita renda (Assentado, 2005). 

 

De fato, a análise desta questão é bastante complexa, pois há de se considerar que, 

de certa forma, estas duas concepções acima apresentadas apresentam elementos que não 

poderão ser desprezados. Outros atribuíram o sucesso econômico ora à competência no plano 

da gestão, ora à disposição para o trabalho. 

É complicado, [...] o financiamento sai para o individual e coletivo. Não sei qual é o 

nosso sistema: o individual consegue e o outro não. [...] Uns administram melhor 

que outros. É o que a gente pensa. Gasta com o que não deveria, e outras já 

conseguem investir, tem esses dois lados. (Assentado, 2005). 

 

Nem sei porque, porque tudo tem. Porque tem esforço de cada um. A terra está aí, 

mas sem trabalho não dá. (Assentada, 2005) 

 

Partindo do exposto acima, temos que observar que, embora encontremos duas 

formas fundamentais de percepção acerca da questão (numa perspectiva interna e numa 

externa), consideramos que ambas apontam para aspectos que não podemos deixar de 

considerar. Estes aspectos precisam ser investigados mais profundamente. Por exemplo, qual 

era a situação dessas famílias “que estão progredindo”, no início do Assentamento? Como 

viviam as famílias “em situação de pobreza” e como foram participando das atividades em 

Santana? Como foi se engendrando este processo de diferenciação social? Quais foram as 

causalidades predominantes do referido fenômeno? Que processos estão contribuindo para 

que as famílias mais ricas em Santana tenham dado continuidade a uma acumulação de um 

certo excedente e de onde este se origina? 

Quando a questão é posta como um problema de desempenho pessoal, portanto 

numa perspectiva individualista e imediata, não se está levando em consideração os fatores 

históricos, econômicos e políticos que acompanham necessariamente estas relações sociais 

com seus diversos desdobramentos (FERRANTE, 1994). Não queremos com isso, negar os 

fatores pessoais, pois a todos os assentados em Santana foram dadas as mesmas condições 

materiais de trabalho, de acesso à terra, aos instrumentos de produção, à infra-estrutura e 

auxílio técnico etc. Porém, nossa abordagem, a partir da ontologia do ser social, nos leva a 

considerar, essencialmente, a relação dialética entre teleologia e causalidade, ou seja, a 

relação entre as escolhas dos sujeitos (particulares, porém objetivados a partir das relações 

sócio-históricas) e o mundo circundante em que se encontra (com suas possibilidades 
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históricas e impossibilidades). Ou seja, a nossa compreensão tem como pressuposto o fato de 

que os homens “fazem sua história, porém não pela sua própria vontade; não sob 

circunstâncias por eles escolhidas, mas sob circunstâncias dadas e postas, com as quais estão 

diretamente se confrontando” (MARX, 1973, p. 146). 

Podemos nos indagar acerca daqueles que assumiram um comportamento 

“apático” ou “ambicioso” frente às possibilidades de trabalho. Será que não estamos diante de 

situações sócio-históricas que, engendraram trabalhadores expropriados da própria capacidade 

de sua auto-criação? Não seriam, estes trabalhadores, partes de uma realidade alienadora e 

alienante que engendrou, historicamente, na nossa sociedade reações tão diversas no “mesmo” 

grupo de produtores rurais? O que as impedem de se engajar nesse projeto de auto-criação que 

tem sido construído em Santana ou as impulsionam a se aliar com projetos negadores da 

classe trabalhadora?  

De acordo com os dados observados, encontramos evidências da interferência 

externa, como o acesso a benefícios financeiros recebidos por parte de políticos da região 

(como parte da lógica posta na sociabilidade capitalista com seus estímulos individualistas 

incentivando por diversos meios o “espírito capitalista”) e interferências interna, postas pelas 

escolhas pessoais (estabelecidas e diferenciadas, demarcando a presença da subjetividade 

humana185). Estas interferências estão em relação de interdependência, retroagindo umas 

sobre as outras.  

Neste sentido, encontramos na ontologia do ser social em Lukács (19?? b)186 

elementos fundamentais que podem nos auxiliar na análise da complexa relação posta nos 

processos de escolhas dos sujeitos particulares, estabelecidos por fatores externos (presentes 

na causalidade posta) e internos (presentes na esfera de suas subjetividades). Vale ressaltar 

que, analisando o ato singular das escolhas humanas Lukács (19?? b) nos lembra que seu 

momento predominante é a necessidade, posta na imediaticidade da vida cotidiana. No ato de 

escolher, o sujeito particular não tem consciência da totalidade de relações ali estabelecidas, 

com suas inter-relações, ou dos possíveis desdobramentos que suas escolhas poderão 

desencadear. Porém a sua realização ocorre pela mediação da consciência e do conhecimento, 

que se tem da realidade objetiva da qual faz parte. Muitas vezes, as escolhas são espontâneas, 

                                                
185 A própria concepção de subjetividade ou individualidade é construída na perspectiva histórica e dialética. 
Portanto, não estamos tratando de uma categoria abstrata e a-histórica. A subjetividade á a manifestação do 
próprio ser social do indivíduo particular, formado dentro das relações sociais concretas postas na sua vida 
cotidiana. Acerca desta questão é fundamental a contribuição de Leontiev (1978) e Duarte (1993). 
186 Nesta área é de fundamental importância a contribuição de Heller (1977) acerca da Sociologia da Vida 
Cotidiana que, como afirmou Lukács (1977, p. 14), no prefácio da referida obra, esta “representa um dos estudos 
mais importantes de todo o campo de investigação sobre a gênese e o devenir do ser social concreto”. 
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pois não foram estabelecidas de forma consciente, no sentido de se ter percepção a das 

possibilidades concretas que poderiam se desencadear a partir daquele ato de escolha. Na sua 

imediaticidade, no entanto, as escolhas têm a possibilidade de vir a tornar-se consciente. A 

consciência, segundo o autor, nos possibilita confrontar... 

[...] o passado e as experiências com o futuro e as tarefas ainda desconhecidas que 

ele porá, a consciência deve possuir a intenção espontânea de realizar o melhor para 

a reprodução daquela vida individual à qual ela pertence e cujo incremento é sua 

tarefa vital direta. [É importante lembrar que seu] aspecto central é a ligação direta 

entre teoria e práxis, e é por isso que a continuidade imediata das condições de 

reprodução de cada vida individual representa o momento que determina o interesse 

pela realidade, a seleção de coisas que nela quer ter fixado. (Lucáks, 19??b, p. 64). 

 

Nesta perspectiva, as escolhas têm um caráter alternativo, pois os indivíduos 

podem rever suas escolhas, estabelecer outros critérios ou fortalecer aqueles já postos, para as 

suas escolhas futuras. Neste sentido, o grupo, ao qual os indivíduos pertencem, assume um 

papel fundamental. O grupo dos primeiros assentados oriundo das CEBs de Tourão, por 

exemplo, embora se constituindo enquanto uma minoria, exerceu um papel fundamentalmente 

importante no processo de convencimento de muitos na escolha do projeto de Assentamento; 

a resistência dos assentados frente às imposições do INCRA em parcelar a terra, garantindo a 

continuidade da terra coletiva, são exemplos deste processo.Acerca da continuidade, como um 

processo necessário na reprodução da sociabilidade humana, Lukács (19?? b, p. 80) afirma 

que: 

A continuidade, porém, não é jamais um simples manter fixo aquilo que já foi 

alcançado, mas também, sem que cesse este trabalho de fixação, um ininterrupto 

progredir para além, e esta dialética da superação, a unidade contraditória do 

conservar e do progredir adiante, opera em todos os estágios. 

 

No caso acima exposto, embora os nossos dados não sejam suficientes para 

conclusões definitivas, eles nos permitem observar que, no caso de um dos comerciantes mais 

desenvolvidos (originário de uma das CEBs mais atuantes), o que nos parece ter ocorrido foi, 

por um lado, o afastamento do projeto coletivo do Assentamento e, por outro, a aproximação 

e identificação com um projeto pessoal. A partir da leitura dos nossos dados e as observações 

de campo realizadas, intuímos que, à medida que o assentado foi desenvolvendo suas 

potencialidades, foi estabelecendo escolhas a partir de necessidades imediatas e critérios 

pessoais, no sentido da expansão de seus negócios particulares. No entanto, o seu discurso 
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acerca do Assentamento ainda aponta para a necessidade de continuidade da terra coletiva e 

das atividades coletivas. Diferentemente deste caso, observamos um outro assentado 

(originário da antiga Fazenda de Santana, onde era morador), que ‘escolheu’ explorar apenas 

1ha da terra disponibilizada, alegando que não compensaria explorar mais, pois o que se tira é 

“muito pouco, não fazendo diferença em explora mais” (Assentado, 2005), vivendo em 

condições de vida bem abaixo da média dos assentados. O que podemos intuir, é que, 

possivelmente, a sua história de vida, demarcada por uma herança nas relações de 

dependência e patronagem, estava interferindo nas suas escolhas diante das novas 

circunstâncias postas em Santana. Como nos lembra Martins (1998:17), “a libertação do 

escravo não o liberta do passado”. Embora o assentado participe do Assentamento desde a sua 

formação, nunca se envolveu com as atividades de organização coletiva. No entanto, em 

2005, ele assumiu, pela primeira vez, a coordenação de um grupo de produção, segundo nos 

afirmou “está sendo proveitoso”. É provável que este processo de envolvimento com o 

Assentamento, possibilite ao referido assentado uma reorientação das suas futuras escolhas, o 

que poderá ser observado em tempos futuros. Como bem afirmou Lukács (19?? b, p. 157s): 

A substância de um indivíduo é, portanto, aquilo que no curso da sua vida se 

compõe como continuidade, direção, qualidade da ininterrupta cadeia destas 

decisões. [...] estas decisões determinam ininterruptamente a sua essência, a dirige 

para uma elevação ou para um rebaixamento. 

 

Lênin (1981 b, 1993) com seus estudos acerca das relações no campo, do ponto de 

vista da análise econômica sob o capitalismo, nos fornece alguns elementos acerca da questão 

da diferenciação social187 fundamental para nossa investigação. O autor demonstrou que a 

questão da diferenciação camponesa tinha sua gênese no avanço das relações capitalistas no 

campo do leste europeu no século XIX. Nossa análise nos encaminhou para a afirmação de 

que o processo de diferenciação social posto em Santana foi mediado pelo processo de 

ampliação da produção individual a partir do estabelecimento do projeto de produção mista. 

Analisando esta questão um dos entrevistados fez a seguinte análise: “Quando alguém está 

subindo tem alguém caindo. Por que? [...] não é para ser assim, é para ser tudo igual, não é 

isso? Quando é um coletivo, não é só meu, é nosso” (Agregado, 2005). 

                                                
187 Esta questão merece ser aprofundada em pesquisa posterior. 
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Lênin (1981 b, 1993), analisando o desenvolvimento do capitalismo no campo da 

Rússia, observou que ocorria um processo de diferenciação camponesa188 provocada pelo 

avanço das relações do tipo capitalistas. Assim, afirmou que “a base do mercado interno na 

produção capitalista é o processo de diferenciação dos pequenos agricultores em patrões e 

trabalhadores” (LÊNIN, 1981 b, p. 61).  

 
O autor observou que: 1) a economia camponesa (do tipo tradicional auto-

suficiente mantida com força de trabalho familiar) estava sendo substituída por uma produção 

vinculada ao mercado (os camponeses se tornaram consumidores de bens industrializados e, 

produtores de bens para o mercado); 2) o processo de substituição das relações servis no 

campo, juntamente com o processo de concentração fundiária e do estabelecimento de 

relações de propriedade privada no campo, reduziram as possibilidades de produção 

camponesa. Por exemplo, quando o acesso à terra passou a ser mediado pela forma de 

pagamento, os camponeses tornaram-se ou sem terra, ou pequenos e médios produtores. Para 

garantir a sua reprodução material tinham como alternativa: se ocupar em atividades não 

agrícolas, industriais ou comerciais 189 ou tornarem-se arrendatários. 

 
Analisando o processo de desenvolvimento do capitalismo no campo na 

Inglaterra, Hill (1968) também identificou o processo de diferenciação camponesa, 

destacando que muitos camponeses estavam produzindo para o mercado empregando força de 

trabalho assalariada. Concluindo que, dessa forma, compartilhavam muito mais com os 

interesses da elite e dos comerciantes que dos trabalhadores sem terra, portanto não se 

identificavam com a classe dos trabalhadores. 

 
Desse modo, a nossa análise nos encaminha para a afirmação de que o avanço da 

produção individual e o estabelecimento de relações comerciais dentro do Assentamento por 

um grupo de assentados, como reflexos da opção pela produção mista (com forte peso 

individual), podem estar criando as possibilidades concretas para esta diferenciação social e 

para o estabelecimento de relações econômicas capazes de negar o princípio coletivista que 

ainda estaria, em alguma medida, presente em Santana. Este momento estaria potencializando 

                                                
188 É interessante destacarmos que esta tese era bastante discutida naqueles anos (final do século XIX) porém a 
abordagem dada a esta questão, apresentada nos documentos do governo (nos dados estatísticos dos zemstvos), 
era de “uma simples diferenciação de bens” (LÊNIN, 1981 b, p. 179) 
189 Segundo Hussain (1981), a indústria na Rússia estava situada no meio rural, fato não destacado por Lênin ou 
Kautsky. 
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segundo a fala de um assentado a “derrota da reforma agrária”190. Este processo de 

diferenciação social, observado em Santana, segue a lógica do desenvolvimento da minoria 

sobre a maioria, um fenômeno próprio da reprodução social capitalista. Santana, neste 

contexto, passa a ter a sua reprodução social (e material) sob o comando da produção 

individual (considerando aqui a produção agrícola e as atividades de comercialização 

individuais), ou seja, este complexo assume a função de momento predominante, fundado a 

partir das condições postas pelo projeto de Assentamento com base na terra e trabalho 

coletivos, já superado. 

 

 

O Controle Coletivo e a necessidade de reprodução do Assentamento 
 

De um certo tempo para cá o pessoal não está levando muito a sério. Acho que não 

todos, mas tem um bocado. As pessoas estão aprovando hoje umas coisas e amanhã 

estão fazendo o contrário. Não estão tomando a responsabilidade da decisão, 

consciente. Estão indo à Assembléia porque é obrigação, porque a gente tem aqui 

um regimento que todo mundo tem que ir para a Assembléia. Para ficar no 

Assentamento tem que está na Assembléia. E vem porque é obrigado. Eu acho este 

ponto fraco da Assembléia. Mas nós temos ainda maioria. Se não fosse a Assembléia 

o Assentamento já teria acabado. Se parar a Assembléia, pára o Assentamento 

também. Porque quatro pessoas ou cinco não respondem pelo Assentamento não, se 

não for a maioria (Líder assentado, 2005). 

 

Em sua ontologia do ser social, Lukács (19?? b) examina o complexo social do 

direito, com toda a complexidade que lhe é peculiar, e nos fornece elementos significativos 

para a nossa análise do controle coletivo em Santana, enquanto um complexo social cuja 

função social é, também (reduzindo as proporções de sua analogia ao direito), a 

regulamentação das atividades sociais no Assentamento. Acerca do direito, o autor afirma o 

seguinte: 

                                                
190 Hobsbawm (1973b, p.9) analisando a questão da diferenciação camponesa, afirma que ela representa, 
teoricamente, a complexidade de relações que configuram a questão agrária, o que dificulta a própria 
organização interna, pois “são muito diferentes para se encontrarem para além de seus interesses rápidos e 
imediatos.” A unidade é possível, quando impulsionada por fatores externos, como uma crise. No caso de 
Santana  observamos que a unidade é reconhecida pela representação que o Assentamento assume para eles 
como mediador nas relações de negociação com o Estado (no acesso a políticas sociais) e instituições financeiras 
ou não (no acesso a empréstimos ou serviços). Além disso, o fato de ser um assentamento de reforma agrária lhe 
confere uma posição privilegiada frente às instituições financeiras, o Estado mediando estas relações. 
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Esta necessidade nasce já em um estágio relativamente baixo da divisão social do 

trabalho. Até na cooperação simples (caça) os deveres dos indivíduos envolvidos 

devem ser regulamentados, com a máxima precisão possível, sobre a base do 

processo de trabalho concreto e da divisão do trabalho que dela deriva (batedores e 

caçadores). Porém, [...] não devemos esquecer que a regulamentação consiste no 

fazer com que participantes realizem, por si, aquelas posições teleológicas que lhes 

correspondem no plano da cooperação. Mas já que, como também sabemos, estas 

posições teleológicas são, por força das coisas, decisões alternativas [...] podem 

funcionar bem ou mal, podem resultar inúteis ou prejudiciais. [...] ainda que, dada a 

igualdade de interesses, fossem menores as razões objetivas para tomar decisões em 

contrário, sem dúvida se verificavam casos de recusa individual, dos quais a 

comunidade deveria se proteger. 

...................................................................................................................................... 

[...] do ponto de vista da ontologia do ser social toda forma de regulamentação [...] 

mesmo aquela mais manipuladora, [ela se realiza] no concreto, sempre socialmente 

necessária: pertence ao ser-precisamente-assim da sociedade na qual opera 

(LUKÁCS, 19?? b, 89 e 101)191. 

Ora, com base na exposição acima consideramos que a permanência do controle 

coletivo em Santana sob as relações de produção do tipo “mistas”, embora tenha assumido 

características diferenciadas, foi garantida pelo papel fundamental que o controle assumiu na 

continuidade do Assentamento. De fato, a produção individual passou a exercer um peso 

predominante na estruturação do Santana, e isto teve repercussão no complexo do controle 

coletivo. A questão evidente foi a diminuição da freqüência das Assembléias. Como lembrou 

um líder assentado (2005). 

[...] nós não temos muito tempo para mostrar o nosso ponto de vista, porque só 

temos duas horas de reunião e uma vez por mês. Antes nós tínhamos 2hs de reunião 

por semana, a aí nós tínhamos tempo. [...] É onde se sustenta a nossa organização. 

(Líder assentado, 2005) 192 

 

                                                
191 Estamos aqui abstraindo o rico desdobramento que o autor faz sobre este complexo, inclusive destacando a 
sua função em um contexto de luta de classe. Para um maior aprofundamento é fundamental a leitura das páginas 
88 a 103 do texto citado.  
192 Esta fala aponta para uma questão séria, o tempo reduzido das discussões. De fato é tempo reduzido também 
do trabalho coletivo. Um refletindo no outro. O processo de amadurecimento das questões exige tempo, e nestas 
condições Santana está perdendo uma oportunidade de aprendizado. Segundo os dados pesquisados, as 
Assembléias Gerais ocorriam semanalmente e, quando havia necessidade realizavam assembléias 
extraordinárias; sem contar com as reuniões dos grupos de famílias e, posteriormente, núcleos de famílias. O fato 
é que as Assembléias passaram a ocorrer mensalmente e, como enfatiza o assentado acima citado o seu tempo foi 
reduzido. 
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No entanto, observamos que mais dois espaços foram objetivados no 

Assentamento para contribuir no exercício do controle social: os núcleos de família (formados 

em outubro de 2001) e a comissão de disciplina (em outubro de 2002), segundo registro em 

Ata da Assembléia193. 

O controle coletivo, portanto, se engendrou nestes espaços pela mediação das 

reuniões onde os assentados discutiam seus problemas, re-elaboravam questões, inclusive 

retomando algumas aparentemente resolvidas194. É oportuno lembrar que, como assinala 

Comeford (1999), a reunião se configurava como um espaço de sociabilidade, isto é, um lugar 

de discussão, de democracia e de resolução de problemas, que se objetivam dentro de tensões 

e descontinuidades. Por exemplo, como anteriormente destacamos, as perguntas apresentadas 

no início das Assembléias, com a aparência de “fora do tempo”, muitas vezes serviam para 

reduzir as descontinuidades presentes nos trabalhos de organização do próprio Assentamento. 

Neste sentido, os assentados, em geral, reconheceram a importante função das Assembléias 

Gerais para a continuidade do Santana. Valem a pena destacarmos algumas indicações nesse 

sentido, exibidas nas falas dos entrevistados. 

Quando tem alguma coisa que você não concorda, você tem que falar. Não pode dar 
errado. Sua opinião é provada. Uma vez eu falei e eles disseram que não ia ser do 
jeito que eu disse. Aí quando foi na outra Assembléia, foi do jeito que eu tinha dito. 
[...] Se você está sempre na Assembléia, tem vez e voz. Se faltar, você perde este 
direito (Assentado, 2005). 

 

                                                
193 É importante pontuar que a estruturação dos núcleos de família e da comissão de disciplina era parte da 
proposta metodológica do MST na organização dos Assentamentos rurais. Naqueles anos, o Movimento 
estabelecia uma relação de aproximação e parceria com o Santana. Isto se faz notar, através da permanente 
referência ao Movimento nos registros em Atas e, principalmente, através da participação de alguns assentados 
na diretoria da CCA. Observamos uma presença mais marcante do Movimento em Santana nos anos de 2000 a 
2002. Porém ele já se fazia presente desde 1993 quando há uma declaração formal de apoio ao Movimento. 
Embora esta questão não esteja sendo abordada neste trabalho, pois foge aos nossos objetivos, identificamos 
ricos elementos que nos levam a levantar algumas hipóteses: 1) durante os anos em que o Santana esteve mais 
próximo do MST ocorreu uma maior politização nas Assembléias, na medida em que nestas os assentados 
faziam análise de conjuntura, participavam de protestos e atos políticos e, inclusive, discutiram acerca da 
possibilidade de construção de um projeto político de esquerda para a região (segundo Ata de Assembléia Geral 
de Agosto de 2002); 2) o vínculo com o MST criou a possibilidade de, em fevereiro de 2001 (segundo a Ata do 
Coletivo de Direção), o Assentamento deflagrar uma greve na sua escola, em virtude da transferência de um 
grupo de professores para fora do Assentamento, esta, classificada como perseguição política. Este conflito 
representou o fortalecimento de convicções políticas e de relações de poder sem precedentes, inclusive quando 
resolveram punir a diretora da escola que não seguiu a orientação adotada pela Assembléia. Estas são hipóteses 
que, não poderão ser aqui verificadas, mas poderão ser elementos para uma de futura investigação.  
194 Perguntas que pareciam soltas e sem nexo foram, muitas vezes, encontradas nos registros das Atas de 
Assembléias representando, de fato, o controle dos assentados sobre os acontecimentos. Em geral, eram feitas 
por assentados “comuns”, que não exerciam cargo na coordenação dos trabalhos. Estas perguntas, muitas vezes 
denunciavam o não cumprimento de decisões coletivamente tomadas (daí a chamada de atenção), ou 
representavam o desejo de esclarecimento e confirmação de questões resolvidas, mas não socializadas Comeford 
(1999).  
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[...] é o momento de dar sugestão. Estar informado da realidade. (Líder assentada, 
2005). 

 

Onde se trabalha com mais de uma pessoa há hora que você ganha ou perde. Tem 
que ir pela maioria que vota. (Assentado, 2005). 

 

Concordamos com Medeiros (1994) quando, analisando as experiências de 

assentamentos rurais, percebe a tensão que se apresenta nos seus espaços de decisão e na 

busca do consenso. O que temos a acrescentar é que esta tensão, própria da dialética da 

heterogeneidade da vida cotidiana, provoca diversas reações entre os assentados que têm a 

possibilidade de desenvolverem habilidades necessárias ao enfrentamento do conflito e 

embate político. Nesse processo, passam a ter uma maior disposição de participação e de 

intervenção social nas relações internas do Assentamento (onde destacamos na esfera do 

controle) e externas (encontramos dados que apontam para um maior envolvimento político 

dos assentados, inclusive no processo de político partidário). 

Outro aspecto analisado por Medeiros (1994, p. 20), acerca do controle indica 

“uma certa desconfiança e deslegitimação em relação aos caminhos que supostamente seriam 

seguidos [...] muitas vezes qualificados de ‘individualistas’” (grifo da autora). De fato, há uma 

preocupação no Assentamento com a garantia da manutenção do coletivo, isto é, de levar 

adiante elementos necessários para a sua continuidade. Entendemos que esta luta contra o 

“individualismo” em Santana atualmente assumiu uma conotação muito mais suave que nos 

seus primeiros anos. Os destaques dados a esta questão, em geral, são apresentados no sentido 

de evitar que haja uma substituição dos instrumentos sociais associativos por instrumentos 

meramente privados, o que para eles, repetimos seria “a derrota da reforma agrária”. 

Observamos que Santana representou um assentamento, cuja sociabilidade 

apresentava relações sociais que apontavam para um patamar superior, possibilitando um 

maior desenvolvimento para os trabalhadores rurais sem terra. Com o estabelecimento do 

projeto coletivo, e depois misto, foi ampliando o campo de possibilidades dos assentados, na 

esfera da produção e das relações sociais mais amplas. Nesta perspectiva, ele abriu espaço 

para o desenvolvimento das individualidades humanas do grupo, e isto foi bastante positivo, 

no sentido de ter criado condições objetivas para o desenvolvimento das forças essenciais 

humanas. Ao mesmo tempo e, contraditoriamente, isto provocou o desenvolvimento destas 

potencialidades humanas sob as determinações, inclusive, da sociabilidade capitalista, o que, 

por seu turno, tem provocado o processo interno de diferenciação social, já analisado por nós.  
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As reuniões realizadas nos diversos espaços em Santana, permitiam aos 

assentados, condições favoráveis de explicitação de suas vidas e de seu trabalho, inclusive em 

relação aos seus descontentamentos, com o espaço de aprendizagem (VENDRAMINI, 2002). 

Os núcleos de família, neste sentido, contribuíram para a ampliação da margem de manobra 

dos assentados nos encaminhamentos internos e externos. Por sua mediação os assentados 

podiam formar uma “opinião pública [...] como estratégia de pressão” (HAINE, 1996, p. 

83)195 e de adesão ou não aos imperativos postos pela dinâmica daquela sociabilidade e de sua 

relação com a sociabilidade capitalista. Os núcleos de famílias assumiram a função de 

melhorar a organização social e política do Assentamento, servindo de espaço de debate e 

reflexão. Eram formados por cerca de dez a oito famílias, contribuindo para a criação de um 

ambiente de conversa franca e liberdade. As famílias sentiam-se mais próximas umas das 

outras permitindo a exposição de suas idéias e a busca de consenso a ser apresentado na 

Assembléia. Estes posicionamentos assumidos pelos núcleos e apresentados nas Assembléias, 

muitas vezes, representavam uma oposição às propostas defendidas pelo Coletivo de Direção. 

Na Assembléia seriam apresentados os resultados das discussões dos núcleos numa 

perspectiva de busca do consenso. 

Neste sentido, os núcleos de famílias representavam um espaço efetivo de 

controle coletivo, descentralizado e eficaz no sentido de permitir a participação de todas as 

famílias, pois “é melhor porque é pouca gente. A pessoa tem mais oportunidade de se 

expressar” (Assentada, 2005). De fato, como afirmou Comeford (1999), a reunião se 

configura como um espaço de múltiplas dimensões e de tomada de decisões, sem o qual não 

seria possível manter um Assentamento do porte de Santana e com a complexidade que este 

representa. Naqueles anos (2001-2002), encontramos muitas referências (nos livros de Ata da 

Assembléia e do Coletivo de Direção) às reuniões dos núcleos de famílias e as posições 

assumidas nas Assembléias. No entanto, no início de 2003, houve uma retração dos grupos, 

reaparecendo em outubro do mesmo ano, como uma tentativa de reanimação daqueles 

espaços. Após um novo período de esquecimento, retorna em setembro de 2004, em um 

momento em que o Assentamento tentava resgatar sua história na tentativa de recuperar 

                                                
195 Haine (1996), analisando a sociabilidade dos Cafés de Paris, observou a riqueza deste espaço para a classe 
trabalhadora nos séculos XVIII e XIX, como “lugar da vida e do trabalho”, das práticas informais coletivas e da 
organização da luta de classe. Observamos que nos espaços informais em Santana também se esboçavam 
questões a serem apresentadas nos espaços formais. Por exemplo, após as celebrações religiosas aos domingos, 
muitos assentados ao passarem na lanchonete, formavam grupos espontâneos, no qual compartilhavam parte de 
suas vidas. Ali apresentavam também questões relativas a problemas enfrentados na esfera da organização da 
produção e da convivência diária, contribuindo, inclusive, no processo de amadurecimento de futuros 
posicionamentos a serem assumidos nas Assembléias. 
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alguns elementos a partir da ótica coletivista que assumira anteriormente. Como bem afirmou 

uma assentada criticando e, ao mesmo tempo, constatando o fato. 

[...] na sociedade é cada um por si. Do jeito que é a cidade é o campo. Todos têm 

suas atividades Aí a direção achou que não daria para continuar e acabou. Mas 

quando a coisa aperta, a gente volta e nos núcleos se discute melhor (Assentada, 

2005). 

 

A prática dos núcleos, portanto, ficou reduzida às reuniões esporádicas 

convocadas pelo Coletivo de Direção, quando se tratava de uma pauta de reunião extensa e 

com questões que exigiriam um maior tempo de discussão e amadurecimento. Neste sentido o 

núcleo funciona como uma antecipação da Assembléia Geral. Anteriormente, no entanto, eles 

tinham o poder de elaborar propostas e encaminhá-las para as Assembléias ou para o Coletivo 

de Direção. Alguns entrevistados apontaram que a não manutenção dos núcleos de família se 

devia ao fato de que, em algumas ocasiões, as decisões encaminhadas pelos núcleos assumiam 

outra direção quando postas em Assembléia; outras vezes, afirmaram que os núcleos de 

família eram utilizados para “legalizar” questões defendidas pelo Coletivo de Direção, o que 

levava a que fossem descaracterizados e desvalorizados enquanto espaço de debate e de 

presença efetiva nas Assembléias Gerais196. 

Deutcher (apud MÉSZÁROS, 2002, p. 1008) afirma que o controle social é um 

imperativo de “que a humanidade necessita para a sua simples sobrevivência”, portanto ele 

não tem uma conotação puramente negativa, embora sob as relações capitalistas ele esteja sob 

o comando de uma minoria sobre uma maioria. Inclusive, vale lembra que, numa leitura 

crítica do sistema de capital Mészáros (2002) afirma que o controle, nesta esfera, não é 

possível, pois seria a negação de sua própria reprodução desigual e destrutiva, embora esta 

possibilidade se torne essencial em uma sociabilidade para além do capital. 

O controle coletivo, como um complexo da sociabilidade de Santana (posto pelas 

necessidades de reprodução da organização produtiva e social do Assentamento, nos termos 

adotados de terra coletiva e produção mista), embora tenha sofrido modificações em relação 

ao modelo anterior de Assentamento (que exigia um controle maior sobre a produção que se 

                                                
196 Esta questão apontada tem sua veracidade e seu limite. Em qualquer Assembléia, por mais definidas que 
fossem as posições dos sub-grupos ali presentes, é muito comum que, no andamento dos debates, questões 
fossem esclarecidas e encaminhamentos novos fossem apresentados de forma a provocar uma mudança de  
direção e de posição daqueles que previamente apresentaram suas propostas. Estamos diante de um processo 
inevitavelmente engendrado pela prática social do debate e de escolhas estabelecidas e encaminhadas 
coletivamente. 
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caracterizava como essencialmente coletiva), continuou assumindo uma posição importante 

na vida dos assentados, embora reconheçamos que isto passou a se dar com menor força. De 

fato, observamos que houve um deslocamento do controle coletivo da esfera da reprodução 

material do Assentamento e das famílias assentadas, para a esfera da reprodução social do 

Assentamento197. 

Embora o controle tenha tido uma ação periférica, observamos que durante os 

anos de 2000 a 2002, houve uma grande preocupação com a questão da disciplina (o que nos 

leva novamente a estabelecer uma relação com o período em que o MST esteve mais presente 

em Santana). Encontramos nos registros em Atas (de Assembléias e do Coletivo de Direção) 

afirmações nesta perspectiva: “estamos com as leis nas mãos, mas não estamos executando” 

(Ata do Coletivo de Direção, dezembro, 2000); em fevereiro de 2001, declaram greve na 

escola, o que resultou na punição da diretora da escola por não ter cumprido as normas 

adotadas pelo Assentamento, pois se posicionou a favor do Estado; em agosto do mesmo ano 

decidem escolher uma comissão de disciplina; em 2002 estabelecem algumas punições para 

aqueles que retirarem frutas do sítio sem a permissão do Coletivo de Direção. Eram comuns 

denúncias do não cumprimento do trabalho coletivo e da falta de compromisso em realizá-lo 

de forma adequada. 

O controle coletivo sobre a produção individual se referia ao cumprimento da área 

permitida, da questão dos animais particulares invadindo roçados coletivos e individuais; do 

cumprimento do limite do número de animais permitido a cada assentado; do manuseio dos 

animais pelo próprio assentado, pois nem sempre se submetiam às determinações da 

coordenação do setor da pecuária. Nesta dimensão, o controle coletivo se objetivava no 

sentido de garantir a realização das atividades individuais, assegurando a todos os assentados 

os mesmos direitos e a necessidade de respeito dos limites postos coletivamente, como 

garantia da própria produção. 

Observamos que o controle coletivo também se estabeleceu na esfera da prestação 

de serviços públicos, pelo menos na área da educação formal. Santana juntamente com o MST 

                                                
197 Quando estabelecemos aqui a diferença de reprodução material e social, estamos apenas enfatizando que, o 
controle social foi deixando de exercer o mesmo poder sobre as relações de produção responsáveis pela 
produção de bens necessários à vida dos assentados e de suas famílias (este controle foi transferido para os 
próprios assentados); a referência à “reprodução social” do Assentamento quer dizer que o controle coletivo, 
ainda exercido em Santana, seria responsável pela manutenção do projeto de Assentamento na defesa 
incondicional da terra coletiva, na manutenção do patrimônio coletivo e no cumprimento dos acordos coletivos 
estabelecidos pelos assentados com o setor financeiro e com o Estado. Além disso, era responsável, 
relativamente, pela regulação da vida cotidiana dos assentados, no que se refere à participação nas atividades 
coletivas, na esfera da convivência social e do lazer. 
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(neste espaço a sua presença é determinante) garantiram a implantação do projeto pedagógico 

do Movimento198 no espaço escolar. O MST, inclusive, como já destacado anteriormente, foi 

responsável pela formação dos educadores em Santana, que por sua mediação, tiveram 

condições de conclusão do ensino médio, acesso ao nível superior. Atualmente o 

Assentamento conta com um grupo de cerca de dez alunas estudando na UFC no curso de 

Pedagogia da Terra (convênio com o MST), dois na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

no curso de Técnico Agrícola; e na Universidade de Brasília (UNB) uma concluiu a pós-

graduação. 

Acompanhamos através da leitura dos livros de Ata a greve na escola de Santana, 

em fevereiro de 2001. Alguns professores e funcionários, assentados de Santana, foram 

transferidos (segundo eles por perseguição política) de sua escola para outras escolas da 

região. Os registros denunciaram tratar-se de “abuso do poder, e sabemos que tem sócio 

contribuindo com esse caso do prefeito fazer esse remanejamento”. Após uma discussão em 

torno do fato, foi submetida à votação por parte da Assembléia, a proposta de paralisação das 

atividades escolares, até que o prefeito recebesse uma comissão do Assentamento. A diretora 

da escola em exercício questionou o encaminhamento afirmando que não iria parar a escola, 

pois só faria isto “se o prefeito ou a secretaria autorizar” (Ata, 2001). A discussão foi 

avançando e finalizou com a aprovação da paralisação. A escolha da diretora, de não adesão à 

paralisação desencadeou uma “crise política” no interior do Assentamento, conforme 

afirmaram. Esta crise atingiu diretamente a questão do controle coletivo. O desfecho final da 

questão foi a aplicação da uma pena de suspensão da assentada de todos os direitos no 

Assentamento durante três anos. Caso reincidisse no erro, poderia ser expulsa juntamente com 

“toda a sua família”199. Ela reconheceu o seu erro perante o Coletivo de Direção assumindo a 

pena sem recorrer à Assembléia, embora tenha sido informada do direito a este recurso200. 

                                                
198 Embora reconheçamos a importância do projeto pedagógico do MST nas escolas dos Assentamentos, nossos 
objetivos não contemplam esta questão. Nosso olhar sobre o complexo da Educação está centrado na sua 
dimensão informal, da educação como movimento engendrado nas relações cotidianas.  
199 Um dado interessante a ser registrado foi a conversa que o presidente da Cooperativa teve com o marido da 
assentada, afirmando que a “responsabilidade será dele” caso a assentada voltasse a cometer semelhante 
infração; isto demonstrou a herança patriarcal e machista presente na nossa sociedade. Estamos diante de um 
conflito que poderia ser objeto de uma investigação mais aprofundada. Cumpre-nos aqui apenas identificar os 
componentes que pertenciam à questão do controle. 
200 Segundo nos informou um dos entrevistados, o grupo de funcionários entrou na justiça tendo ganhado em 
primeira instância; o prefeito recorreu se utilizando, inclusive, do poder de transferir o juiz que estava 
acompanhando o caso. Por estes meios, reverteu a situação decretando a demissão do grupo, por abandono de 
emprego. Com a mudança de governo a causa foi reaberta com ganho de causa para os assentados. Todos foram 
readmitidos na escola de Santana, em 2005.  
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Este conflito, de fato, representou uma questão política, de opção de classe e de 

ameaça ao status quo em Santana. O ato teleológico da assentada representou uma negação e 

uma afirmação. Por um lado, a negação da opção política assumida pelo coletivo de 

assentados, representando um afastamento dos seus iguais (uma não identidade de classe) e, 

por outro, a afirmação do poder do Estado e confirmação à sua política de transferência dos 

funcionários da escola de Santana. Portanto, o desrespeito desta decisão coletiva atingia o 

centro da organização do Assentamento, pois representava a negação do controle coletivo ali 

estabelecido. 

A escolha coletiva pela paralisação das atividades escolares e de enfrentamento do 

poder local representava para o Assentamento um teste de força, de unidade e de poder frente 

a questões internas e externas. Com aqueles encaminhamentos, exercia-se uma certa 

autonomia e independência política frente à autoridade política local e à sociabilidade mais 

ampla. 

Em conclusão, observamos que a estrutura do Assentamento Rural de Santana, 

com base na produção mista, representou um momento de continuidade e ruptura, utilizando-

se, inclusive, das antigas mediações sociais necessárias à reprodução do projeto de 

Assentamento através das comissões de trabalho, dos setores, do Coletivo de Direção e da 

Cooperativa, embora estas mediações tenham assumido um papel relativamente diferenciado. 

O projeto de produção mista se configurou como uma necessidade histórica posta pelas 

condições materiais de então: a reprodução do Assentamento exigia uma ruptura com o 

projeto coletivo, que não respondia às necessidade materiais dos assentados e de suas famílias 

e às exigências postas pelo mercado. A escolha assumida, dentro do campo restrito de 

possibilidades, foi a produção mista com base cooperativista. Porém, como vimos na nossa 

exposição, a sua dimensão cooperativista foi interditada pela mesma lógica da acumulação 

privada da sociabilidade burguesa. Santana não conseguiu, de fato, estabelecer as bases de 

uma cooperativa na esfera da comercialização, esta funciona precariamente, inclusive pela 

falta de estrutura econômica que viabilize este tipo de negociação. 
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Conclusões 
 

 

A nossa investigação, acerca da sociabilidade no Assentamento Rural de Santana 

cujos pressupostos foram terra e trabalho na construção do ser social, foi objetivada sob a 

ontologia do ser social em Marx a partir de Lukács (19?? a, 19?? b) e Mészáros (2002). 

Utilizamos a categoria trabalho (como protoforma de toda atividade humana constituída pela 

teleologia e causalidade) enquanto um recurso teórico-metodológico da nossa investigação. O 

nosso ponto de partida foi a vida no Assentamento, como um complexo social objetivado a 

partir da prática social cotidiana dos assentados, resultado da síntese de suas teleologias 

dentro da causalidade posta pela dinâmica social capitalista e da retroação sobre suas 

subjetividades. Neste sentido, apresentamos a seguir nossas conclusões finais. 

O processo de luta implementado pelos trabalhadores rurais na região de 

Monsenhor Tabosa no Estado do Ceará, que culminou na desapropriação das Fazendas de 

Santana e Serra das Bestas em 1986, foi engendrado a partir da causalidade posta pelas 

contradições próprias da sociedade de classe do tipo capitalista. Como parte destas 

contradições, a questão agrária se caracterizava pela concentração fundiária (historicamente 

engendrada sob o comando do Estado) e o acirramento da violência no campo. A violência no 

campo, de fato, era a manifestação da luta de classes posta, por um lado, pelos proprietários 

rurais (latifundiários, grandes proprietários e grupos econômicos que ampliavam sua 

capacidade de acumulação de capital investindo no campo), e, por outro, pelos trabalhadores 

rurais (resistindo contra o processo de expropriação e violência). 

No contexto social das décadas de 1979 e 1980, observamos a forte presença das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs), 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) juntamente com o apoio de alguns intelectuais orgânicos 

comprometidos com a questão do campo organizados através do CEPA, que estavam 

mediando o processo de luta pela terra no entorno de Santana. Consideramos que a questão 

agrária se configurou como momento predominante desse processo, pois possibilitou as 

condições objetivas do processo de luta e de conquista da terra em Santana. A conquista de 

terra de trabalho livrou, de imediato, os trabalhadores rurais das relações de subordinação com 

os grandes proprietários da região. 
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A conquista da terra e a escolha do Assentamento, com base em terra e trabalho 

coletivos, representaram uma tendência posta pelo movimento social engendrado naquelas 

décadas201 a partir das necessidades dos trabalhadores rurais, da falência dos programas de 

colonização social (como alternativa oficial de “redistribuição” de terras no país) e, 

principalmente, da prática social das CEBs. Sua atuação no meio rural estava voltada para a 

organização dos trabalhadores rurais na luta pela terra e o fortalecimento de uma produção 

agrícola coletiva com base na associação dos trabalhadores rurais, rompendo com a realidade 

do campo arcaica e ‘isolada’.  

Concluímos que a escolha posta em Santana, com terra e trabalho coletivos, foi 

determinada, principalmente pela prática social acumulada pelo grupo de trabalhadores rurais 

assentados nas CEBs. Esta escolha redundou em um longo processo de discussão e 

convencimento daquela escolha que, embora tenha resultado na desistência de alguns 

trabalhadores rurais presentes, resultou em uma prática social cotidiana mediada por reuniões 

e assembléias permanentes, que se tornaram centrais no processo de continuidade do 

Assentamento. 

Observamos que grupo que defendia o projeto de terra e trabalho coletivos, 

embora representasse um grupo minoritário naquele momento, ele assumiu um peso decisivo 

no processo de convencimento da maioria, demonstrando a rica dialética estabelecida na 

relação entre qualidade e quantidade202. Discutiram, por um lado, a falência dos projetos de 

colonização na região com base no parcelamento da terra (correriam o mesmo risco de uma 

distribuição desigual das terras e de dificuldades de manterem-se associados) e, por outro, 

prática de uma produção coletiva de algumas CEBs do seu entorno (alguns oriundos destas) 

demonstrando a capacidade produtiva dos trabalhadores coletivamente organizados. 

Com a conquista do Assentamento tornaram-se proprietários coletivos da terra e 

produtores coletivos associados, o que representou um grande desafio para todos, porém 

identificamos elemento positivo e subjetivo neste processo: eram pioneiros no Brasil naquela 

                                                
201O contexto nacional brasileiro a partir do ano de 1970 criou a possibilidade do fortalecimento dos 
movimentos sociais rurais em todo o país e, nos anos de 1980 a unificação nacional da luta pela terra no Brasil, 
demonstrando uma novidade histórica a partir da gênese do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – 
MST. Entendemos que, a luta no entorno de Santana em meados da década de 1980, não estava desvinculada 
deste processo histórico nacional, embora seu contato com o MST tenha ocorrido apenas no final da década de 
1980.  
202 Esta resistência foi também identificada, em alguns momentos, dentro do próprio INCRA.  
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forma de organização de assentamento203. Santana era visitado por trabalhadores rurais, 

técnicos e pesquisadores de todas as regiões do Brasil, e foi objeto de muitas reportagens 

jornalísticas e televisivas204.  

Com as escolhas de terra e trabalho coletivos, imediatamente se encontraram 

diante da necessidade de estruturação do controle coletivo capaz de por em movimento as 

suas habilidades e capacidades voltadas para um projeto de sociabilidade baseada na 

apropriação coletiva dos meios de produção e do processo produtivo. Portanto, foram 

fragmentos de uma vida que se pretendeu ser construída em uma lógica não capitalista, 

individualista. Para Mészáros (2002, p. 968, grifo do autor) “nas palavras do “velho Marx”, 

emancipar os indivíduos da sua subordinação escravizante à divisão do trabalho equivale à 

reconstituição radical da dialética de produção, distribuição e consumo, na medida em que 

resulta do controle genuinamente social dos meios de produção, em vez do seu controle pelo 

capitalista ou pelas personificações pós-capitalistas do capital”. Foi a grande tentativa de 

Santana nos seus primeiros anos.  

No Assentamento estabeleceram uma produção coletiva associada, cuja base 

estava no controle coletivo de todo o processo produtivo (pelo menos na sua imediaticidade) 

sobre as relações de produção (de distribuição e consumo) e a vida cotidiana. Terra, trabalho e 

controle sob o comando dos próprios produtores rurais imprimiram uma condição 

diferenciada da realidade anterior do grupo (arrendatários, pequenos produtores rurais, 

trabalhadores rurais etc.).  

Os assentamentos ensaiaram, desta forma, a possibilidade de comando da 

produção e de suas vidas, assumindo, na sua aparência imediata, o controle das mediações de 

primeira ordem205, estabelecendo, como prioridade, as suas necessidades coletivas. Embora 

estas relações tenham se estabelecido de forma superficial e passageira, ela possibilitou um 

                                                
203Há poucos registros acerca da condição de ter sido um Assentamento pioneiro com terra e trabalho coletivo, 
ver documentação do INCRA (2005), no entanto este fato é sempre lembrado com orgulho por parte dos 
entrevistados. 
204 O Assentamento possui o livro de visitas constando a periodicidade e diversidade das visitas. 
205 Segundo Mészáros (2002) a existência humana prescinde do intercâmbio dos homens com a natureza, que 
objetiva a produção de bens necessários à reprodução biológica e social dos próprios homens. As relações postas 
nesta esfera são denominadas pelo autor de mediações de primeira ordem, por serem prioritárias e inelimináveis, 
pois por seu intermédio é dada a possibilidade de os homens extraírem os recursos naturais e necessários à 
satisfação de suas necessidades. Assim, através destas medições, os homens regulam o processo de trabalho, 
estabelecem trocas entre si, organizam, coordenam e controlam a diversas atividades (materiais e culturais) para 
a garantia da sua reprodução social (ANTUNES, 2001). No sistema de capital as mediações de primeira ordem 
estão numa posição de subordinação às mediações secundárias. Porém, é na esfera das mediações de primeira 
ordem (condição material de reprodução material e social da humanidade) que Mészáros (2002) aponta para as 
possibilidades concretas de superação do sistema de capital, principalmente por se constituir como um sistema 
metabólico totalizante e totalitário, incontrolável e destrutivo. 
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rico aprendizado interno. Por exemplo, todas as questões, todos os conflitos e escolhas eram 

discutidos e encaminhados de acordo com a aprovação da Assembléia, muitas vezes após 

várias reuniões em grupos de famílias.  

O processo de tomada de consciência e de definição das escolhas, em geral, se 

objetivava de forma lenta e processual, demonstrando que um projeto social com base no 

controle coletivo dos trabalhadores exigia o acompanhamento e participação de todos para 

que chegassem a um consenso necessário ao encaminhamento das escolhas. Nestas condições, 

quando a questão não era unânime a votação era o critério de definição, após a qual havia o 

compromisso de sua adesão. No entanto, observamos que isto não significava afirmar que as 

decisões ao serem estabelecidas não poderiam ser questionadas ou revistas. Em muitos 

momentos, problemas aparentemente resolvidos eram retomados e postos sob novas regras, 

demonstrando o imperativo dialético das relações sociais cotidianas. 

Embora a sociabilidade de Santana nos seus primeiros anos tenha demonstrado 

uma riqueza de relações e o desabrochar de potencialidades humanas, nas condições objetivas 

imediatas e históricas em que se engendrou, frente as necessidade materiais e espirituais dos 

assentados e de suas famílias, a sua continuidade não foi possível. Aquela sociabilidade teve 

sua continuidade enquanto os recursos disponibilizados pela Política de Reforma Agrária, 

através do INCRA, garantiram a sua sustentação, lembrando que isto foi possibilitado pela 

mediação do controle e gerenciamento dos recursos de forma coletiva. O Santana conseguiu 

mudar as regras de gerenciamento dos recursos do INCRA quando não aceitou (vencendo as 

resistências da burocracia estatal) a sua distribuição diretamente ao beneficiado, os 

assentados. Todos os recursos e financiamentos liberados para o Assentamento de Santana 

estavam centralizados em uma conta unificada, cujo comando gerencial era realizado pelos 

assentados associados, o que permitiu, inclusive, a ampliação da capacidade de investimento 

dos benefícios. 

Embora não possamos desprezar o avanço que representou a auto-gestão em 

Santana, concluímos que a política de reforma agrária posta pelo INCRA foi determinante 

para a objetivação do Assentamento. Ou seja, a tutela do Estado foi o momento predominante 

necessário à continuidade do projeto coletivo em Santana. 

Por outro lado, a continuidade do Assentamento de Santana não dependia apenas 

dos fatores internos e da sua relação direta com o Estado, via INCRA. A satisfação de parte 

das necessidades materiais dos assentados era possibilitada pela mediação do mercado, e nesta 

esfera, ficou bastante evidente o vínculo de subordinação à sociabilidade capitalista. Portanto, 

as condições de carências materiais e as relações de subordinação ao mercado (representado, 
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inclusive, pelo não acesso) foram os principais fatores que impossibilitaram o estabelecimento 

de bases concretas para a continuidade daquele modelo de Assentamento Rural.  

No entanto, acreditamos que a sociabilidade posta em Santana, mesmo com todos 

os limites e contradições que trazia, representou, no nosso ponto de vista, uma tentativa de 

uma prática social cotidiana peculiar, que imprimiu a objetivação de fragmentos de uma 

sociabilidade mediada por relações sociais superiores (a solidariedade, a associação dos 

trabalhadores na produção, o controle coletivo, a democracia ‘substantiva’206, etc.). 

Consideramos superiores quando comparadas com as mediações postas na sociabilidade 

capitalista voltada para as necessidades de reprodução do capital, alicerçada nas mediações de 

segunda ordem207.  

As relações de produção em Santana, por exemplo, eram organizadas e definidas 

com base na associação do trabalho dos assentados e das suas necessidades materiais 

(imediatas ou não). Os assentados assumiram o controle das suas relações de intercâmbio com 

a natureza, pois definiam o que, como e para que produzir, apropriando-se, relativamente, das 

mediações de primeira ordem (MÉSZÁROS, 2002). Porém, quando tinham que disponibilizar 

o excedente de sua produção com o mercado esbarravam-se com uma outra lógica contrária 

àquela que ensaiavam nas relações internas no Assentamento.  

No entanto, nosso estudo evidenciou que uma das maiores contradições postas 

pela sociabilidade engendrada em Santana na sua primeira versão foi a não absorção da força 

de trabalho familiar disponível, pois contava apenas com a força de trabalho do chefe da 

família. O que estava determinando esta posição era, principalmente, a concepção de 

beneficiário representado pelo chefe da família posto pela Política de Reforma Agrária que 

garantia a liberação dos recursos para o Assentamento. Desta forma, nas relações de produção 

em Santana não levou em consideração a presença de grupos familiares diversos segundo suas 

                                                
206 Mészáros (2002) refere-se à democracia substantiva, em primeiro lugar, para se contrapor ao que se chama de 
democracia sob as relações burguesa que representa uma falácia, pois se realiza numa sociedade de classes 
(demarcada pela dominação de uma classe outra), em segundo lugar, para afirmar que, de fato, a democracia 
substantiva é possível em uma sociedade que supere da divisão de classes, ou seja, uma sociedade cuja produção 
se baseia nos produtores livremente associados.  
207 Para Mészáros (2002, p. 71) “as mediações de segunda ordem do capital – ou seja, os meios alienados de 
produção e suas ‘personificações’; o dinheiro; a produção para a troca; as variedades da formação do Estado pelo 
capital em seu contexto global; o mercado mundial – sobrepõem-se, na própria realidade, à atividade produtiva 
essencial dos indivíduos sociais e na mediação primária entre eles. [...] a aceitação sem crítica deste sistema 
historicamente contingente, mas efetivamente poderoso, como horizonte reprodutivo absoluto da vida humana 
em geral torna impossível a compreensão da natureza real da mediação, pois as mediações prevalecentes de 
segunda ordem anulam a devida consciência da relações primárias de mediação e se apresentam, em sua ‘eterna 
presença’ (Hegel), como o ponto de partida necessário que é também, simultaneamente, o ponto final 
insuperável. Elas produzem realmente uma inversão completa da verdadeira relação, resultando em que a ordem 
primária é degradada e as mediações alienadas de segunda ordem usurpam seu lugar, trazendo conseqüências 
potencialmente mais perigosas para a sobrevivência da humanidade” (grifo do autor). 
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necessidades, impondo um tratamento homogêneo no momento da distribuição da produção e 

dos benefícios. O enfrentamento desta questão gerou, contraditoriamente, elementos 

negadores do que os assentados defendiam: terra e trabalho coletivos. Os assentados 

reivindicaram a ampliação da roça individual de subsistência permitida desde o início (com 

área máxima de 1ha) que, terminou se constituindo com germe da mudança para a produção 

mista.  

A combinação de diversos fatores acima enumerados engendrou o processo de 

mudança do Assentamento de Santana para um projeto de produção mista, cuja base estava na 

produção coletiva (na pecuária) e produção individual (agrícola, pecuária e comercial). Este 

processo contou com um elemento externo conjuntural, qual seja, a Política de Reforma 

Agrária, posta pelo PRONAF, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso. De fato o 

PRONAF se configurou como uma política de incentivo à produção familiar208 e, portanto, 

em última instância, de pulverização dos assentamentos rurais com sua estrutura de agrovilas 

e da cooperação na produção, distribuição e comercialização. Esta política do veio ao 

encontro da crise posta pelas contradições já enumerados do Assentamento de Santana no 

início da década de 1990. O que contribuiu para o processo de escolha da produção mista, 

como alternativa de superação da crise da produção cooperada. A produção mista em Santana, 

segundo nossa investigação, foi assumindo um peso preponderante da produção individual 

sobre a coletiva. 

A continuidade da terra coletiva serviu de suporte para a ampliação da produção 

agricultura de acordo com a capacidade das famílias, a criação do rebanho de propriedade 

privada (bovino, caprino e ovino) e manutenção do rebanho de propriedade coletiva 

(cumprindo a função de poupança “viva” coletiva).  

Portanto, a produção coletiva passou a assumir uma posição secundária (ocupando 

apenas meio dia por semana, em contraste com os cinco dias estipulados no início do 

Assentamento) de garantia da manutenção da estrutura da Cooperativa, de manutenção da 

Bodega coletiva, e, de conservação e ampliação do patrimônio coletivo. A produção 

individual deixou de ser secundária e tornou-se a atividade central da vida do Assentamento, 

responsável pela reprodução material dos assentados e de suas famílias, criando a 

possibilidade objetiva da acumulação privada do excedente.  

                                                
208 Estamos de acordo com a análise crítica de Barquete (2003) acerca do PRONAF, que emerge num contexto 
de grande desenvolvimento dos assentamentos rurais baseados na cooperação da produção e comercialização. 
Lembramos ainda que o avanço dos assentamento rurais, representava de fato, uma vitória dos movimentos 
sociais rurais, principalmente do MST e era motivo suficiente para que o Estado burguês assumisse uma posição 
política direcionada para o enfraquecimento de qualquer prática social nesta esfera. 
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Este excedente, apropriado privadamente pelos assentados (anteriormente era 

apropriado coletivamente), de acordo com a maioria do grupo entrevistado, criou duas 

possibilidades: a primeira foi garantir a reprodução material do assentado e sua família sob o 

comando do chefe da família (o que representou um incentivo fundamental para o aumento da 

sua capacidade produtiva e de consumo); a segunda, foi criar condições objetivas da 

apropriação privada do excedente da produção, que possibilitou uma margem maior nas 

escolhas e critérios de consumo ou do investimento destes pela família assentada (foi a partir 

daí que as famílias tiveram acesso a bens duráveis de uso doméstico ou não, por exemplo, 

televisão, geladeira, motos, etc).  

Destacamos, portanto, que a terra permaneceu coletiva configurando-se como a 

mediação central na garantia dos laços de dependência dos assentados, mas a produção não. 

Nesta nova configuração, observamos que a sociabilidade engendrada neste espaço, embora 

tenha conservado alguns complexos sociais anteriormente objetivados (terra coletiva, controle 

coletivo, relações de cooperação, entre outros) e algumas ricas mediações de intercâmbio 

entre os assentados internamente e externamente (reuniões, Assembléia, Coletivo de Direção, 

setores e comissões, Fórum de Assentamento, etc), ela assumiu um caráter menos coletivo e 

mais individualista.  

Desta forma, consideramos que a adesão do Santana ao projeto misto de 

produção, representou, a sua subsunção formal ao sistema de capital, sob o comando das 

mediações de segunda ordem. Foi o momento histórico concreto de materialização da 

insustentabilidade do projeto anterior e de subordinação do Assentamento às necessidades do 

mercado. Neste sentido, se afastaram do projeto coletivo de produção (mantendo 

aparentemente a cooperação na esfera da comercialização), transferindo para a esfera privada 

a garantia da reprodução material dos assentados e sua família. A produção coletiva 

conservada estava voltada para a manutenção da infra-estrutura do Assentamento, do apoio 

aos assentados no cumprimento de acordos (coletivos e individuais) firmados com o Estado e 

instituições financeiras; e de intermediar, até certo ponto, as relações com o mercado. 

Ora, diante das mudanças da estrutura produtiva não mais baseada no trabalho 

coletivo, observamos que o controle coletivo foi um dos complexos sociais que mais sofreu 

alterações na sua função no Santana, pois as atividades de produção coletiva deixaram de ser 

o centro da sua vida cotidiana, passando para a esfera privada. Neste sentido, a função desse 

complexo sob as novas bases, voltou-se para a defesa da continuidade da terra coletiva; da 

regulação das relações cotidianas e, indiretamente, da produção individual (em relação aos 



  203 
 

 
 

limites da área a ser explorada e do rebanho de propriedade individual); da divisão e controle 

do cumprimento das tarefas da produção coletiva; e para a regulação das relações sociais 

cotidianas.  

Na esfera da produção individual, o controle coletivo tornou-se efêmero, segundo 

as nossas observações, pois não conseguiu sequer garantir relações de cooperação na 

comercialização da produção. De fato, a comercialização de produção interna de Santana está 

diluída entre a Cooperativa, alguns assentados (que compram a produção de outros 

assentados) e de atravessadores que passam no Assentamento. No entanto, quando a 

Cooperativa, quando não consegue fechar acordos comerciais com a produção dos assentados, 

apóia e estimula os assentados a buscarem os centros comerciais próximos, disponibilizando o 

seu caminhão. 

Portanto, o que observamos é que nos Assentamentos Rurais estão sendo 

engendradas diversas possibilidades de relações de produção, das quais identificamos algumas 

consideradas “não tipicamente capitalistas”. Porém, estas diversas formas de relações de 

produção, terminam por estabelecer relações inevitáveis de dependência com a reprodução 

ampliada do capital, engendrada na própria dinâmica dialética e contraditória da realidade 

mais ampla. É dentro desta lógica contraditória e dialética que compreendemos o processo de 

conquista da terra pelos trabalhadores rurais em Santana e a escolha da sua propriedade 

coletiva, o que abriu um campo de possibilidades não totalmente controladas pelo 

metabolismo social do sistema do capital, embora façam parte, indiretamente, do seu poder 

metabólico.  

Portanto, a sociabilidade em Santana, embora tenha sido reconhecida por uma 

assentada “assim como é a cidade é o campo”, apresenta aspectos que a diferenciam da 

sociabilidade capitalista: a) os assentados não são assalariados; b) a produção mista contempla 

uma produção coletiva (embora de forma precária e reduzida) e individual; c) os frutos da 

produção coletiva são utilizados para a conservação da estrutura cooperativista do 

Assentamento e do patrimônio coletivo; c) a produção individual, da grande maioria está 

voltada para a satisfação das necessidades dos assentados e de sua família, embora uma 

minoria apresente uma visão empresarial privatista entrando no ramo do comércio de bens 

industrializados e comercializando parte do excedente dos próprios assentados e contratando 

força de trabalho paga para a realização de uma parcela considerável da sua atividade 

produtiva; d) os assentados exercem, de certa forma, um determinado controle sobre a 

distribuição e consumo da produção; e) o trabalhador planeja a sua atividade produtiva de 

acordo com os limites postos pela Assembléia de Assentados; f) a produção coletiva 
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representa um importante suporte para a produção individual, principalmente quando garante 

o pagamento dos seus financiamentos; g) o excedente da produção, em geral, é apropriado 

pelo próprio trabalhador. 

Um aspecto fundamental e determinante na sociabilidade do Santana é a dimensão 

coletiva das decisões internas e do controle coletivo como regulador de parte das relações 

sociais estabelecidas no Assentamento. Neste sentido, como vimos, foi ilustrativo o caso da 

greve da escola e da posição coletiva de punição da diretora da escola que não aderiu ao 

movimento de pressão contra o poder local que transferiu, segundo eles, arbitrariamente um 

grupo de funcionários do Assentamento por questões políticas. O controle é exercido pela 

Assembléia Geral permanente e pelo Coletivo de Direção que se reúnem uma vez por mês.  

Além destes espaços de reunião e de controle, o Assentamento participa e 

coordenava (nos anos de 2003 a 2005) do Fórum dos Assentamentos da região, cuja função é 

a manutenção de um espaço permanente de debate, discussão, unificação e encaminhamento 

das reivindicações dos quinze assentamentos da região com o apoio e participação dos STRs e 

MST. Observamos que se trata de um espaço de pressão social frente o Estado e de tentativa 

de um permanente luta e estado de alerta frente às contradições sociais.  

O Fórum mantém os assentamentos associados e organizados de maneira que 

representa uma estratégia de luta coletiva frente às determinações sociais. Estes vínculos 

estabelecidos com outros assentamentos, sindicatos e MST têm possibilitado a ampliação 

prática social dos assentados na esfera pública, indo para além da vida cotidiana. Através 

destas mediações avançam na consciência de classe e na prática política, principalmente 

quando participam das caminhadas, manifestações, reuniões com trabalhadores rurais de 

outras regiões. Em potência são espaços de uma prática social que favorece a organização da 

classe trabalhadora e da formação da sua consciência de classe, pois cria as condições 

objetivas de unificação dos trabalhadores rurais, que pela natureza da sua atividade produtiva, 

em geral, não estabelecem relações permanente entre si.  

A sociabilidade engendrada no Assentamento Rural de Santana apresenta 

mediações fundamentais para o processo de formação da consciência dos seus assentados. 

Para Haine (1996, p. 207) isto ocorre nos processos eivados de “espontaneidades à 

organização e amadurecimento político”. O que é viver em um Assentamento Rural cuja 

sociabilidade se apresenta com tanta riqueza? É viver um cotidiano, embora cheio de 

contradições, estabelecendo relações de solidariedade e de reconhecimento no outro; 

desenvolvendo a tolerância necessária a uma convivência coletiva e interdependente (quando 

voltam atrás diante de punições e regras estabelecidas); criando laços de aproximação e 



  205 
 

 
 

intimidade fraterna, conhecendo um pouco da vida de cada um, pela proximidade que a 

estrutura do Assentamento permite.  

Os vínculos de parentescos facilitam a aproximação das relações cotidianas, 

porém, observamos que os rituais de celebração religiosa, das quadrilhas juninas, da 

vaquejada, do convívio na lanchonete terminam fortalecendo os laços de intimidade e 

camaradagem. Inclusive observamos que estes rituais são abertos para a população do seu 

entorno. Em Santana observamos que a rua ainda é o lugar do encontro e da conversa 

espontânea, e nesta espontaneidade vão elaborando questões a serem postas, de forma mais 

amadurecida, nos espaços formais das Assembléias e reuniões. 

A vida no Assentamento de Santana é rica pelas relações reflexivas entre os 

complexos sociais que compõem a sua totalidade, de forma que os Assentados afirmem sem 

nenhuma hesitação “aqui é o meu lugar”, “minha vida é aqui, onde sou feliz”. Sentem-se, 

relativamente completos, embora tenham consciência das necessidades objetivas que ainda 

precisam conquistar, reconhecem as dificuldades que enfrentam enquanto trabalhadores 

rurais, o que não os diferenciam dos trabalhadores urbanos, “assim como é na cidade é no 

campo”. No entanto, reconhecem que contam com uma margem de manobra maior por terem 

terra de trabalho, condição objetiva para a produção de valores de uso para si: “aqui eu crio 

animais que posso comer, na cidade não dá”, “aqui planto uns legumes ou frutas para comer, e 

assim vou levando”. 

A sociabilidade em Santana, mediada por terra coletiva, permite que todos os 

assentados tenham acesso a iguais condições à terra; com a produção coletiva, embora 

mínima, os assentados têm a garantia da manutenção e ampliação do seu patrimônio209, 

sentindo-se sempre amparado pela associação ali estabelecida; com o controle coletivo, 

organização social, etc. 

Concluímos que, a sociabilidade em Santana como uma totalidade social, é síntese 

de múltiplos processos em relação e interdependência. Esta totalidade de complexos sociais, 

engendrados na vida cotidiana pela mediação da atividade humana, representa uma unidade 

na diversidade, ou seja, o ser-precisamente-assim do Santana. Nos seus primeiros anos, com 

terra, trabalho e controle coletivos, os assentados objetivaram um processo de aprendizagem 

(que, de certa forma, partiu da prática social das CEBs) sem precedentes para eles.  

A escolha por terra coletiva, embora do ponto de vista da economia não represente 

ruptura com a lógica capitalista, do ponto de vista da política representou uma ousada decisão 

                                                
209 A ampliação do patrimônio tem sido garantida pela não distribuição das quotas partes de cada assentado. 
Quando fazem o levantamento da produção coletiva as quotas partes são investidas no patrimônio. 
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que gerou logo de início uma divisão no grupo e o pôs, em momentos diversos, em confronto 

com a lógica do Estado, e de sua política de reforma agrária. Ao escolher a produção coletiva 

(com a permanência da roça de subsistência), os assentados ensaiavam a negação de uma 

lógica de produção individualista. Para garantir esta proposta de Assentamento engendraram a 

necessária relação do controle coletivo, outro espaço de aprendizagem, de percepção do outro 

e do mundo; de percepção, inclusive, do limite em que se encontravam (embora estivessem 

otimistas quanto às suas possibilidades).  

O limite objetivo que enfrentaram, por um lado, posto pelas materialidades de 

necessidades cotidianas imediatas e, por outro, pelas contradições internas (não absorção da 

capacidade produtiva das famílias, por exemplo) e externas (do não acesso ao mercado, por 

exemplo), consubstanciou uma causalidade nova de impedimento da reprodução daquela 

sociabilidade objetivada. A saída encontrada foi o estabelecimento de uma produção mista, 

com forte peso na produção individual, o que provocou, logo de imediato um 

desenvolvimento econômico facilmente percebido através da capacidade de consumo de bens 

duráveis. Destacamos o acesso que tiveram à moto como meio de transporte mais comum 

entre eles.  

O que é importante destacar é que, contraditoriamente como o Estado foi essencial 

para o projeto inicial (na medida que os assentados decidiram administrar os recursos 

coletivamente) neste segundo momento, ele também foi essencial com a política de 

financiamento da produção individual, o que possibilitou aos assentados a ter acesso a 

recursos de forma individual e imediata. 

De uma maneira geral, embora apresentem diversidades entre os dois momentos, 

observamos na sociabilidade de Santana fragmentos de relações superiores que nos levam a 

afirmar que a sua vida cotidiana tem objetivado relações sociais que, necessariamente, põe em 

contato todos os assentados. Embora estejam presentes elementos alienantes e alienados, 

encontramos processos que podem contribuir para um movimento de emancipação humana, 

na medida em que se identificam como classe trabalhadora e considerem a permanente 

necessidade de estar organizada e em estado de alerta, mesmo que este estado de alerta ainda 

seja predominantemente motivado pelos imperativos das suas necessidades mediatas. As 

condições materiais que a sociabilidade burguesa impôs aos assentados, contraditoriamente, 

são a garantia da necessidade objetiva de organização de sua luta por melhores condições de 

vida e de trabalho.  

Portanto, a sociabilidade engendrada em Santana, pela riqueza de relações que se 

constitui, oferece aos seus assentados (mesmo com as contradições que lhe são próprias) ricas 
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possibilidades de aprendizagem e formação enquanto seres sociais, vinculados entre si por e 

pertencentes ao gênero humano. Observamos que a riqueza deste aprendizado tem sido 

ensaiada pela mediação das relações de controle da produção e da vida cotidiana, mesmo com 

os limites que lhe são próprios e impostos pela sociabilidade capitalista. O que é original na 

sociabilidade de Santana são estes germes de relações, que diferem da reprodução da 

sociabilidade burguesa, e que são considerados no nosso ponto de vista necessários no 

processo de transição para uma sociedade para além do capital (MÉSZÁROS, 2002). 

Do ponto de vista que adotamos, concordamos com a análise de Mészaros (2003) 

acerca da crise do sistema de capital que, na proporção em que se encontra atualmente, aponta 

para duas alternativas: o socialismo ou a barbárie (MÉSZÁROS, 2003). Ora, o socialismo 

como uma possibilidade histórica de uma sociedade para além do capital não se realizará pela 

soma linear das experiências de produções cooperadas acumuladas, embora reconheçamos 

que estas práticas coletivas, além de apresentarem sua legitimidade contribuem para o 

aprendizado de alternativas concretas e cotidianas que possibilitam à classe trabalhadora se 

salvaguardar da barbárie do capitalismo. Porém, a superação desta ordem posta só será 

possível pela mediação de um salto ontológico, ou seja, de uma ruptura que se realizará, 

necessariamente, pelo comando da classe trabalhadora.  
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Questão agrária e luta pela terra no Brasil: revisão bibliográfica 

 

 

 

Nossa questão central é a sociabilidade nos assentamentos rurais de reforma 

agrária que emergiram na década de 1980 no Brasil, num contexto de redemocratização e 

de fortalecimento dos movimentos sociais rurais. No entanto, para termos uma maior 

compreensão da causalidade posta no processo de gênese desses assentamentos rurais é 

fundamental retomarmos alguns pressupostos históricos da questão agrária no Brasil. 

Lembrando que, quando falamos de questão agrária estamos nos referindo a aspectos 

sócio-históricos e político-econômicos que fundam o conflito agrário. Desta forma, 

destacamos o modo de produção capitalista na sua lógica fundada na propriedade privada e 

no trabalho assalariado, que são os pilares de uma economia baseada na produção social da 

riqueza e na apropriação privada e cada vez mais concentrada. 

 

Gênese e Historicidade da Questão Agrária Brasileira 

 

Nossa exposição e análise parte das contribuições de Martins (1998, 1995) e Smith 

(1990) como básicos para a análise da questão agrária e da história dos movimentos sociais 

rurais no Brasil, e não pretende seguir uma cronologia rigorosa, mas destacar aspectos 

considerados determinantes para as relações no campo e para a conformação da estrutura 

fundiária brasileira.  

Um dos principais processos que demarcaram o Brasil Colônia e Império foi a sua 

inserção nas relações mercantis absolutistas de Portugal. Segundo Smith (1990) o absolutismo 

português, com sua política centralizadora e de não separação do Estado com a burguesia, se 

configurava como marca determinante na estruturação da sociedade brasileira. Portugal (na 

sua história, economia e política) assumia uma posição bastante diferenciada do que ocorria 

na Inglaterra e França.  

Nessa direção Smith (1990) afirma que o desenvolvimento do capitalismo em 

Portugal não seguiu a mesma lógica da Inglaterra, na medida que não teve uma formação 
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feudal típica com sua organização econômica, política e social descentralizada. A 

singularidade da formação social portuguesa “está na extrema centralização da propriedade 

fundiária, combinada com ausência de servidão e desenvolvimento do comércio a partir do 

século XIII” (SMITH, 1990, p. 91).  

A terra em Portugal não era livre e nem privada, estava concentrada nas mãos do 

rei, que concedia terras, em regime de sesmaria, para quem nela produzisse, a base econômica 

era o mercantilismo absolutista, que não permitia as relações de propriedade privada da terra. 

O Estado português impedia a separação entre o Estado e a burguesia, quando não reconhecia 

e nem permitia a propriedade privada da terra. O acesso à terra era pela mediação da 

concessão; assim mantinha laços de dependência entre burguesia e Estado, impedindo, por um 

lado, o processo de separação entre a economia e a política, e por outro, portanto, contribuía 

no atraso da transição para o capitalismo tanto na metrópole portuguesa, quanto em suas 

colônias. 

Perdia-se o direito a sesmaria aquele que não tornasse a terra produtiva. O 

produtor não tinha o direito absoluto sobre a terra, como ocorre no regime de propriedade 

privada no capitalismo. A política portuguesa tinha o cuidado para que a terra representasse 

uma área limitada para evitar a concentração fundiária em poucas mãos. Com esta política de 

controle estava clara a posição de centralização do poder político sobre a exploração das 

terras, uma estrutura de poder que esteve presente no Brasil colônia até o século XIX. A 

propriedade privada da terra era uma condição necessária, no processo de transição para o 

capitalismo, para a formação do trabalho assalariado e a formação e fortalecimento da 

burguesia. 

Embora o capitalismo tenha se estabelecido, com todo vigor em meados do século 

XIX, com a revolução industrial na Inglaterra, Portugal continuava sua posição de Estado 

mercantil absolutista, com o rei representando a unidade entre a economia e a política. As 

revoluções burguesa e industrial ainda não faziam parte do cenário daquele país. O poder 

centralizador absolutista português garantia a unidade nacional das colônias. O Estado exercia 

o poder sobre todas as estâncias sociais impedindo, inclusive, a estruturação de “uma 

sociedade de classes, com suficiente poder para se contrapor entre si, ou ao Estado, e objetivar 

um projeto político enquanto projeto político de uma classe dominante” (SMITH, 1990, p. 

127).  

Portanto, Portugal conseguiu preservar, em parte, sua posição absolutista, mesmo 

durante as grandes transformações dos séculos XVIII e XIX (SMITH, 1990) acompanhados 

pelos processos de desagregação da ordem colonial, da independência dos EUA, das revoltas 
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dos escravos em S. Domingos, da emergência do pensamento liberal, do desenvolvimento 

tecnológico e da aproximação maior dos mundos. É claro que essa posição teve seus 

desdobramentos sobre as colônias portuguesas nos processos de libertação nacional e de 

desenvolvimento do capitalismo. O que se observou foi que o Estado português, ao fazer 

algumas concessões, continuou no domínio político de boa parte das colônias, mesmo depois 

de independentes, como é o caso do Brasil.  

Portugal assumiu, desde o início, uma posição extremamente predatório em 

relação ao Brasil, como colônia de exploração (MARX, 2000). Seu interesse era extrair a 

maior quantidade possível de riquezas naturais sem se preocupar com um projeto de colônia 

de povoamento nem com “o emprego de processos menos rudimentares [...] os métodos 

predatórios e dissipadores se acham em uso [...] pelo muito que pediam à terra e o pouco que 

lhe davam em retribuição”. Como destaca Holanda (1991, p. 20-21), inclusive destacando que 

os métodos utilizados pelos portugueses e os colonos não apresentavam progresso, do ponto 

de vista quantitativo, em relação aos utilizados pelos nossos índios. 1  

A perspectiva de colônia de exploração só mudou quando Portugal se sentiu 

ameaçado pela possibilidade de invasão de outros países europeus. Neste momento, há uma 

preocupação com uma política de estabelecimento de atividades produtivas na colônia. Tais 

atividades deveriam ser realizadas com base no trabalho escravo, principal mercadoria das 

relações mercantilistas portuguesas.  

É a partir das relações mercantis, do trabalho escravo e da política de interdição 

portuguesa que se manteve até meados do século XIX, que Smith (1990, p. 342) explica a 

gênese do capitalismo no Brasil. A metrópole estabelecia uma política impeditiva do 

desenvolvimento das potencialidades internas, inclusive com uma política coercitiva. 2 

Portugal estabeleceu o regime de sesmaria como condição legal de acesso a terra, reafirmando 

a sua percepção da terra como uma instância de poder. 3 Como afirma o autor “o Estado 

                                                
1 É interessante destacar a rica análise que Holanda (1991, p. 20-21) faz acerca da questão da ação predatória 
portuguesa no Brasil: “em relação aos portugueses, não é de admirar, sabendo-se que ainda em nossos dias, os 
mesmos métodos [...] se acham em uso entre os colonos de pura estirpe germânica, e isso, não só no meio 
tropical... mas em regiões de clima [...] temperado [...] Deve-se , em todo caso, considerar que a origem 
principalmente mercantil e citadina da maioria desses colonos, seu número não muito considerável, os limitados 
recursos materiais que dispunham ao se transplantarem do Velho Mundo, explicam, em grande parte, a 
docilidade com que se sujeitam a técnicas já empregadas por brasileiros de tendência lusitana.”. 
2 O livro de Ana Ma.Freire (1989) Analfabetismo no Brasil, apresenta o nível de interdição que o povo brasileiro 
viveu durante a colonização portuguesa na economia, na política e na cultura. 
3 Essa percepção parece ainda bastante forte na realidade brasileira, quando temos observado que parte da 
resistência à reforma agrária advém da pressão dos proprietários rurais e das grandes empresas (mesmo sendo 
consideradas improdutivas) imobilizando, muitas vezes, o Estado. É bom destacar que não nos falta legislação de 
desapropriação de terras no Brasil em função da necessidade e utilidade pública que aparece já em 1891 assim 
como nos anos 60 há uma melhor definição do que vem a ser o interesse social da propriedade rural. Além disso, 
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absolutista português faz de toda atividade econômica um objeto de concessão real, participa 

do capital mercantil, tributa a circulação e não abre mão do domínio de propriedade” 

(SMITH, 1990, p. 341). 

O mesmo autor afirma que a política absolutista centralizadora portuguesa foi 

responsável pelo quadro agrário de concentração fundiária posto pelo regime de sesmaria. 

Esta lei delimitava a área da sesmaria para evitar a concentração das terras em poucas mãos. 

O regime de sesmaria fosse uma experiência antiga portuguesa, esta não se estabeleceu nos 

mesmos moldes no Brasil. Muitas extensões de terras foram concedidas como sesmaria à 

revelia do critério do uso e da produtividade da terra. Muitas vezes, se delineando, segundo 

Smith (1990, p. 164) como resultado “da força do poder local” que conseguia driblar o 

Estado.  

Vejamos como estas relações foram se delineando e como foram definindo as 

relações no campo mediadas por processos sociais, econômicos, políticos e culturais, 

demarcando a questão agrária no Brasil. 

 

O regime de sesmarias e suas diversas relações de produção. 

 

Analisando este processo que precede a formação do regime de propriedade no 

Brasil Smith (1990, p. 172) afirmou que o regime de sesmaria, enquanto “não absolutização 

da propriedade estabeleceu singularidade à formação capitalista no Brasil, na determinação 

que impôs enquanto substrato da dificuldade da objetivação do trabalho livre para o capital”. 

A propriedade privada da terra, no processo de transição para o capitalismo, era uma condição 

necessária para a formação do trabalho assalariado, a formação e o fortalecimento da 

burguesia. 

A terra estava centralizada e sob o domínio da coroa portuguesa, a terra era 

“concedida mediante condicionamento de sua exploração mercantil efetiva, com cláusula de 

reversibilidade” (SMITH, 1990, p.147), e com a garantia de sua exploração baseada no 

trabalho escravo sob relações mercantis. Esta postura atrasou ainda mais o desenvolvimento 

de condições objetivas para a economia capitalista, como o estabelecimento da propriedade 

privada dos meios de produção e a força de trabalho livre e assalariada. 

                                                                                                                                                   
sempre tivemos as pressões dos movimentos sociais rurais e as condições de miséria da população rural e 
urbana, denunciando a necessidade de uma reforma agrária no país. Acrescentamos ainda as recomendações em 
defesa de uma reforma agrária feitas pelo Banco Mundial, grande gerenciador do Estado brasileiro. 
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As relações sociais no campo, estabelecidas na Colônia pela mediação do regime 

de sesmaria, eram por um lado constituídas pelos senhores de engenho e fazendeiros do café 

e, por outro, pelos escravos e homens livres, que compunham suas classes sociais 

(MARTINS, 1998). A população livre era composta por mestiços, índios, agregados, escravos 

alforriados e bastardos (os excluídos da herança pelo morgadio). 4 Esta população livre, 

muitas vezes, ocupava ilegalmente pequenas extensões de terra já que a legislação lhe 

interditava o direito de acesso a terra. Cândido (1977) nomeia a esta população de sitiantes, 

uma população campesina que estabelecia relações de solidariedade cuja economia o forçava 

a sair do círculo restrito em que viviam. Segundo Queiróz (1973) isso os forçava a sair do seu 

isolamento, desde muito cedo os sitiantes estavam em contato com os centros urbanos, 

demarcando uma diferença fundamental entre a realidade camponesa nos países europeus dos 

séculos XVIII e XIX analisados por Marx (1973), Lênin (1981 b) e Kautsky (1980). 

Era uma população que estabelecia relações com os sesmeiros, considerados os 

“donos das terras”; relações combinadas, de subordinação e de dependência, em vez de 

relações contratuais. Muitas vezes eram obrigados a ocupar outras áreas de terra em função 

das necessidades de defesa do território da fazenda ou de sua ampliação. Dentro destas 

condições Queiróz (1973, p. 28) conclui que eram  

[...] dependentes de uma camada superior, fosse essa composta por fazendeiros, 

criadores de gado, de comerciantes, de chefes políticos, de citadinos endinheirados 

[...] os camponeses sofriam mais do que quaisquer outros as conseqüências dos 

conflitos constantes, característicos da estrutura sócio-econômica brasileira 

tradicional. 

 

Martins (1998) analisando estas relações, entre os homens livres, posseiros, e os 

fazendeiros, demarcadas pela coexistência da pequena e da grande exploração agrícola, o 

autor percebeu que foram relações fundamentais para a conformação da estrutura agrária no 

Brasil. 

Um aspecto que merece ser destacado é que, muitas dessas áreas de posse eram 

incorporadas pelos fazendeiros à sesmaria à revelia dos próprios posseiros. Isto porque o 

regime de posse nem sempre era reconhecido pelo Estado como área de domínio dos homens 

livres. No processo de reconhecimento das terras dos fazendeiros pela coroa portuguesa, os 

fazendeiros utilizavam-se do seu poder de “convencimento” pelo uso da força para que o 

                                                
4 O morgadio impedia que as terras fossem divididas entre os herdeiros, conservando-as nas mãos do 
primogênito. Em 1835 ele foi extinto para “impedir a constituição de uma aristocracia fundiária que 
monopolizasse os cargos políticos do Senado do Imprério com base em direitos hereditários” (MARTINS, 1995, 
p. 33). 
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posseiro entrasse num acordo, abrindo mão da sua posse em favor do fazendeiro. Nessa 

negociação, nem sempre chegavam a um acordo, acontecia também do Estado não reconhecer 

o pedido do fazendeiro. Nos dois casos as áreas eram consideradas terras livres e da Coroa, 

depois de 1850 eram terras devolutas.  

Durante o regime escravocrata, a terra era destituída de valor, embora diante das 

situações de conflito apresentasse um preço nominal no momento da negociação entre as 

partes interessadas, ou no pagamento de alguma indenização de benfeitorias. Isto ocorria 

quando, na constituição de alguma sesmaria, apareciam posseiros na mesma área reclamada 

pelo fazendeiro. Estes posseiros poderiam ser indenizados e expulsos das terras ou poderiam 

ser incorporados à sesmaria na condição de agregados, deixando de ser posseiros, “quando a 

presença de posseiros era muito grande, a desocupação da terra podia ser onerosa, não 

compensando a confirmação da sesmaria já obtida” (MARTINS, 1998, p. 25). 

Diante desta causalidade não sobravam muitas alternativas para os homens livres 

(camponeses, posseiros, trabalhadores rurais, sitiantes, etc.) a não ser se submeterem às 

determinações econômicas e políticas do Estado em favor dos grandes fazendeiros. O que se 

objetivava eram as relações mercantis que exigiam do fazendeiro a ampliação de suas terras 

para melhoria das condições de produção com o aumento da força de trabalho escravo. Com 

este movimento de expansão das áreas das fazendas cabiam aos homens livres (pequenos 

produtores) ou migrar para outras terras não exploradas, ou migrar para as pequenas vilas, ou 

aceitar as condições postas pelos fazendeiros ou resistir e ser alvo da violência dos 

fazendeiros.  

Observamos que as condições objetivas e o campo de possibilidades dos homens 

livres (posseiros, trabalhadores rurais, etc) no Brasil colonial até meados do século XIX eram 

bem mais restritas que a situação dos camponeses europeus analisados por Engels (1981) sob 

o desenvolvimento do capitalismo. Um aspecto análogo era o relativo isolamento desta 

população entre si, que não permitia a identidade de classe e unidade de luta contra as 

condições de vida. Outra questão era o peso mercantilista de economia portuguesa ainda 

presente. 

Durante este período as contradições entre fazendeiros e camponeses eram 

disfarçadas, pois os homens livres não eram escravos e se sentiam “parceiros” dos 

fazendeiros. Com o fim da escravidão, quando o “escravo deixa de ser o fundamento da 

dominação e da exploração” (MARTINS, 1995, p. 65) e a terra se estabelece como base 

material das novas relações, as contradições entre os camponeses e os fazendeiros, entre os 

donos de terra e os expropriados emergem. A terra passa a ser instrumento de disputa. Não 
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que antes não ocorressem disputas pela terra, mas como o escravo era a principal mercadoria, 

sinônimo de poder, a terra assumia uma posição secundária. A Lei de Terras veio estabelecer 

novas regras nas relações no campo, diminuindo, em parte, o poder arbitrário dos fazendeiros 

e, ao mesmo tempo, impedindo que os trabalhadores rurais tivessem a possibilidade de se 

apossarem de terras livres. Estas se tornaram terras públicas e devolutas com o regime de 

propriedade privada. 

Com estes elementos históricos estamos diante de um processo de concentração 

fundiária por um lado, e de interdição dos trabalhadores rurais a terra, por outro, como partes 

de um mesmo processo. Quando os homens livres, trabalhadores rurais, tinham “acesso” a 

terra como posseiros, eles tinham a garantia de reprodução de sua família, forçando-os a 

estabelecerem, nestas condições, uma relação de parceria com a grande exploração de terra. 

Vejamos como foi se delineando o regime de propriedade privada da terra no Brasil. 

 

O Regime de Propriedade Privada: a Lei de Terras 

A partir de 1850 com a Lei de Terras se estabeleceu no país o regime de 

propriedade privada e, logo em seguida o fim do trabalho escravo, pressupostos necessários 

para as relações capitalistas de produção, baseadas na propriedade privada dos meios de 

produção e no trabalho livre assalariado.  

As terras brasileiras tornaram-se propriedade privada, no entanto, as relações 

assalariadas não se estabeleceram de imediato. O trabalho escravo extinto foi sendo 

substituído por outras relações de produção no campo, como o colonato, a parceria e o 

arrendamento. Eram relações de produção que ainda mantinham a lógica mercantil. Smith 

(1990, p. 329) a partir desta realidade conclui que o que se realizava era a subordinação do 

“trabalhador e não [da] sua força de trabalho”, demonstrando que a relação racional contratual 

entre o proprietário dos meios de produção e os proprietários da força de trabalho ainda não se 

estabelecia no Brasil. Os trabalhadores livres presentes no colonato, na parceria e no 

arrendamento representavam relações não capitalistas de produção, embora inseridas dentro 

da lógica do sistema de capital. Pois, indiretamente contribuíam para a reprodução do modo 

de produção capitalista, com sua lógica de acumulação privada da riqueza socialmente 

produzida (GORENDER, 1994). 

Nessa mesma linha de raciocínio, analisando o desenvolvimento do capitalismo no 

leste europeu, tanto Kautsky (1981) quanto Lênin (1981 b) já apontavam a diversidade de 

relações não capitalistas no campo no processo de desenvolvimento do capitalismo. As 
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relações não capitalistas serviam de suporte ao desenvolvimento, desigual e contraditório, do 

sistema como um todo. Uma questão bem presente ainda nos dias atuais.5 

No Brasil se deu o mesmo, o capitalismo se impôs a partir de relações não 

capitalistas de produção. O regime de colonato foi essencial no processo de acumulação de 

capital necessário para o desenvolvimento da indústria no sudeste brasileiro (SANTOS, 

1984), no Nordeste foram relações de parceria (arrendamento) entre os trabalhadores rurais 

(sem terra ou pequenos proprietários) e os fazendeiros. 

Outro aspecto, analisado por Aricó (1990), acerca da caracterização do modelo de 

desenvolvimento econômico do Brasil foi que, desde o início, este assumiu uma forma 

exógena, ou seja, a nossa economia seguia muito mais às determinações e necessidades, 

externas, postas pelos países capitalistas avançados, europeus do que às necessidades internas. 

O que nos parece ser uma marca da nossa posição de subalternidade na economia mundial 

ainda hoje, demarcada pela causalidade do movimento reprodutivo necessário do sistema de 

capital global. 

A Lei de Terras de 1850 foi resultado do projeto intitulado por “Terras Devolutas e 

Colonização”. Na verdade, tratava-se de uma política de fechamento das terras nas colônias 

para o estabelecimento de condições básicas para a formação do trabalho assalariado.  

As sesmarias poderiam tornar-se propriedades privadas, desde que estivessem 

dentro dos critérios legais postos pela lei de concessão. As terras livres eram chamadas 

devolutas porque eram terras devolvidas pelas sesmarias que não cumpriram seus acordos ou 

eram as terras sem título de sesmarias, portanto, livres. A partir daí, estas terras poderiam ser 

vendidas pelo Estado que, investiria com o que arrecadasse em um programa de imigração de 

trabalhadores europeus. O objetivo da Lei de Terras era a “...formação de um Fundo 

Financeiro para custear as despesas com a colonização” (SMITH, 1991, p. 318).  

O Estado assumiu a função de regulamentação das áreas fundiárias em situações 

irregulares, reconhecendo-as como terras devolutas. As terras produtivas, que cumpriam sua 

função de sesmarias, o Estado reconheceu o direito de propriedade privada para os 

fazendeiros. Com isto a situação de ilegalidade dos posseiros ficou mais delicada, já que o 

direito à terra, a partir daí, só seria possível pela mediação da compra. Era uma forma de 

interditar os escravos libertados, os homens livres e os imigrantes à terra (SANTOS, 1984). 

                                                
5 Temos diariamente denúncias no Brasil (e no mundo) de empresas que mantém trabalhadores em regime de 
escravidão e que usam da força de trabalho infantil, demarcando um movimento de conservação de relações há 
muito são condenadas pela lógica liberal dos direitos humanos. 
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Esta regulamentação da propriedade rural da terra era uma exigência do próprio 

movimento econômico mundial, com uma legislação embasada nas idéias de Wakefield, 

economista inglês do século XIX (SMITH, 1990). O debate naquela época era acerca da 

necessidade da inserção das colônias na lógica econômica capitalista, de maneira que, embora 

alcançassem sua independência política (era o que os movimentos populares coloniais 

apontavam), era fundamental garantir a continuidade das relações de dependência econômica 

com a metrópole, mantendo assim a sua função na reprodução ampliada do capital. 

Analisando esse debate Marx faz a seguinte exposição.  

O sistema protecionista em suas origens tinha em mira fabricar capitalistas na mãe-

pátria, e a teoria da colonização de Wakefield... tem por objetivo fabricar 

assalariados nas colônias. Chama isso de colonização sistemática. [...] Wakefield 

descobriu que, nas colônias, a propriedade do dinheiro, de meios de subsistência, 

máquinas etc. não transformam um homem em capitalista, se lhe falta o 

complemento, o trabalho assalariado, [...] Descobriu que o capital não é uma coisa, 

mas uma relação social entre pessoas, efetuada através de coisa (MARX apud 

SMITH, 1990, p. 26). 

 

Segundo Smith (1990) Wakefield não estava preocupado com o processo de 

extinção do “campesinato” nas colônias, como se dava na Europa (feudal), mas com uma 

política de impedimento da sua formação nas colônias, daí que este economista defendia o 

controle do Estado sobre as terras livres, cujo acesso só poderia ser pela compra a um preço 

“suficiente”. O preço “suficiente” era o critério estabelecido para que um posseiro, um 

“possível camponês”, tornar-se-ia proprietário de terra; desde que pagasse um preço 

monetário por ela. “objetivo do preço da terra [...] é prevenir os trabalhadores de virem a se 

tornar proprietários de terra, de imediato; o preço precisa ser suficiente para esse propósito e 

não outro”(WAKEFIELD apud SMITH, 1990, p. 278) 

Essa política criava as condições objetivas para a formação dos trabalhadores 

livres numa realidade de terra cativa (MARTINS, 1998). Para o trabalhador rural estava dada 

a possibilidade de vir a ser proprietário de terras. Para isto teria que trabalhar o “suficiente” 

para ter a capacidade de acumular algumas reservas para, então, tornar-se proprietário das 

terras que desejasse pela mediação da compra. Este critério tinha uma questão objetiva, que 

era manter a esperança de um dia tornar-se proprietário. Mesmo que para isto tivesse o que 

trabalhar em terras alheias por muitos anos, ou pela vida inteira.  
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Havia um debate crítico acerca da Lei de Terras, apresentado por Figueiredo 

(1965). Intelectual pernambucano apresentava suas idéias em jornais locais em 1847. Este 

pensador chamava a atenção para algumas contradições presentes na Lei de Terras com seu 

programa de colonização. O pensador defendia duas questões básicas: a necessidade de uma 

reforma agrária, baseada na redistribuição da terra para quem nela quer trabalhar, negando a 

tese de acesso pela compra; e um programa de colonização interna, utilizando a população 

desempregada dos “centros urbanos” da própria colônia, rejeitando a proposta de imigração 

européia.6 Ele apresentava esta tese da seguinte forma “há uma vasta extensão de terras, 

muitas terras férteis, da qual somente 10% [...] é cultivável. Nestas terras a colonização 

interna poderia se efetivar” (FIGUEIREDO, 1965, p. 67)7. O autor continua sua argumentação 

fazendo a seguinte colocação 

 [...] os proprietários se recusam a vender estas terras, ou mesmo a arrendá-las. Se é 

rico, compra um engenho; mas se seus meios são parcos e deseja comprar ou 

arrendar poucos hectares, nunca consegue! É isso que cria os desocupados das 

cidades, a classe daqueles que procura um emprego público, que cresce diariamente 

(FIGUEIREDO, 1965, p. 70).8 

 

Este autor destacou também as relações de dependência e dominação entre os 

proprietários da terra com os camponeses sem terra. Como bem destacou “em suas terras eles 

não têm direitos políticos, porque a opinião deles deve, forçadamente, coincidir com as suas; 

para eles, vocês são a polícia, o judiciário, a administração – em síntese, tudo” 

(FIGUEIREDO, 1965, p. 71).9 

Ora, o pensador, ao denunciar essa situação, apresentava e defendia a tese da 

redistribuição de terras e da taxação de terras improdutivas, isto é, defendia uma legislação 

pública capaz de controlar e reverter o quadro de arbitrariedade econômica e do controle 

                                                
6 É claro que por trás desse programa de imigração européia estava presente uma política de “esbraquiçamento” 
do povo brasileiro. Sobre esta questão ler: Ortiz (1985), Cultura Brasileira e Identidade Nacional,S. Paulo: ed. 
Brasiliense. 
7 O texto original é “there are vast expanses of land, most of it fertile, of which only tenth, and frequently a 
hundredth, is cultivated. In these lands internal colonization should be put into effect”. 
8 O texto original é “[…] the owners refuse to sell these lands, or even to rent them. If one is wealthy, then he 
can buy an engenho; but if his means are slight and wishes to buy or rent a few acres of land, he will not find 
them! This is what creates the unproductive of cities, the class of those seeking public employment, which 
increases dairy”.  
9 O texto original: “On your lands they enjoy no political rights, because their opinion must perforce be in accord 
with your own; for them you are the police, the courts, the administration – in a word everything”  
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social, exercido pelos fazendeiros sobre os sitiantes, utilizando-se da terra para a manutenção 

de relações de dominação. 

Se impostos sobre a terra fossem gradualmente ampliados para toda a província, 

forçaria os grandes proprietários de terra a liberar as terras que não estivessem 

usando. Essas terras, divididas entre muitos, seriam um meio de vida para os 

pequenos proprietários / fazendeiros, que incrementariam a produção para a nação 

em grande escala e em muito contribuiriam com o governo no que diz respeito à 

ordem pública (FIGUEIREDO, 1965, p.71)10. 

 

As idéias de Figueiredo (1965) apresentavam uma forte influência do pensamento 

socialista europeu e apresentavam uma análise voltada para necessidades internas e para um 

desenvolvimento econômico que fosse capaz de contribuir para o fim das relações de poder 

no campo.  

Para Holanda (1982, p. 16-17) estava clara a posição que o latifúndio assumia no 

processo histórico do Brasil colonial em conformidade com uma lógica econômica mais 

ampla. 

Não é certo que a forma particular assumida entre nós pelo latifúndio agrário fosse 

uma espécie de manipulação original, fruto da vontade criadora um processo 

arbitrário dos colonos portugueses. Surgiu, em grande parte, de elementos 

adventícios e ao sabor das conveniências da produção e do mercado. Nem se pode 

afiançar que o sistema de lavoura estabelecido... tenha sido, aqui, resultado de 

condições intrínsecas e específicas do meio. Foi a circunstância de não se achar a 

Europa industrializada ao tempo  dos descobrimentos, de modo que produzia 

gêneros agrícolas em quantidade suficiente para seu próprio consumo, só carecendo 

efetivamente de produtos naturais dos climas quentes, que tornou possível e 

fomentou a expansão desse sistema agrário. (HOLANDA, 1982, p. 16s) 

 

As idéias de Wakefield, presentes e hegemônicas no debate político da Lei de 

Terras, de fato apontavam noutra direção. Anunciavam a sintonia da política colonial às 

necessidades da economia capitalista, mantendo a posição exógena da colônia em relação ao 

capitalismo europeu.  

                                                
10 Texto original: If it were gradually extended throughout the province this land tax would force the large 
landowners to get rid of the lands, which are of no use to them. These lands, subdivided among numerous 
individuals, would be source of middle days of small farmers who would argument the production of the nation 
on large scale and contribute greatly to government with respect to the maintenance of public order.” 
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O Brasil, a partir da Lei de Terras, estabelecia sua base material para o 

desenvolvimento efetivo do modo de produção capitalista, provocando uma série de 

modificações nas relações de produção do campo, embora com a permanência ainda de 

relações não capitalistas.11 Neste contexto de final do século XIX e início do século XX, por 

um lado, aumenta a concentração fundiária, por mecanismos “ilegais” e, por outro, emergem 

conflitos rurais demarcando a gênese e historicidade dos movimentos camponeses do Brasil 

de reação ao posto e de luta pelo direito a  (MARTINS, 1995; 1981).  

Vejamos inicialmente quais os mecanismos utilizados pelos grandes proprietários 

para ampliar suas terras e a posição que os camponeses assumem neste cenário. 

 
 

Concentração fundiária no Brasil um processo que acompanhou a regulação da Lei de 

Terras 

O controle da extensão de terras previsto pela Lei de 1850, que estabelecia uma 

área limitada de terra da antiga sesmaria a ser reconhecida como uma propriedade privada, 

não vigorou. De fato o Estado não tinha o controle do número de propriedades reclamadas 

pelos antigos sesmeiros, o que terminou contribuindo para o acúmulo de terras nas mãos de 

poucos, já desde o início. O Estado através da regulamentação das terras foi definindo quais 

eram as terras fechadas, de particulares (sesmeiros) e as abetas, do Estado, numa política 

nítida de fechamento das terras brasileiras. 

As áreas fechadas com sesmarias seriam declaradas propriedades privadas. As 

áreas abertas, que eram as terras ainda livres, eram reconhecidas como terras devolutas, isto é, 

terras públicas e disponíveis para a comercialização pela mediação do Estado.  

Segundo os estudos de Smith (1990), a disponibilidade de terras livres nas regiões 

do Nordeste e do Sudeste brasileiros denunciava uma situação bastante diferenciada entre 

estas regiões. No Nordeste, por exemplo, as terras já se encontravam fechadas, pela própria 

composição que foram assumindo as sesmarias. Nesta região havia uma relação combinada 

entre os sesmeiros e os posseiros, que favoreceu rapidamente o processo de reconhecimento 
                                                
11 Holanda (1991, p. 8) apresenta uma análise da formação econômica brasileira e da herança cultural portuguesa 
cujas bases não se assentavam no feudalismo, portanto não ter havido a necessidade de ruptura com este modelo 
societário. Neste sentido a burguesia “mercantil não precisou adotar um modo de agir e pensar absolutamente 
novo”, mas para garantir seu espaço “procurou associar-se às antigas classes dirigentes, assimilar muitos dos 
seus princípios, guiar-se pela tradição, mais do que pela razão fria e calculista. Os elementos aristocráticos não 
foram completamente alijados...(...) Nas nações ibéricas, à falta dessa racionalidade da vida, que tão cedo 
experimentaram algumas terras  protestantes, o princípio unificador foi sempre representado pelos governos. 
Nelas predominou, incessantemente, o tipo de organização política artificialmente mantida por uma força 
exterior, que, nos tempos modernos, encontrou uma das suas formas características nas ditaduras militares.” 
Nesta direção  Smith (1990)  lembra a política de impedimento da objetivação de um projeto nacional, pela 
mediação da força do Estado. 
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das propriedades das terras. 12 O fato é que, quando a Lei de Terras foi instituída, 

praticamente, não existiam terras livres, ou terras devolutas no Nordeste brasileiro a serem 

incorporadas ao patrimônio do Estado. Esta realidade foi um dos aspectos que inviabilizou, 

segundo o autor a formação de projetos de colonização européia na região. Pois o critério de 

escolha dos imigrantes das áreas de sua preferência era a presença de terras livres que 

pudessem vir a ser suas propriedades.  

A situação da região do Sudeste era diferente. Em primeiro lugar, nesta região as 

concessões de sesmarias não assumiram o mesmo peso que no Nordeste e, em segundo lugar, 

porque grande parte das terras ocupadas se formaram entre os anos de 1822 a 1850, quando a 

concessão de sesmaria fora suspenso. Neste sentido, eram ocupações facilmente consideradas 

ilegais, configurando-se numa situação “favorável” para o Estado no momento de declará-las 

terras devolutas e disponíveis para o mercado.  

Por um lado, isto atraiu a imigração européia para o Brasil com a possibilidade de 

acesso às terras livres e disponibilizadas no mercado. Por outro, a condição de terras ocupadas 

ilegalmente representou o estabelecimento de conflitos agrários, muitos deles inclusive, ainda 

hoje não resolvidos (SMITH, 1990).  

A primeira tentativa de regulação das terras pelo Estado foi feita pela própria 

iniciativa dos fazendeiros, que definiam a área das suas terras. A única exigência era de não 

ultrapassar a área limite 13posta pela Lei de Terras. Com estes dados em mãos cabia ao Estado 

legitimá-las ou não como propriedade do requerente. Esse processo não se sustentou pois 

faltava uma maior consistência legal.  

Depois se criou o “Registro do Vigário”, um registro de terras feito nas paróquias. 

Porém sua prática ocorria, em geral, quando o fazendeiro realizava alguma transferência de 

terras. Este registro segundo Smith (1990, p. 336) “não tinha os meios adequados para impor 

garantia estatal à propriedade privada”, no entanto foi utilizado até 1854, período em que a 

concessão de sesmaria estava suspensa pela Coroa. Martins (1998, p.29), afirma que o registro 

de vigário gerou uma verdadeira “indústria de falsificação de títulos” pela grilagem. Os 

grileiros agiam, principalmente, nas áreas devolutas que, em geral, eram ocupadas pelos 

posseiros.  

                                                
12 É interessante como as sesmarias nordestinas, que avançaram desde o início da colonização, logo 
estabeleceram uma relação combinada com os posseiros, por um lado, mediadas principalmente pelas relações 
de apadrinhamento e patronagem; em outros casos, uma combinação estabelecida por ralações de coerção.  
13 A delimitação das áreas reconhecidas como propriedade não estava clara. Durante o debate da legislação de 
1850 havia uma proposta de que a propriedade rural  não ultrapassasse a área de 1.089 ha., ou que não excedesse 
a quatro vezes a área cultivada, e não fosse menor que 272 ha. (SMITH, 1990: 312), a lei de Terras não era clara 
quanto a definição da área das propriedades, o que dificultava ainda mais a situação. 
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Em 1890, quatro décadas depois da Lei de Terras, foi estabelecido o “Registro 

Torrens” que procurava assegurar a propriedade privada da terra, era “mais seguro e mais 

simples,... é o título de propriedade que se registra e não o ato que a transfere. (...) admitido o 

título de registro a propriedade acha-se garantida pelo próprio Estado” (SMITH, 1990, p. 

337).  

As diversas formas legais de registro das terras ocupadas no Brasil não eram 

acessíveis aos posseiros, seja pela falta de conhecimento da lei ou pela falta de recursos 

financeiros necessários ao processo, pois requeriam depoimentos de testemunhas e pareceres 

de técnicos. Em geral, utilizava-se do suborno daqueles e de autoridades locais. O que é 

importante observar, é que, de fato, a Lei de Terras representou o momento do “fechamento” 

de nossas terras. Embora, como destaca Smith (1990, p. 337) “os resultados imediatos.... no 

tocante à discriminação das terras estatais e sua venda, foram pouco expressivos”. 

Reconhecendo que esta lei constituiu-se “no estatuto fundamental do disciplinamento da 

propriedade da terra no Brasil, porque a partir daí é que se estruturariam as bases através das 

quais o Estado conferiria legitimidade à propriedade da terra” (SMITH, 1990, p. 340).  

 
Terra e Trabalho a partir da Lei de Terras 
 

O processo de constituição e legitimação da propriedade privada da terra no Brasil 

colônia nos termos postos pela Lei de Terras representava, fundamentalmente, a sua 

interdição aos trabalhadores livres e o financiamento do programa de imigração de 

trabalhadores europeus para o Brasil. Assim, esta lei foi  

[...] um dos pressupostos para o trabalho assalariado... Mas a trajetória histórica para 

o assalariamento ainda teria um permeio, tanto o regime do colonato alimentado 

pelo imigrantismo na região do café, quanto a continuidade da hegemonia do capital 

mercantil presente no revigoramento por que passa a economia açucareira no 

Nordeste, no avanço do café sobre o Oeste Paulista, e o mesmo nas formas de 

submissão do trabalho rural vinculado à pequena produção de subsistência com 

geração de excedente. (SMITH, 1990, p. 351). 

 

No Nordeste as relações de produção estavam sendo definidas pela relação de 

parceria entre o proprietário da terra e o produtor rural. A parceria se objetivava a partir de 

várias formas de contratos, alguns chegavam a receber parte de seus serviços em dinheiro, 

mas não era um salário nos moldes capitalistas; outros, em troca, prestavam serviços ou 

pagavam uma renda referente a uma proporcionalidade da produção, dos dias de trabalho, ou 
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em dinheiro. Estas formas de parcerias eram chamadas de meeiro, foreiro,  arrendatário,  

morador de condição,  sitiante, etc. 

Analisando as relações de produção no campo brasileiro no século XIX, Martins 

(1998) destacou uma questão fundamental, isto é, a substituição do trabalho cativo pelo 

trabalho livre só foi possível com o suporte do Estado no processo de fechamento das terras, 

com a política de colonização juntamente com o financiamento da imigração européia. 14  

No sudeste se estabeleceram, inicialmente, os projetos oficiais de colonizações 

através da formação de pequenas propriedades rurais, onde os migrantes foram viver e 

trabalhar. Em primeiro lugar, estas terras não eram suficientes para a reprodução dos 

imigrantes e de suas famílias; e, em segundo lugar, não eram adequadas à plantação. Nestas 

condições os imigrantes tinham como alternativa submeterem sua força de trabalho às 

fazendas fronteiriças às suas terras. É claro que isto causou uma certa reação por parte dos 

imigrantes que poderiam repercutir nos outros programas de imigração, isto gerou algumas 

mudanças. 

Os outros programas de colonização foram chamados de particulares, seguindo 

uma outra estratégia. O processo era muito semelhante ao processo de formação das fazendas 

no tempo da escravidão. Homens livres, agregados dos fazendeiros ou antigos posseiros eram 

pagos pelos donos das terras para prepará-las para o plantio do café, o que durava cerca de 

oito meses. A seguir a fazenda estava pronta para receber os imigrantes. Eles vinham com o 

suporte do Estado e iriam cuidar da plantação de café. 

Os colonos tinham o direito de plantar entre os cafezais garantindo a sua 

sobrevivência e de sua família. Martins explicitou o que estava em jogo neste processo de 

formação das fazendas de café e da situação dos imigrantes transfigurado em colono (e não 

trabalhador assalariado) nas fazendas de café. Este autor percebeu a complexa relação deste 

processo com a lógica da acumulação capitalista. 

Não era o fazendeiro quem pagava ao trabalhador pela formação do cafezal. Era o 

trabalhador que pagava com o cafezal ao fazendeiro o direito de usar as mesmas 

terras na produção de alimentos durante a fase da formação. A principal forma de 

capital absorvida na fazenda de café era o trabalho-trabalho que se convertia 

diretamente em capital constante, no cafezal. De fato, na gênese do capital do 

fazendeiro estava uma modalidade de renda. Mas, que não se confunde com a 

                                                
14 “O imigrante se transformou na cara mercadoria de um grande negócio que envolvia bancos poderosos, 
companhias de navegações, ferrovias, agenciadores e traficantes de todo tipo, grandes empresas de comércio 
humano” (MARTINS, 1978). Sobre esta temática os autores apresentam uma rica análise da trajetória da 
formação das fazendas de vinho e café e de como foram instrumentos da reprodução e acumulação do capital sob 
relações não capitalistas.  
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exploração pré-capitalista da terra, pois que se convertia imediatamente em capital 

constante. Esse é o segredo da acumulação do capital na economia do café. A 

fazenda produzia, a partir de relações não capitalista de produção, grande parte do 

seu próprio capital. Nesse sentido é que a grande lavoura se transformou numa 

indústria de produção de fazendas de café, além de produzir o próprio café. (...) O 

único segredo dessa acumulação estava nas relações de produção estabelecidas na 

formação e no trato dos cafezais: com um regime de trabalho assalariado essa 

acumulação não teria sido possível na forma e na escala em que se deu. (MARTINS, 

1998, p. 74 - 75). 

 

Os trabalhadores assalariados eram aqueles relacionados com o trato da fazenda, 

porém eram trabalhadores temporários. O colono constituindo-se como trabalhador 

combinado, familiar, diferente do escravo e do assalariado, vivia  

[...] a ilusão de que o que entregava ao fazendeiro sob a forma de café era tributo 

que pagava para trabalhar para si próprio. (...) considerava-se proprietário do seu 

próprio trabalho, do trabalho materializado nos produtos da agricultura de 

subsistência, mesmo que com isso, na verdade, estivesse entregando o seu trabalho a 

outrem, ao fazendeiro. (MARTINS, 1998, p. 92). 

 

Estes programas cumpriram a sua função social na formação de “viveiros de mão 

de obra”, pois a preocupação do Estado era a “formação do contingente de força de trabalho, 

como uma espécie de subvenção pública à formação do capital da grande fazenda” 

(MARTINS, 1998, p. 65). Isto ocorreu principalmente na região sudeste do Brasil 

O colonato, como forma de produção não-capitalista, por outro lado se estruturou 

com base de apoio na força de trabalho familiar e nos laços de solidariedade entre as famílias 

dos colonos. Santos (1984) analisando os colonos do vinho no sudeste brasileiro apresentou 

como essa forma de sociabilidade camponesa se fundamentava na ajuda mútua, na criação dos 

espaços de comemoração e de festa que fortaleciam seus vínculos de solidariedade. 

A ajuda mútua aparece aqui como um processo grupal, concorrendo as pessoas 

espontaneamente para prestar auxílio necessário. Depois findo o trabalho, 

geralmente dias mais tarde, é costume aqueles que foram auxiliados oferecerem uma 

festa para recompensar os outros e agradecer-lhes, solidificando-se assim a 

solidariedade do grupo. A retribuição à ajuda recebida é uma obrigação coletiva: 

sempre que ocorrer tal situação, a família que recebeu ajuda, juntamente com todos 

os outros, auxilia a outra família em necessidade.  (SANTOS, 1984, p. 35). 
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A situação das colônias não era confortável para os colonos, assim como também 

as condições dos camponeses (trabalhadores rurais sem terra, sitiantes, etc.). A contribuição 

de Martins (1998) nesta área é fundamental para a compreensão das transformações nas 

relações de produção no campo brasileiro no final do século XIX e início do século XX, 

evidenciando as contradições entre os fazendeiros e trabalhadores rurais mais explícitas, e as 

contradições nas relações de produção do colonato. Esta causalidade criou as condições 

objetivas para as nossas primeiras formas de lutas camponesas. 

 

Os movimentos sociais rurais e a sociabilidade camponesa no Brasil: final do século XIX 

e início do Século XX 

 

Smith (1990) e Martins (1998) nos ajudam a compreender as relações sociais que 

foram delineando a questão da terra e do trabalho no Brasil. A colônia estava organicamente 

vinculada a Portugal e inserida no “mundo civilizado” desde a sua ocupação início, numa 

posição de subordinação. Essa posição parece se conservar ainda hoje, embora apresente 

outras determinações, ela é bastante funcional ao metabolismo social do sistema de capital 

(MÉSZÁROS, 1995). Um processo que contou com a eficiência e competência da nossa elite 

brasileira, como já afirmara ironicamente Ribeiro (1978) no seu texto “Sobre o Óbvio” acerca 

do Brasil que “deu certo”. 

A causalidade posta pela Lei de Terras, como uma exigência das determinações 

do capitalismo mundial, representou para muitos trabalhadores rurais sua expulsão de suas 

terras. Isto ocorreu quando estas terras eram reconhecidas como privadas, portanto, 

pertencentes a áreas de antigas sesmarias, ou quando eram declaradas terras públicas, o que 

resultou numa população ambulante que nestas condições foi se organizando coletivamente 

resistindo a situação posta. Nos últimos anos do século XIX, ocorreram vários conflitos no 

campo brasileiro em conseqüência da legislação de fechamento das terras e da sua interdição 

aos homens livres e trabalhadores rurais. Em geral, os trabalhadores rurais eram animados e 

organizados por um líder religioso que via, na proximidade do final do século, a possibilidade 

de algumas transformações, inclusive da conquista da terra. O líder conseguia aglutinar os 

camponeses e saiam em grupos, ocupavam terras, em geral públicas. Nas terras ocupadas se 

organizavam coletivamente para trabalhar e produzir os bens necessários a sua sobrevivência, 

a distribuição dos bens produzidos eram de acordo com as necessidades de cada família 

camponesa. Assim, eles conquistavam mais seguidores e fortaleciam enquanto comunidades.  
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Estes primeiros grupos segundo Martins (1995) não tinham uma consciência 

política da sua empreitada. Sua luta era pelo direito ao trabalho, condição básica de garantia 

de sua reprodução material. A terra, ociosa e “disponível”, era o elemento de unidade, o 

elemento que garantia da solidariedade do grupo, acrescentando a realidade de 

“despossuídos”. Esta condição objetiva de “excluídos” da terra criou as possibilidades 

concretas para uma unidade de luta pela terra. Ao conquistarem a terra pela ocupação, 

estavam dadas, em parte, as condições de objetivação de uma sociabilidade própria, 

demarcada pelo coletivismo, a ajuda mútua e solidariedade.  

As experiências camponesas em Canudos, Contestado, Caldeirão, dentre outros, 

representaram, de fato, uma reação ao posto, objetivando uma sociabilidade camponesa que se 

opunha à lógica da propriedade privada da terra e à lógica das relações de dependêencia e 

subordinação dos trabalhadores rurais aos grandes proprietários de terra. Foram sociabilidades 

que ameaçaram o status quo e, por isso, foram, todas elas, brutalmente destruídas pelo Estado.  

Como bem apresenta Cunha (2002, p.51) no seu livro “Os Sertões” a reação do 

Estado diante dos camponeses: 

Contravinha o chefe militar entendendo ter a repressão legal vingado o círculo das 

diligências policiais, cumprindo-lhe não mais prender criminosos “mas extirpar o 

móvel de decomposição moral que observava no arraial de Canudos em manifesto 

desprestígio à autoridade e às instituições. 

 

Todos os movimentos camponeses do final de século XIX e início do século XX 

provocaram rebatimentos indesejáveis ao Estado, principalmente por terem representado 

experiências de uma sociabilidade contrária a lógica privatista da sociedade burguesa em 

emergência, embora estas questões não fossem conscientemente percebidas pelos 

camponeses. Pois não tinham clareza da dimensão política e ideológica a eles atribuídos. Essa 

dimensão ainda não se efetivara na consciência daqueles homens. Eles ainda estavam se 

movendo pelas suas necessidades básicas de comer, morar e vestir. A formação de uma 

consciência de classe não era possível dentro daquelas circunstâncias dado o nível do 

desenvolvimento das forças produtivas. A antecedência histórica daqueles movimentos gerou 

uma reação brutal e o esmagamento do projeto comunitário idealizado pelos camponeses. 

O tempo e as condições objetivas não foram suficientes para que uma consciência 

crítica se formasse naquele momento. De fato, o grupo buscava na terra o lugar para a 
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realização de sua humanidade, foram movimentos históricos importantíssimos para a nossa 

história, porém eram isolados e regionais. 

A possibilidade de conquista da terra e de uma sociabilidade marcada pela 

existência da comunidade demarcou na história dos movimentos sociais rurais do Brasil, no 

final do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX. Todas estas tentativas 

camponesas foram interrompidas pela força externa do exército, que não podia imaginar e 

aceitar um processo endógeno se realizando entre os camponeses considerados “fanáticos”, o 

que nem na Colônia isto tinha sido possível. O mundo exterior se sentia ameaçado, daí que a 

força militar era o meio mais eficaz para acabar com aquelas experiências. 

Estes fatos nos levam a fazer algumas considerações acerca do nosso objeto de 

estudo. Naquela época as experiências camponesas de reação e resistência ao posto foram 

tratadas violentamente, como uma estratégia de não permitir que fosse imitado por qualquer 

outra comunidade. Isto delineava uma clara política de interdependência entre os processos 

sociais, mesmo aqueles objetivados por “fanáticos”. A questão era garantir a reprodução do 

projeto social burguês. Atualmente observamos a mesma tendência frente projetos singulares 

de trabalhadores rurais sem terra, embora o uso da violência não assuma as mesmas 

proporções. Os projetos coletivos de produção nos assentamentos rurais sofrem suas 

“coerção” através das exigências postas pela lógica do mercado, que em última instância, 

prioriza o privado e projetos individuais. 

Embora a repressão naqueles exemplos tenha ocorrido de forma “eficaz”, os 

camponeses conseguiram, no tempo que lhe fora possível, implementar experiências 

interessantes e inovadoras do ponto de vista dos trabalhadores e das relações de produção 

coletivizadas. Apesar de conectados com o mundo externo, pois estabeleciam relações no 

mercado, eles conseguiram estabelecer relações mais ricas de possibilidades, de satisfação de 

necessidades materiais e espirituais. Esses movimentos de resistência no campo se tornaram 

verdadeiras guerras camponesas da nossa história e que ocorreram, segundo Martins (1995), 

em função das condições materiais de existência dos camponeses em  situações extremas de 

expropriação e expulsão da terra.  

Estes primeiros movimentos camponeses, foram considerados messiânicos pois, 

se formavam em torno de um líder religioso, e apresentaram, de fato, para o camponês uma 

alternativa de sociabilidade camponesa diferenciada da vivida até aquele momento.Em geral, 

ocupavam uma área de terra e aí construíam uma comunidade rural com a organização da 

produção coletiva. De fato, Canudos e Contestado estavam se opondo à Lei de Terras, que 
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interditava os “homens livres” do direito da posse da terra, uma forma de acesso a terra muito 

comum no Brasil.  

Dois fatores estavam interferindo nas relações do campo e criando as 

possibilidades destes movimentos, em primeiro lugar a abolição dos escravos (que como 

destacamos anteriormente, põs à mostra a contradição vivida entre os camponeses e os donos 

de terra) e, em segundo lugar, a transferência das terras devolutas para o Estado com o 

interdito de formação de novas áreas de posse. Por estas razões esses movimentos são 

acusados, estrategicamente, pela elite rural, de movimentos monarquistas e anti-republicanos. 

[...] a guerra no Contestado, com sucessivas derrotas dos militares, significava 

também uma luta contra o projeto de sociedade que os  camponeses preconizavam e 

implantavam nos seus redutos. A intervenção militar em Canudos e Contestado, em 

defesa da ordem e do regime, constitui a mediação que fez, das guerras camponesas, 

guerras políticas; que arrancou as rebeliões místicas dos camponeses da sua aparente 

insignificância localista, municipal e pré-política, descobrindo nelas a dimensão 

política profunda, o perigo para a ordem constituída, o seu poder desagregador. (...) 

Não era a monarquia que os  militares combatiam, como disso se deram conta 

muitos e muito depressa. Era a insurreição, a subversão dos pobres do campo. 

(MARTINS, 1995, p. 62). 

 

Essas experiências não foram engendradas isoladamente: Canudos (Bahia, 1893-

1897), Contestado (Paraná e Sta Catarina, 1912-1916), Monte Belo (Ceará, 1930-1936) e 

Trombas e Formoso (Goiás, 1948-1964), dentre outras, foram engendradas dentro de um 

contexto muito semelhante, isto é, quando os processos de regulamentação da terra e dos seus 

critérios de acesso evidenciavam uma política de interdição das classes trabalhadoras. Essas 

experiências camponesas, de resistência e de luta pelo direito a terra, não deram certo do 

ponto de vista legal, porém, para os movimentos sociais rurais representaram um grande feito 

histórico ainda conservado na consciência histórica. A história de luta se configura como um 

instrumento de formação da consciência crítica dos trabalhadores rurais atualmente, e de 

construção de um projeto nacional de acesso e permanência a terra.  

De fato, a história traz um elemento que nem sempre é possível de ser eliminado, 

quantos fatos são conservados na consciência dos homens e se transformam em elementos 

formadores de uma nova consciência (LEONTIEV, 1978). Aqui temos um elo de ligação 

entre as primeiras lutas camponesas e a luta dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil nos 

tempos atuais. O que liga um ao outro não é uma evolução histórica posta, mas uma história 
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que tem seu movimento de continuidade que, embora traga suas descontinuidades, também 

cria as condições objetivas para a compreensão da realidade histórica construída no processo 

de luta de classe, conservadas nas consciências daqueles que estão no campo, vivendo as 

mesmas condições de interdição às condições básicas de sobrevivência, posto pelo interdito a 

terra e ao trabalho.  

Os camponeses de hoje ensaiam na história da luta pela terra no Brasil as 

possibilidades de objetivação dos elementos necessários ao engendramento de uma nova 

sociabilidade. Para além do historicamente posto. Uma luta que se objetiva por contradições. 

Vale destacar o que Marx (1973) fala sobre o camponês revolucionário, como aquele 

“[...].que luta por ultrapassar sua condição de existência, a pequena propriedade... que ... 

ligado às cidades, quer derrubar a velha ordem através de seus próprios esforços”.  

Concluindo sua análise sobre os movimentos sociais rurais no Brasil, Martins 

(1995, p. 9) define o camponês brasileiro não é aquele afirmado pelo senso comum. Mas 

concretamente, é aquele que se forma através da história das lutas no campo, ele é 

“insubmisso [...] é contra o fazendeiro e os coronéis [...] contra a expropriação territorial 

efetivada por grandes proprietários, grileiros e empresários; [...] contra a exploração 

econômica [...] da grande empresa capitalista”. 

Esses aspectos históricos, econômicos e políticos são essenciais para a análise da 

questão agrária no Brasil ainda hoje. Cada um representando sua função social no processo de 

formação e reprodução das relações capitalistas de produção: 1) o regime de sesmaria, como 

um regime de concessão de terra, foi estabelecido até meados do século XIX, como uma 

política arbitrária de privilégios e de formação da classe de proprietários dos maiôs de 

produção; 2) a permanência do trabalho escravo, até final do século XIX, impondo uma lógica 

muito mais mercantil que capitalista, embora se configurando necessário na acumulação do 

capital; 3) o fechamento das terras se efetivando na segunda metade do século XIX muito 

mais como um ato político-burocrático (respondendo a pressões externas), que uma 

necessidade do desenvolvimento das forças produtivas internas. Este quadro contribuiu para 

uma questão agrária demarcada pela concentração fundiária com base em privilégios, pela 

interdição do trabalhador à terra e, em conseqüências das duas anteriores, pelo 

estabelecimento perene de conflitos no campo. 
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Os Conflitos no Campo nos anos 40/ 50: a emergência das Ligas Camponesas 

 
Segundo Palmeira (1985, p. 43) foram as Ligas Camponesas e os “chamados 

sindicatos rurais” que colocaram os trabalhadores rurais no cenário político brasileiro, 

rompendo com a sua invisibilidade. O que não significa dizer que não assumiam posições de 

embate político, mas porque, eram considerados mais como questão de polícia que questão 

social. 

Foi no ano de 1951 que se estabeleceu pela primeira vez no Brasil uma Comissão 

Nacional de Política Agrária (DIÉGUES Jr, 1994), embora a legislação brasileira apresentasse 

já no final do século XIX a possibilidade de desapropriação de terras em função da 

necessidade de utilidade pública. A Constituição de 1924 previa a desapropriação com prévia 

indenização.  

Embora a estrutura fundiária no Brasil tenha se consolidado no final do século 

XIX com o regime de propriedade privada da terra, como base para o desenvolvimento do 

capitalismo, a constituição do trabalho assalariado, como analisado anteriormente, não 

ocorreu de forma imediata. A conservação e a reprodução de relações de produção não 

capitalistas vão demarcar o desenvolvimento do capitalismo no campo, mesmo quando, na 

metade do século XX, a economia se demonstrava um grande impulso no desenvolvimento 

industrial e apontava para a formação da classe operária.  

No campo eram conservadas relações não capitalistas de produção, 

principalmente sob a forma que assumia a remuneração dos trabalhadores rurais através do 

arrendamento, da parceria, do morador de condição etc. Estas relações, que serviam de 

suporte para a acumulação do capital, é que vão estar na base dos conflitos do campo nas 

décadas de 40 e 50. Neste contexto a questão agrária se apresentava como elemento 

subjacente ao processo de institucionalização, pela via política, das relações de trabalho 

(SMITH, 1990). 

Houve um processo de desvalorização dos produtos agrícolas, especialmente com 

a crise do açúcar e do café, quando há uma queda de seus preços no mercado mundial. A 

saída encontrada para os proprietários de terras, os fazendeiros, foi arrendar as terras se mudar 

para as cidades. Com a crise posta pela I Guerra Mundial há uma reversão nessa situação. O 

preço do açúcar sobe no mercado mundial e isso levou muitos fazendeiros a tomarem suas 

terras arrendadas, sem o cumprimento dos prazos dos contratos estabelecidos. Essa questão 

foi muito comum na região do Nordeste brasileiro, quando muitos foreiros e arrendatários 

sem nenhuma indenização,  
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[...].foram expulsos ou despejados e acabaram se transformando em moradores de 

condição, sujeitos a dar um crescente número de dias de trabalho ao canavial, sob 

pagamento de salário inferior aos trabalhadores de fora da fazenda. (MARTINS, 

1995, p. 65-66) 

 

Kautsky (1980) analisando a questão a agrária em vários países europeus realça o 

movimento de alternância na produção agrícola quando os grandes produtores recuam nos 

tempos de crise, dando espaço para a “pequena produção” ou agricultura familiar, e 

avançando quando lhe é favorável. Um movimento determinado pela lógica de acumulação 

capitalista. É claro que este movimento não ocorre sem conflitos entre as partes.  

Segundo Graziano (1983, p. 26) entre as décadas e 1930 e 1950 ocorreu o 

processo de consolidação da industrialização brasileira que passou a assumir o comando da 

economia nacional. As relações de produção no campo ainda eram consideradas tradicionais e 

arcaicas, configurando-se como obstáculo ao projeto de desenvolvimento econômico 

industrial. Como conseqüência ao desenvolvimento posto ocorreu o êxodo rural e a 

urbanização, com um rápido crescimento das cidades e a necessidade objetiva de 

abastecimento alimentar desta população. O discurso em defesa da reforma agrária utilizou-se 

desta questão, pois eram os pequenos produtores aqueles que garantiam o fornecimento de 

gêneros alimentícios para os centros urbanos. Esta produção favorecia o rebaixamento da 

cesta básica do operariado e, portanto, do valor da sua força de trabalho. Dentro desta lógica, 

a reforma agrária, beneficiaria a reprodução e acumulação capitalista.  

Este era o argumento da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) 

quando afirmava que “a nossa estrutura agrária extremamente concentrada era limitante ao 

processo de industrialização do país” pois estrangulava “a oferta de alimentos aos setores 

urbanos” e impedia “a ampliação do mercado interno para a indústria nascente” 

(GRAZIANO, 1983, p. 28). 

Embora a estrutura agrária brasileira fosse concentrada, a economia agrícola não 

dispensava a produção dos pequenos proprietários, que muitas vezes arrendavam parte das 

terras dos latifúndios para garantir uma produção razoável a sua reprodução social.  Nas 

décadas de 40 e 50, foi notório o descontentamento destes pequenos proprietários, ou sem 

terra, que arrendaram terras alheias. Isto ocorreu em função do não cumprimento dos acordos 

firmados entre as partes, em prejuízo dos arrendatários, criando as condições objetivas para a 

formação das Ligas Camponesas que, inclusive deram uma aparência mais formal as 

manifestações dos camponeses. 



  247 
 

 
 

Se até 1940 o messianismo e o cangaço foram formas dominantes de organização e 

de manifestação da rebeldia camponesa, a partir dos anos 50 a liga camponesa e o 

sindicato serão as formas mais importantes de organização e luta política dos 

camponeses, ainda que convivendo com a persistência do messianismo e do 

banditismo e com outras formas de resistência. (MARTINS, 1995, p. 67). 

 

Foi no contexto de “normalidade democrática, de alargamento da participação 

popular e de crescente mobilização política dos mais variados setores da sociedade brasileira” 

(PALMEIRAS, 1985, p. 44) posto pelos governos populistas, que surgiram os sindicatos 

rurais (ainda não legalmente reconhecidos, pois isto vai acontecer em 1962) e as Ligas 

Camponesas. As Ligas lutavam pelo cumprimento dos acordos estabelecidos entre os foreiros 

e proprietários de terras, ou pelo pagamento de uma indenização, prevista em lei caso o dono 

das terras não quisesse cumprir o prazo dos contratos. Assim os camponeses se organizavam 

em associações, chamadas de Ligas Camponesas, lutando pelos direitos já determinados pela 

legislação fundiária.  

O fato de terem, em muitos casos, conseguido o cumprimento da lei junto ao 

ministério do trabalho possibilitou o fortalecimento e a ampliação dos movimentos sociais 

rurais, assim como a ampliação da pauta de reivindicações que apresentavam. Dessa forma, 

passaram a reivindicar a desapropriação de terras improdutivas, também com base na 

legislação fundiária, 15 que previa isto em relação ao não cumprimento de função social da 

terra. A estratégia de luta, inicial, das Ligas Camponesas estava fundamentada na legalidade 

posta pelo Estado burguês. Para Martins (1995) a base social que serviu de suporte ao projeto 

de reforma agrária das Ligas Camponesas eram os conflitos entre os arrendatários, foreiros e 

parceiros e os proprietários rurais. 

Embora a luta das Ligas estivesse dentro da esfera jurídica e legal, posta pelo 

Estado de Direito, ela foi se ampliando e assumindo um peso maior na política brasileira, 

quando apresentaram a bandeira de uma reforma agrária radical nos anos 60. 

Não podemos deixar de enfatizar a importância que as Ligas Camponesas e as 

organizações sindicais rurais assumiram no processo político daqueles anos. O campo 

brasileiro conquistou o direito a organização sindical apresentando uma capacidade 

                                                
15 A legislação primeira que previa a desapropriação de terras no Brasil é de 1891 em função da necessidade e 
utilidade pública; a Constituição de 1924 prevê esta política com prévia indenização a ser exercido para o 
interesse social e coletivo; em  1960 aparece uma lei que regulamenta a desapropriação que não cumprir uma 
exploração racional e econômica; em 1964 é publicado o Estatuto da Terra detalhando melhor uma política de 
reforma agrária prevendo um Plano Nacional de Reforma Agrária, que só foi discutido em 1985. Um obstáculo 
que acompanhou esta legislação foi a questão da indenização que, em geral, se apresentava como um obstáculo a 
sua implementação. Ver: Santos Filho e Mello (1984) Revista ABRA; Silva (1996) 
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organizativa em nível nacional, embora ainda não apresentasse uma unidade de expressão16, 

embora não tenham se apresentado como uma força nacional unificada. A situação de conflito 

no campo brasileiro e a luta pela reforma agrária, nos anos 60, se configuravam como uma 

ameaça para a ordem vigente.  

Estas questões se apresentaram como centrais para a realização do golpe de 64 

(PALMEIRA, 1985). A luta pela reforma agrária era vista como uma ameaça ao direito de 

propriedade privada. A saída do Estado, mais uma vez, foi a repressão violenta contra os 

trabalhadores rurais, tentando “amenizar” a contradição fundamental e sistema de capital 

posta na sociedade burguesa, qual seja, a acumulação privada de capital à revelia das 

condições materiais de existências dos trabalhadores, produtores desse excedente acumulado. 

E como bem lembrou, Cunha (2002, p. 151) alguns anos atrás “Não se olhou, porém, para o 

ensinamento histórico. É que se preestabeleceram a vitória inevitável sobre a rebeldia 

sertaneja insignificante”. O sentido desta política de repressão aos rebeldes, embora seja uma 

negação ideologia dos direitos fundamentais dos homens,ela representa a necessidade 

primeira e fundamental, que está acima de todos e de todas as coisas, a reprodução e 

ampliação do capital. 

O sentido golpe militar de 1964, de fato, foi a re-inserção do Brasil na economia 

internacional e um freio nos movimentos sociais e políticos de esquerda reivindicando 

reformas de base.  

Na verdade, o conflito agrário e a reação do Estado com uma política de controle 

estavam ocorrendo em toda a América Latina 17sob a coordenação do governo norte 

americano preocupado com a possibilidade do avanço do comunismo naqueles países. Estava 

ocorrendo, mundialmente, um re-ordenamento da economia capitalista e o Brasil precisava 

responder a estas exigências postas pelo mercado mundial.  

Nesse sentido, a política desenvolvimentista, de fato, redirecionava a economia 

brasileira na direção do favorecimento dos monopólios multinacionais como uma exigência 

internacional. Como destacou Paulo Netto (1998) a política de “modernização” da economia 

                                                
16 Segundo Ricci (1999:51) “Somente em 1962, ocorre a regulamentação do sindicalismo rural no Brasil. A 
partir deste ano, há uma verdadeira corrida pela formação de sindicatos de trabalhadores rurais do Brasil.” E este 
processo ocorre principalmente no governo populista de João Goulart que através dos STRs “tenta ampliar sua 
base de sustentação política e conter os movimentos sociais rurais radicais em projeção, as Ligas Camponesas.” 
17 A política de desenvolvimento implementada pelo governo tinha o apoio da Aliança para o Progresso. Uma 
política que “promovia” um acordo entre os países latinos americanos firmado na Carta Puta del Este [...] tendo 
em vista obter dos governos latino-americanos medidas que modificassem a estrutura fundiária e aliviasse as 
tensões que pudessem conduzir a revoluções como a cubana”. (MARTINS, 1995, p. 94).  
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brasileira era uma exigência do re-posicionamento nosso na divisão internacional do trabalho. 

Seus desdobramentos não ocorreram apenas na indústria, mas também na agricultura.  

No campo observavam-se dois movimentos opostos: um posto pelos movimentos 

sociais rurais resistindo a realidade de concentração fundiária, reivindicando terra de trabalho; 

e outro resultando no imperativo da modernização da agricultura. A agricultura brasileira 

precisava se modernizar substituindo os métodos arcaicos de produção e avançando nas 

regiões ainda não exploradas pelo capital, nas regiões de fronteiras.  

A saída do governo para este impasse foi a implementação de uma reforma agrária 

que servisse de suporte ao desenvolvimento de projetos econômicos no campo, nas áreas 

extrativistas e de produção. O resultado foi a elaboração e implementação de programas de 

colonização, principalmente para as regiões de fronteira (FERNANDES, 1998). 

A política de modernização da agricultura foi um processo de intensificação da 

produção agrícola com uso de máquinas (MARTINS, 1991), que dispensava grande parte dos 

trabalhadores, aumentando o êxodo rural no Brasil (STÉDILE e FERNANDES, 2000).  

Segundo Graziano (1983), este processo agravou a questão agrária, pois representou “o 

‘fechamento’ de nossas fronteiras agrárias (...); o processo acelerado de modernização da 

agricultura no Centro-Sul do país; e a crescente presença do capitalismo monopolista no 

campo” (GRAZIANO, 1983, p. 44). O ‘fechamento das fronteiras’ não significava apenas o 

de uma fronteira regional, que oferecia áreas livres para serem exploradas pelos pequenos 

produtores rurais; mas era uma fronteira econômica que se expandia para as exigências do 

mercado exportador internacional, em detrimento da absorção da pequena produção; além 

disso, ela também representava uma área disponível para o Estado realizar seus programas de 

colonização (FERNANDES, 1999), ‘resolvendo’ os conflitos no campo e liberando mão de 

obra para as empresas que estavam se estabelecendo nas regiões de fronteira.  

Portanto, era um processo político com uma clara posição de abertura econômica 

às grandes empresas, por um lado, e de fechamento aos pequenos produtores, por outro. 

Esta causalidade posta não possibilitou muitas alternativas para os trabalhadores 

rurais, cabendo a eles ou sair para os centros urbanos constituindo-se como exército industrial 

de reserva; ou sair para as regiões de fronteiras nos projetos de colonização; ou resistir a este 

processo ficando nas áreas onde produzia.  

Analisando esse período Martins (1991) destacou que, para obstacularizar mais 

ainda o campo de ação dos trabalhadores rurais, houve no Brasil um processo de militarização 

da questão agrária. Os conflitos no campo eram enfrentados, pelo Estado, como uma questão 

de segurança nacional, justificando, com isso, o direito de uso da força e da repressão. O 
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Estado, na implementação da reforma agrária, centralizou sua ação sobre nas regiões de 

conflito utilizando-se de terras devolutas disponibilizadas para o “desenvolvimento” esperado.  

Segundo Fernandes (1998, p. 39), essa política de intervenção estatal sobre o 

campo brasileiro, terminou proporcionando, de fato, a “modernização da agricultura e a 

territorialização do capital no campo”.  O Estado, em primeiro lugar, estava protegendo a 

propriedade fundiária, quando numa situação conflito transferia os trabalhadores rurais para 

os programas de colonização implementados em outras regiões; ao mesmo tempo evitava a 

desapropriação de terras, mesmo aquelas enquadradas nos critérios do cumprimento de 

interesse social. Além disso, Estado foi concedeu grandes extensões de terras a grandes 

grupos econômicos e multinacionais, como parte da política de modernização das áreas de 

fronteiras. Estas empresas eram, indiretamente, beneficiadas pelos projetos de colonização 

estabelecidos nos arredores de sua propriedade.  

Nesse sentido, podemos inferir que os programas de colonização na década de 60 

eram uma reedição dos antigos projetos de colonização do século XIX, na medida em que 

davam suporte ao processo de acumulação do capital. É claro que, além disso, eles tinham 

outra função primordial, o desmonte das áreas de conflito estabelecidas no campo brasileiro. 

A ditadura militar estava disposta a conter todo e qualquer movimento que 

pudesse representar um projeto nacional de sociedade que viesse a se contrapor ao modelo 

implementado de inserção da economia nacional às exigências do capitalismo internacional 

(PAULO NETTO, 1998).  

Segundo Martins (1995), o golpe representou o fim de todos os projetos 

revolucionários em função da violenta repressão que os militares realizaram sobre os partidos 

políticos de esquerda, as Ligas Camponesas, os sindicatos e movimentos sociais18. 

Os setores da Igreja, não favoráveis ao golpe de abril, foram também vitimados 

pela repressão, contraditoriamente, lembra Palmeira (1985, p. 45) que “a participação da 

Igreja na articulação do movimento golpista da 1964 iria, paradoxalmente, garantir um certo 

tipo de continuidade ao sindicalismo rural”. Comungando com essa mesma opinião Hebette 

(2002, p. 210) analisando o papel da Igreja e dos intelectuais, para os movimentos sociais 

rurais no pós golpe, afirmou que: 

[...] os membros progressistas da Igreja, às vezes à revelia das autoridades maiores, 

souberam ocupar muito bem o espaço que a eles se abria... É nesse espaço aberto 

                                                
18 Margarida, mulher de um líder pernambucano das Ligas, morto nos anos da ditadura, fugiu com um dos seus 
filhos para uma cidade da região Norte, ficando no anonimato, sem contato com sua família em Pernambuco até 
a década de 1980, quando um repórter a encontra e a põe em contato com sua família, após a Lei de Anistia. 
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pela Igreja que se formou toda uma geração de militantes, não somente religiosos, 

como também sindicais e políticos até hoje influentes no campo. [...] Proporcionou 

também a eles um referencial intelectual sócio político, para a compreensão dos 

processos sociais em que eles se sentiam envolvidos, graças também à contribuição 

de estudantes e de intelectuais.  

 

Portanto, as contradições do movimento histórico possibilitaram a permanência de 

alguns sindicatos rurais, principalmente porque assumiram uma política de cautela de defesa 

dos direitos dos trabalhadores rurais, com base nos direitos já estabelecidos pela lei. Era um 

espaço de reconhecimento dos trabalhadores rurais. Mesmo com esta postura de cautela, a 

política do Estado “militarizada” sobre o campo não poupou do uso da violência contra alguns 

sindicatos e seus principais líderes.  

 
O debate sobre a reforma agrária nos anos 60 e 1970: América Latina e Brasil 

 
O debate em torno da necessidade de um programa de reforma agrária se 

apresentava tanto no discurso oficial quanto nos setores de esquerda, embora seus objetivos 

em última instância fossem diferenciados. O programa oficial de reforma agrária estava 

voltado para a necessidade de aliviar os conflitos no campo latino americano e promoção do 

desenvolvimento econômico. A Carta Punta del Este representava claramente esta 

preocupação com a transformação da situação de concentração de terra, “a terra na América 

Latina, onde predomina o latifúndio e o minifúndio, pode modificar-se a fim de permitir um 

desenvolvimento econômico e social mais rápido” (BARRACLOUGH e COLLARTE, 1972, 

p. 10)19. 

A contribuição de Marx (1991) acerca da questão agrária também apontava para a 

problemática da propriedade privada da terra e sua concentração, como obstáculos ao 

desenvolvimento econômico capitalista. Nestas circunstâncias os proprietários das terras, pelo 

direito absoluto sobre estas, cobram uma renda para quem nela produzir. Esta renda está 

presente no processo de arrendamento e de venda, e se configura como uma apropriação 

antecipada de parte do sobre-trabalho, da mais valia, a ser produzido. Quando a terra é 

monopolizada a questão é mais grava, pois em poucas mãos as terras serão instrumento de 

especulação e, conseqüentemente, serão limitados o seu poder produtivo.  

                                                
19 Texto original: “[...] la tierra en America Latina, en los que predominan el latifúndio y el minifúndio, puedem 
modificar-se a fin de lograr un desarrolho economico y social más rápido”. 
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Inferindo também nesta problemática, Engels (2000) afirmava que a não 

propriedade privada da terra não seria obstáculo ao capitalismo, mas pelo contrário, isto 

reduziria os gastos dos capitalistas e diminuiria os seus riscos. Isto porque, em caso da não 

propriedade privada da terra, o Estado assumiria o controle e gerenciamento da terra para a 

produção, cobrando apenas uma renda relativa. 20 

A tese que fundamentava a defesa da reforma agrária, nas décadas de 1960 e 

1970, assumia a lógica capitalista (ABRAMOVAY, 1994), pois considerava a reforma agrária 

como um instrumento de desenvolvimento econômico, de integração sócio-econômica, de 

desenvolvimento do mercado interno e de integração ao mercado mundial. 

Barraclough e Collarte (1972) analisaram a questão agrária do ponto de vista liberal e 

apresentaram o quadro da América Latina marcado pela concentração fundiária, pela 

deficiência no suprimento alimentar e pelo não cumprimento da função social da grande 

propriedade rural, caracterizada pelo latifúndio “[...] o monopólio das terras por um número 

reduzido de grandes proprietários é acompanhada pelo monopólio de outros insumos, como 

créditos, maquinários e equipamentos, fertilizantes e, sobretudo, mão de obra” 

(BARRACLOUGH e COLLARTE, 1972, p. 157-158)21. 

Estava clara a tese de que o nível de desenvolvimento do campo brasileiro era um 

entrave ao processo de acumulação capitalista. Neste sentido, a realidade agrária no Brasil 

para estes autores era preocupante, em função da permanência de relações arcaicas e 

tradicionais. 

A sociedade rural no Brasil é autocrática e fonte de ‘sevilismo’. O latifúndio é um 

sistema de poder. (...) Muitos proprietários são também comerciantes e banqueiros 

para seus campesinos, porém sem estar sujeito ao controle dos governos modernos 

... Desse modo, os grandes proprietários regulam a vida de seus trabalhadores ou a 

de seus pequenos ‘vecinos’ muito mais além da esfera do trabalho agrícola 

propriamente dito. Em muitas comunidades rurais, como expressou um funcionário 

brasileiro, tem sobre eles poder sobre a vida e a morte. (BARRACLOUGH y 

COLLARTE, 1972, p. 193-194) 

 

                                                
20 Marx (1991) discute a contradição da propriedade privada da terra assumindo a condição de mercadoria. A 
terra é um bem natural, não produzido pelo trabalho dos homens, portanto, do ponto de vista da economia 
política, ela não tem valor. No entanto ao tornar-se “mercadoria”, ela assume um preço. A renda da terra, 
enquanto renda absoluta da terra, aparece no preço da terra, representando uma transferência antecipada do 
trabalho excedente a ser realizado na atividade agrícola para o proprietário de terra. Para um maior 
aprofundamento ver Smith (1990). 
21 Texto original: “ha monopolización de las tierras por un reducido número de grandes propietarios va 
acompañada por la monopolización de otros insumos, como créditos, maquinaria y equipos, fertilizantes y, sobre 
todo, mano de obra”.  
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É interessante observarmos que, a questão da manutenção e conservação destas 

relações não capitalistas no campo brasileiro, objetivavam-se num contexto econômico já 

capitalista. Estas relações eram consideradas pelos autores fortes obstáculos ao programa de 

reforma agrário no Brasil e, conseqüentemente, para a implementação do tipo de 

desenvolvimento econômico que se considerava necessário naquele momento22. De fato, a 

resistência dos latifundiários não fora vencida, nem sob o discurso de que era uma 

necessidade posta pelo desenvolvimento do capitalismo. No campo permaneciam os 

latifundiários resistindo ao processo de desenvolvimento econômico e os minifundistas, 

impossibilitados de se reproduzirem como agricultores. 

A realidade de concentração fundiária, por um lado, e do minifúndio do outro 

denunciava segundo Guimarães (1981) uma relação combinada, pois a incapacidade de auto-

reprodução dos minifundistas representava, de fato, a realização da sua função social de 

fornecimento de mão de obra para os grandes produtores.  

Esta problemática foi observada por Kautsky (1980) quando afirmou que a 

pequena produção serve de viveiro de mão e obra para a grande produção, e que, nos 

momentos de crise econômica, a grande produção recua dando espaço para a pequena 

produção, numa alternância determinada pela lógica da acumulação capitalista. O 

desenvolvimento favorável da grande empresa agrícola e da indústria, que podiam ampliar 

suas capacidades produtivas contratando uma mão de obra mais barata. De acordo com essa 

realidade o autor afirma:  

[...] na agricultura a tendência à centralização das explorações não acarreta o 

desaparecimento total da pequena propriedade. Onde ela se torna dominante, 

produz-se a tendência contrária. Assim, pois, a tendência à centralização e a 

tendência ao parcelamento se alternam (KAUTSKY, 1980, p. 197). 

 

Para Kautsky no momento em que interessa ao capital diminuir sua capacidade 

produtiva, ele o faz absorvendo a produção complementar da produção familiar, ao mesmo 

em tempo que incentiva a sua ampliação, pela oferta de terras arrendadas pelos grandes 

proprietários ou vendendo parte de suas terras, possibilitando uma cooperação na produção. 

Por outro lado, quando lhe interessa a ampliação da sua capacidade produtiva, pela expansão 

de suas terras, ele também o faz, nem que para isso tenha que utilizar a força  obrigando os 

camponeses recuarem as suas áreas de produção.  

                                                
22 Os estudos destes autores foram requisitados pelo Banco Mundial. 
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Ora, a tese em defesa da reforma agrária estava presente nos relatórios do Banco 

Mundial e no discurso da esquerda, no entanto, ainda hoje, ela não se materializou em 

nenhum programa nacional de reforma agrária. Os programas de reforma agrária efetivados 

até a atualidade, são determinados muito mais em função dos conflitos no campo do que de 

uma política de planejamento e desenvolvimento social. 

Lindqvist (1979) realizou uma pesquisa sobre terra e poder na América Latina, na 

década de 60, voltada para os aspectos históricos, econômicos e políticos que estavam 

definindo as relações no campo. Ele observou, nas regiões da Bahia e de Pernambuco, como 

essas relações eram percebidas pelos próprios trabalhadores rurais. O autor constatou a 

situação de miséria e de deterioração dos salários dos trabalhadores que, de 1950 a 1968, 

sofreram uma perda acima de 50%. Observou a situação de repressão e vigilância em que 

estavam submetidos e do processo de desmonte dos sindicatos e movimentos de trabalhadores 

nos anos 60. Naquele momento a principal pauta de reivindicação era a manutenção do salário 

mínimo, mesmo reconhecendo todas as perdas que vinham sofrendo. Questionando sobre o 

sindicato o pesquisador citou alguns depoimentos de trabalhadores rurais da Bahia e 

Pernambuco que merecem ser citados: 

Teoricamente, no início dos anos sessenta nós tínhamos muitos problemas com o 

sindicato, mas atualmente tudo está tranqüilo. Há uma organização formal, mas ela 

não tem menor importância. [...] Esse sindicato foi formado em 1963 por Gregório 

Bezerra. No golpe de estado de 1964, esse proletário de 70 anos foi exibido em 

Recife com uma corda no pescoço com sangue escorrendo em sua face. Ele ficou 

preso até 1969 quando, junto com outros presos, conseguiu sair do país em troca do 

embaixador americano seqüestrado por guerrilheiros brasileiros (LINDQVIST, 

1979, 35p. 45)23. 

 

Na verdade o estabelecimento do salário mínimo do trabalhador rural não era 

suficiente para a garantia da reprodução da sua família, daí porque a força de trabalho da 

família complementava a renda familiar. Outro aspecto lembrado no texto, bastante comum 

nas relações de produção no campo, era a forma de pagamento através dos “vales” fornecidos 

pelo fazendeiro aos trabalhadores. Os ‘vales’ só eram válidos no comércio do próprio 

                                                
23 Texto original: “Only in theory, back in the early sixties we had a lot of trouble with trade union; but today 
everything’s quiet. There’s formal organization, but it has no importance. […] This union was founded in 1963 
by Gregório Bezerra. At the time of 1964 military coup this seventy-year-old mass was exhibited in Recife with 
a rope around his neck and blood running down his face. He was imprisoned until 1969, when he was one of the 
political prisoners the Brazilian guerrillas managed to get out of the country by holding the American 
ambassador hostage”. 
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fazendeiro, que terminava assumindo o papel de banqueiro e comerciante para o trabalhador 

rural, mantendo-o numa condição cada vez mais de subordinação e dependência. Este 

contexto de dominação e de exploração foi favorável ao engendramento de muitos conflitos 

entre fazendeiros e trabalhadores, arrendatários, moradores de condição e posseiros.  

Resumindo, nos anos 60 o debate acerca da reforma agrária girava em torno da 

tese de que a agricultura era “um obstáculo ao desenvolvimento econômico”  um pensamento 

defendido pela III Internacional Comunista. Esta afirmava que a agricultura “dominada pelo 

latifúndio... é incapaz de desenvolver tecnicamente e de contribuir para a elevação 

permanente da produção” (ABRAMOVAY, 1994, p. 96). Nestas condições os trabalhadores 

rurais sem terra não participam do processo histórico-social, pois “pouco produzem e pouco 

consomem”.  

Outro aspecto, defendido por Silva (1996:, p. 26), era de que a reforma agrária era 

também necessária ao processo democrático brasileiro. Este autor apresenta uma vasta 

contribuição acerca da questão agrária no Brasil lembrando que um projeto de reforma agrária 

exigia, inicialmente, requeria uma alteração na Constituição Federal quando estabelecia que a 

desapropriação das terras improdutivas deveria ser mediante “o pagamento prévio das 

indenizações pelo justo preço e em dinheiro”. Os critérios de pagamento prévio, justo e em 

dinheiro, denunciavam o nível de compromisso político do Estado com a questão e o peso que 

os ruralistas assumiam na definição das políticas públicas brasileiras ainda hoje24. Embora 

naqueles anos, a orientação da ONU, OEA e FAO fosse em defesa da necessidade de uma 

revisão agrária no Brasil (SILVA, 1996).  

A necessidade da reforma agrária já era apontava nos debates nos anos de 

elaboração da Lei de Terras por Fingueiredo (1965), se contrapondo ao pensamento 

hegemônico da época, de que a grande exploração era superior à pequena produção25.  No 

século XX, principalmente com a crise posta pela I Guerra Mundial esta tendência da 

agricultura começa a mudar quando, de fato, a agricultura familiar assume uma posição 

                                                
24 Este autor apresenta o debate que se estabeleceu em São Paulo em 1960, sobre um projeto estadual de revisão 
agrária, que recebeu a resistência dos grandes proprietários rurais através da FARESP, “precursora dos leilões de 
gado que a UDR iria organizar em 1985 e o Sindicato dos Pecuaristas de Gado de Corte (SINDIPEC) anunciou 
em 1995.” (SILVA, 1996, p. 18). 
25 Embora este debate fosse defendido pela economia política, ele era também aceito entre os marxistas, no 
entanto não negavam a combinação da grande produção com a pequena.  
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combinada com a grande produção, tornando-se responsável pelo abastecimento alimentar da 

população26.  

Nas décadas de 1950 e 1940, com as Ligas Camponesas a reforma agrária se 

apresentou novamente no debate político, com mais força, e com a tese da sua necessária 

realização para o avanço do capitalismo no campo. A defesa desta tese liberal conta com o 

apoio dos movimentos sociais rurais e da esquerda, embora esta apresentasse outras 

motivações políticas. A tese que apontava para a superação do latifúndio era necessária ao 

processo nacional-desenvolvimentista e indispensável à industrialização do país. Ao mesmo 

tempo representava um mecanismo de poder do setor público ao poder privado representado 

pelos latifundiários. 

Porém nas décadas de 1970 e 1980 este debate se apresentou com bastante 

propriedade e entusiasmo no meio político e acadêmico, dentro do clima de redemocratização 

e, principalmente, como resposta aos conflitos rurais e a situação de violência sofrida pelos 

trabalhadores e líderes sindicais rurais. Parte desse discurso reafirmava a reforma agrária 

como importante para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, destacando o papel 

econômico que ela poderia assumir, dando continuidade ao acordo entre os países latino-

americanos na Carta Punta del Este de transformação da estrutura fundiária concentrada e das 

relações tradicionais no campo. 

Nesse sentido a reforma agrária se apresentava como um programa de ajuste 

social e de enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas presentes na nossa história. 

Apesar de toda argumentação econômica e social em defesa da reforma agrária, a história 

demonstrou naqueles anos (e, infelizmente, até a atualidade) que ela não se apresenta, 

efetivamente, como projeto nacional de desenvolvimento (STÉDILE, 1994). Mesmo diante da 

possibilidade dada pela legislação de desapropriação de terras para fins de reforma agrária. As 

desapropriações decretadas para este fim têm sido, historicamente, conquistadas pela pressão 

dos trabalhadores rurais organizados.  

                                                
26 Gostaríamos de apresentar a nossa discordância com Abramovay (1998) quanto a crítica que apresenta acerca 
de Lênin e Kautsky da defesa que fizeram da tese da superioridade da grande produção agrícola sobre a pequena. 
Em primeiro lugar, é importante pontuar que aqueles autores, quando se referiam à pequena produção, estavam 
se referindo a produção camponesa (com todo o conteúdo material que apresentava naquele momento), o que 
não pode ser substituída pela categoria de agricultura familiar, apontada por Abramovay; em segundo lugar, em 
muitos momentos Kausky apresenta as transformações que a agricultura camponesa foi sofrendo em função do 
processo de industrialização, perdendo as suas próprias características, voltadas basicamente para si, e voltando-
se para as necessidades do mercado; em terceiro lugar, nestas circunstâncias, os autores clássicos, admitem uma 
relação combinada entre as duas formas de produção agrícola; em quarto lugar, as contribuições teóricas destes 
autores citadas por Abramovay, foram escritas no final do século XIX, quando ainda não se estabelecera a 
política de controle do Estado na agricultura, o que terminava servindo de suporte à agricultura familiar. 
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Martins (1991) destacou alguns elementos necessários para o debate e 

esclarecimento acerca da reforma agrária. Para a cidade a RA assume uma função distributiva, 

pois ocorrerá uma maior produção de alimentos básicos diminuindo o custo de vida. Para os 

homens do campo ela precisa ser encarada dentro da diversidade de relações e de interesses 

que caracterizam os homens no campo brasileiro. Por exemplo, os índios, lutam pelo 

reconhecimento da propriedade tribal; o posseiro pelo direito a terra de trabalho, etc. Ambos 

não estão discutindo a questão da propriedade privada da terra: mas da relação de domínio e 

de posse. Para o autor, a defesa da reforma agrária, portanto, precisa ser elaborada 

considerando a diversidade das relações entre os homens e a terra, de onde se pode encontrar 

diversas motivações. Como afirmou Martins (1991: 26) “é sério engano propor a exploração e 

não a expropriação como eixo principal da questão política no campo, como seria grave erro 

político colocar a expropriação e não a exploração como eixo da questão política da cidade”.  

O debate acerca da RA na América Latina, nos anos 1970, inclusive com o 

suporte do Banco Mundial, assumia uma perspectiva economicista e desenvolvimentista. Os 

estudos de Berry e Cline (1979; 1970) apresentaram resultados de várias pesquisas sobre a 

questão econômica no campo, do ponto de vista da sua produtividade na América Latina. 

Com os resultados do estudo, com o apoio do Banco Mundial, os autores fizeram algumas 

recomendações no sentido de se estabelecer uma política de maior atenção à questão da 

concentração fundiária e da necessidade de uma redistribuição da terra. Isso porque, 

constatou-se que o maior nível de produtividade estava da pequena produção e não na grande 

propriedade, “[…] a estrutura de uma pequena fazenda familiar poderia ser mais favorável 

para a produção agrícola que uma estrutura baseada na concentração da posse de terra por 

uma pequena elite rural” (BERRY e CLINE, 1979, p. ix)27. 

Os autores não entram na discussão dos motivos que justificam essa tendência da 

produção agrícola, apenas constatam. No entanto é interessante sua exposição até porque as 

suas preocupações práticas com o desenvolvimento econômico terminam pondo à mostra o 

peso reacionário e conservador da elite política do Brasil, que ainda resiste a uma reforma 

agrária, mesmo com toda a possibilidade de desenvolvimento econômico que representa, do 

ponto de vista do próprio capitalismo. Esta tendência foi se realizando, inclusive, pelos riscos 

que a produção agrícola representa, o que faz, muitas vezes, que o grande produtor recue sua 

área de exploração, dando espaço para  agricultura familiar. 

                                                
27 Texto original: “[…] a small, family farm structure could be more favorable for agricultural production than a 
structure based upon the concentration of land ownership into the hands of a small rural elite”. 
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 […] a terra é relativamente pouco utilizada nas grandes propriedades, enquanto o 

trabalho está concentrado nas pequenas fazendas. A redistribuição de terras deveria, 

portanto, elevar a produção total pela combinação de terra sub-utilizada e 

latifúndios. Tampouco haverá sacrifício da eficiência potencial da distribuição de 

terra, pois é improvável que haja economia de escala nas atuais operações agrícolas, 

principalmente nos países em desenvolvimento, onde a produção altamente 

mecanizada é inadequada devido à relativa escassez de capital (BERRY e CLINE, 

1979, p. 29)28. 

 

Cline (1970) através de sua pesquisa29 constatou que no Brasil a “small-farm” é 

responsável por 33% da área cultivada da fazenda enquanto a grande propriedade utiliza 

apenas 3% da sua capacidade produtiva. Estes estudos constataram que o nível de produção e 

emprego de força de trabalho por hectare é mais alto em países com melhor distribuição de 

terra. Com essas constatações estes autores apresentam a defesa da reforma agrária no Brasil, 

como possibilidades de acelerar o desenvolvimento econômico, ampliando sua capacidade 

produtiva, e de melhorar as condições de vida do povo, com uma maior ocupação da força de 

trabalho. 

No entanto esse discurso não desencadeou nenhum efeito prático sobre a política 

de governo nas últimas décadas, embora tenha sido utilizado da década de 1970, pelo discurso 

da esquerda no Brasil. Essas idéias foram criticadas por alguns intelectuais, também de 

esquerda, que consideraram um equívoco teórico-político da esquerda, acreditando que 

poderia, com esse discurso, conquistar o apoio da burguesia nacional em defesa da reforma 

agrária. O certo é que as orientações dos teóricos do Banco Mundial acerca da reforma agrária 

apresentavam uma posição bastante otimista em relação ao impacto que um programa de 

reforma agrária provocaria para a sociedade brasileira. Como afirma os autores, “as relações 

custo-benefício dessas reformas seriam positivas e relativamente altas [...]. Em uma 

estimativa mais conservadora, segundo a qual a produção brasileira chegaria a 25% de 

redistribuição de terra, o total de entrada de capital [...](BERRY e CLINE, 1979, p 131)30. 

                                                
28 Texto original: “[...] land goes relatively underused on large farm, while excessive labor is crowed onto small 
farm. Land redistribution should therefore be expected to raise total output by combining underused land and 
large farms. Nor is there likely to be a sacrifice of potential efficiency from land distribution, because it is 
unlikely that there will be significant economies of scale for actual farming operations, especially in developing 
countries where highly mechanized techniques are inappropriate because of relative scarcity of capital”. 
29 Esta pesquisa realizada em parceria com o Banco Mundial, contou com o apoio de muitos pesquisadores 
brasileiros, foi apresentada em 1976 na Conferência Mundial do Trabalho em Genebra. 
30 Texto original: “The benefit-cost ratios of these reforms would be positive and relatively high.[…] In the more 
conservative estimate whereby Brazilian agricultural output would rise by 25% from land redistribution, total 
capital input […]”. 
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A abordagem da questão apresentada por autores brasileiros assumia, ora uma 

argumentação econômica e, ora uma abordagem mais social. Participando do debate sobre 

questão agrária, Gorender (1994) apresentou uma crítica à política agrária do Estado que tem 

assumido um papel essencial para o desenvolvimento do capitalismo, no entanto, com uma 

posição “[...] rigorosamente discriminatória, beneficia os grandes proprietários, dá prioridade 

aos produtos de exportação e à pecuária bovina de corte, privilegia certas regiões política e 

economicamente mais poderosas” (GORENDER, 1994, p. 37). 

Este autor destacou que é necessário estabelecer a defesa da reforma agrária 

considerando-a como um programa que “[...] se coloca como que fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira e do ponto de vista das grandes massas trabalhadoras 

do campo e da cidade” (GORENDER, 1994, p. 43). 

A defesa da necessidade ou não da reforma agrária, do ponto de vista da 

economia, para Gorender (1994, p. 41) não é suficiente já que 

[...] o desenvolvimento do capitalismo na agropecuária brasileira já se realiza por 

uma via que dispensa a reforma agrária e constitui mera racionalização utópica 

conceber a reforma agrária para eliminar formas arcaicas de relações de produção e 

‘aperfeiçoar’ o capitalismo brasileiro a fim de torná-lo compatível com a 

democracia. 

 

Graziano (1994; 1983) mantendo a mesma linha de raciocínio afirmou que a 

reforma agrária não é uma necessidade econômica, o Brasil desenvolveu-se economicamente, 

conquistou seu lugar no mercado mundial, sem realizar esse projeto. A reforma agrária, para 

este autor, é uma necessidade social, das classes trabalhadoras e, embora seja uma bandeira 

das classes trabalhadoras, este autor, afirma que não há nada de revolucionário na luta pela 

terra no Brasil.  

Em certo sentido concordamos com Graziano (1994) inclusive lembrando que 

Lénine (1982) já afirmava isso quando apresentava o plano agrário numa perspectiva liberal, 

porém como parte necessária para o desenrolar de uma possível revolução. Portanto, em certo 

sentido, a luta pela reforma agrária tem sua dimensão revolucionária no sentido em que põe as 

classes trabalhadoras num patamar mais alto de suas condições materiais de vida e, portanto, 

cria a possibilidade para a elevação do nível de acesso aos bens materiais, de participação e de 

enfrentamento social. 

Germer (1994), rebatendo a tese de Graziano (1994) de que a Reforma Agrária 

não é uma necessidade econômica e nem é revolucionária, defende que o caráter 
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revolucionário da luta pela terra no Brasil está na possibilidade de socialização dos meios de 

produção, e da potência que isto pode assumir para a classe trabalhadora. 

Veiga (1994) afirma que forma agrária é uma necessidade econômica, dentro da 

própria lógica e dinâmica do capitalismo. O autor destaca que foi dentro dessa perspectiva que 

os países desenvolvidos durante o século XX assumiram uma política de apoio e incentivo à 

produção familiar, que suporta e se submete à política de controle dos preços posta pelo 

Estado, como forma de “equilibrar” a reprodução e acumulação do capital sob o comando da 

produção industrial. 

O que nos parece ser necessário acrescentar a este debate é saber qual a 

racionalidade do não estabelecimento da RA no Brasil até hoje. Mesmo considerando as 

recomendações do Banco Mundial, sem levar em consideração a luta dos trabalhadores rurais 

sem terra. Esta resposta pode estar na resistência dos proprietários rurais, de grupos 

econômicos proprietários de terra, muitos inclusive, multinacionais, que usam a terra como 

reserva de valor; ou na complexidade da lógica destrutiva da reprodução e acumulação do 

capital globalizado, à revelia das condições materiais e vida da grande massa de trabalhadores 

e da destruição que isto imprime à natureza (MÉSZÁROS, 2003). 

 

O Programa de Reforma Agrário do Estatuto da Terra até os anos 1980 

 

O Estatuto da Terra foi a resposta política que o Estado brasileiro deu frente à 

situação de crise e de conflito no campo em 1964. O programa de Reforma Agrária, em 

tramitação no Congresso, vinha sendo debatido e elaborado no governo Goulart por uma 

equipe de técnicos com a tese central da “desapropriação por interesse social”. O grande 

obstáculo à política de RA era a indenização prévia, justa e em dinheiro prevista na 

Constituição, neste sentido o projeto-lei previa pagamento em títulos da dívida pública. Antes 

da publicação do ET foi necessária a publicação da Emenda Constitucional prevendo a 

mudança nas regras de indenização das terras desapropriadas.  

O Estatuto da Terra fora concluído apresentado ao congresso em outubro de 64 e 

sancionado um mês depois, após várias discussões e modificações. O governo de Castelo 

Branco, segundo Silva (1996), foi responsável pela continuidade de parte da equipe técnica 

que vinha nos anos anteriores elaborando uma política agrária para o Brasil31, o que gerou 

                                                
31 É interessante a exposição de Silva (1996) sobre a posição que Castelo Branco assume em defesa da reforma 
agrária, anunciando uma série de elementos pessoais que estavam demarcando esta opção política do presidente 
militar fora do tom do governo vigente. O militar, antes de tornar-se presidente, participara do III Curso 
Internacional de RA tendo adquirido “uma visão de conjunto de problemas sócio-econômicos [...] que ele 
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muitas polêmicas principalmente dos segmentos conservadores. O certo é que, concluindo, o 

autor afirma que a RA foi deformada e que “menos de 300 famílias assentadas anualmente 

durante o primeiro qüinqüênio de vigência do ET” (SILVA, 1996, p. 48). 

O governo militar manteve em parte o que estava sendo elaborado para a reforma 

agrária32 em função, basicamente, do encaminhamento dos conflitos existentes. Destacamos 

análise de Martins (1995, p. 96) que considerava a RA “[...] uma reforma tópica, de 

emergência, destinada a desmobilizar o campesinato sempre e onde o problema da terra se 

tornar tenso, oferecendo riscos políticos”. 

Segundo Silva (1996, p. 48) embora o presidente Castelo Branco tenha tido uma 

preocupação pessoal com a RA e acompanhando a tramitação do ET no Congresso, “ havia 

sérias resistências no Congresso Nacional” prevalecendo o conservadorismo e a pressão dos 

grandes proprietários de terra. O Estatuto saiu, como primeira lei de RA no Brasil, com 

muitos vetos e  muito útil para a política conservadora da ditadura militar, agravando “ainda 

mais a precária estrutura agrária brasileira” além de ter se tornado uma questão de segurança 

nacional naquele período (SILVA, 1996, p. 47). 

Embora a situação no campo fosse bastante delicada, com uma quantidade enorme 

de conflitos, entre 1965 a1981 ocorreram apenas oito decretos de desapropriação,33 revelando 

a ausência de uma vontade política a este respeito, quando predominava a preocupação em 

defesa da propriedade privada e do não cumprimento da legislação de desapropriação de 

terras quando não cumpriam a sua função social. O latifúndio continuou protegido e o quadro 

de concentração fundiária também. 

Analisando essa situação no Brasil Mészáros (2000b, p. 518- 519) fez a seguinte 

afirmação: 

                                                                                                                                                   
dificilmente teria obtido através de relatórios, informes, estatísticas” (FREYRE apud SILVA, 1996, p. 33). O 
autor ainda apresenta uma série de pronunciamentos do presidente militar acerca da RA, destacamos um deles 
em RS, 22/05/64: “um conjunto de medidas que, a partir da modificação do regime de posse e uso da terra [...] 
promovendo a justiça social no campo, destinar-se-á a aumentar o bem-estar do trabalhador rural e de sua 
família, contribuindo ao mesmo tempo, para o desenvolvimento econômico do País e a progressiva extinção de 
erros há muito acumulados”; em Salvador, 07/08/64 “a idéia da reforma, através da história do País, representa o 
aríete com que se tem abatido muralhas dos privilégios. E isso não pode acontecer sem a reação dos que se 
julgam protegidos ou abrigados por esses muros defensivos. Há, pois, que enfrentar resistências e até 
compreende-las. Mas nem por isso ceder diante delas. (CASTELO BRANCO apud SILVA, 1996, p. 38). 
32 O Estatuto da Terra foi enviado ao Congresso juntamente com a Emenda Constitucional No. 10 que previa 
mudança na forma de pagamento das indenizações em Títulos da Dívida Pública, uma questão essencial para a 
viabilidade de um plano de RA. 
33 A ação do governo neste período era mais voltada para a titulação das “terras de posseiros”, que já ocupavam 
terras nas frentes pioneiras há mais de meio século. Portanto não foram adicionados o número dos beneficiados e 
a redistribuição de terras não houve. (SILVA, 1996, p. 49) 
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Nossa preocupação é com o grupo que reivindica a reforma agrária, o MST, que, 

não pela primeira vez na história do Brasil, tem usado a retórica e instrumentos da 

legalidade. Opositores [...] têm caracterizado esse tipo de movimento como uma 

ameaça à lei e à ordem. [...] Para parafrasear Thompsom, a questão não é 

propriedade, que é legal, versus não-propriedade, mas definições alternativas de 

direitos de propriedade: nesse sentido, o MST advoga uma forma de propriedade 

rural socialmente orientada e controlada [...] A lei é uma parte importante do 

processo ideológico de legitimação própria34. 

 

Embora o Estado tenha o respaldo legal dado pelo ET para o estabelecimento de 

programas de reforma agrária durante a ditadura militar, estes foram realizados nas terras 

devolutas e em regiões de fronteiras. Protegendo o direito de propriedade independente do 

cumprimento da sua função social. O documento previa a elaboração de um Plano Nacional 

de Reforma Agrária (PNRA) do qual sairiam as diretrizes básicas para os Programas de RA. 

Foram publicado três PNRA, sem nenhum efeito programático sobre a política agrária 

brasileira, embora tenha provocado uma série de desdobramentos, como os conflitos rurais e 

violência no campo. 

De fato, o que se observou foi uma re-elaboração da política de colonização de 

suporte ao capital, representado nos grandes grupos empresariais instalados nas regiões de 

fronteiras com todos os incentivados possíveis do governo. Dessa forma os trabalhadores 

transferidos para essas regiões serviriam de mão de obra para as novas empresas agrícolas. 

Martins (1991) afirmou que esse projeto de desenvolvimento do governo, novamente, 

privilegiava o grande proprietário em detrimento do pequeno. Por um lado, a política de 

manutenção do quadro de concentração fundiária e de proteção do latifúndio gerava, por outro 

lado, o aumento de conflitos rurais. No final da década de 1970 o número de conflitos no 

campo era bastante elevado, com um alto índice de assassinatos de líderes camponeses. 

Martins (1995) lembra que em 1979 apenas na região de Maranhão havia 128 conflitos de 

terra. 

                                                
34 Texto original: “Our concern is with a group demanding land reform, the Landless Workers’ Movement 
(MST), which, not for the first time in Brazilian history, has taken up the rhetoric and instruments of legality. 
Opponents […] have sought to characterize this kind of movement as a threat to law and order. […] To 
paraphrase Thompsom, the issue here turns out not to be property, supported by law, against no-property but 
alternative definitions of property rights: in this instance the MST’s advocacy of socially oriented and controlled 
forms of rural property.[…] Law is an important part of the process of ideological self-legitimation”. 
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Os conflitos de terra da Região Nordeste eram resolvidos, em parte, com a criação 

de projetos de colonização na região Norte35; os conflitos da região Sudeste e Sul eram 

resolvidos na região Centro-Oeste. O resultado desse processo foi duplamente contraditório: 

em primeiro lugar, era a garantia da reprodução da concentração fundiária no Brasil (pois não 

alterava a estrutura fundiária das regiões de conflito, e contribuía para a formação de novos 

latifúndios nas regiões de fronteiras); em segundo lugar, os programas de colonização não 

garantiram aos trabalhadores rurais sem terra, sua reprodução como produtores rurais que, 

terminavam abandonando “suas” terras e voltando para a sua região de origem. Estas 

contradições criaram as condições objetivas para o fortalecimento da luta dos sem terra nos 

anos posteriores. 

Em 1971 o governo elaborou o Programa de Redistribuição de Terra e Estímulo à 

Agroindústria (PROTERRA) com um discurso de reforma agrária, mas que, de fato, era um 

programa de compra e venda de terras. Esta política dava continuidade à lógica de 

concentração fundiária, em defesa da propriedade privada da terra e de grupos econômicos. 

Uma lógica subjacente ao Estatuto da Terra, e que mantinha a mesma lógica da nossa antiga 

Lei de Terras, de 1850.  

O PROTERRA era uma reedição da política de desenvolvimento rural do Estatuto 

da Terra, com a novidade da preocupação com o desenvolvimento da região Norte, já que essa 

região não conseguiu um nível de desenvolvimento razoável naqueles anos.  

No Centro-Sul e Nordeste desenvolve-se uma rápida industrialização da agricultura. 

A política de privilegiamento do capital monopolista, em diferentes setores da 

agricultura, acentua a concentração de terras, a expropriação e a exploração. Diante 

dessa realidade, os conflitos por terra se multiplicaram. A Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) cadastra, em 1979, 715 conflitos, e 88,1% começaram a partir de 1973. 

(FERNANDES, 1999, p. 37) 

 

É claro que essa política tem seus rebatimentos sobre os movimentos sociais 

rurais, que no final da década de 1970 e início da década de 1980, com o ocaso da ditadura 

militar, vão assumindo uma posição de confronto cada vez mais radical.  

Os trabalhadores rurais da região Sul, expulsos do campo pelo processo de 

modernização da agricultura, nos últimos anos da década de 1970, tinham como alternativa 

migrar para as regiões de fronteira através dos projetos de colonização do governo. Os 

                                                
35 SILVA (1996:48) lembra que Médice após uma visita que fez ao Nordeste brasileiro, demonstrou uma 
preocupação com a situação dos “homens sem terra” da região, porém a política para enfrentar esta realidade foi 
em função da “terra sem homens”na região Norte, para onde os programas de RA seriam estabelecidos 
juntamente com o projeta da Transamazônica.  
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projetos de colonização eram voltados para as áreas de fronteiras, despovoadas, o que 

significava que o trabalhador rural sem terra, morar em regiões distantes de sua terra natal. Na 

nova região, estes camponeses, através de seu trabalho, não tiveram condições de se 

produzirem, como agricultores, passando a viver em situação de miséria. Alguns conseguiram 

retornar às suas regiões de origem. Este retorno passou a ter um duplo sentido: primeiro 

representava o fracasso do programa do governo (MÉSZÁROS, 2000a) e, segundo, se 

constituía como um elemento importante no processo de percepção crítica da realidade vivida 

pelo homem do campo. Esta percepção e o sentido que aquela experiência passou a ter para os 

sem terra, juntamente com as condições objetivas postas pelo ocaso da ditadura militar, 

criaram um campo de possibilidades para os movimentos sociais rurais no seu processo de 

resistência e de luta terra. 

Nessas condições, ficava claro para os trabalhadores rurais que a política de 

colonização do governo na década de 1970 não estava criando as condições objetivas para a 

sua permanência na terra. A partir daí, começaram a se organizar e lutar pela reforma agrária 

em todo o país. O movimento estava bastante fortalecido nas regiões Sul e Sudeste, onde eram 

chamados de “sem terra” pela imprensa da época (VENDRAMINE, 2000).  A luta pela terra 

era uma necessidade de resistência aos projetos de colonização, estabelecidos como a RA 

possível, do ponto de vista do Estado. Para os trabalhadores rurais sem terra a estratégia de 

luta era resistir no campo e lutar pela “terra nas próprias regiões em que viviam” (STÉDILE e 

FERNANDES, 2000, p. 15). Outro aspecto presente foi a preocupação na construção de um 

movimento que pudesse romper com o regionalismo, pois a luta era conjunta, independente da 

região. 

A violência no campo, contra os sindicatos rurais, foi outro elemento importante 

para o fortalecimento da luta a nível nacional. Na segunda metade da década de 1970 e na 

década de 1980, houve um acirramento da violência contra os trabalhadores rurais. Os 

constantes assassinatos de líderes de sindicatos rurais, como Chico Mendes, eram uma 

realidade presente que assumia visibilidade nacional e internacional. As organizações 

religiosas, envolvidas com o meio rural, criaram espaços de denúncia contra a violência no 

campo. No ano de 1979, por exemplo, a CPT denunciava a existência de 715 conflitos no 

Brasil, sendo que 88,1% desses conflitos iniciaram a partir de 1973 (MARTINS, 1991). 

A realização do Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais em 1979 foi um 

dos primeiros passos da organização nacional dos trabalhadores rurais sem terra. Uma decisão 

importante afirmada no congresso foi a decisão pela estratégia de luta através da ocupação de 
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terras, a fim de pressionar o Estado para a implementação da reforma agrária. Vale lembrar 

que nesse mesmo ano a Igreja Católica do Brasil lançava um documento sobre “Igreja e o 

Problema da Terra” onde assumia um compromisso de apoio as lutas camponesas, 

principalmente com base no trabalho que a Comissão Pastoral da Terra vinha desenvolvendo 

desde 1975. Outro elemento era o trabalho através das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) construindo projetos comunitários rurais no entorno dos pequenos proprietários rurais. 

Segundo Stédile e Fernandes (2000), as Igrejas Católica e Luterana deram sua 

importante contribuição ideológica para o processo de organização dos trabalhadores rurais e 

para a formação do MST. A visão da teologia da libertação marcou o processo de organização 

coletiva da luta, quando se buscou romper com a marca do messianismo centrado num líder 

religioso, aspectos fortemente presentes na história dos movimentos rurais no Brasil. Além 

disso, a presença dessas Igrejas representou uma experiência nova de ecumenismo para o 

meio rural, criando a possibilidade de um movimento social capaz de unir forças, numa 

experiência de respeito às diversas manifestações religiosas sem prejuízo da luta maior.  

Esta causalidade histórica criou as condições objetivas para a organização coletiva 

e nacional dos trabalhadores rurais, que foram tendo visibilidade no processo de luta pela 

reforma agrária no Brasil, através do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Este 

movimento, oficialmente criado em 1985, representou a unificação nacional da luta 

camponesa que se inicia, efetivamente, no Encontro Nacional dos Sem Terra em 1984 

Segundo George Mészáros (2000a, p. 6-7). 

Foi um movimento que nasceu da determinação de encontrar novas formas de luta, 

contra novas formas de destituição do pobre e sem terra.[...]  Ele promoveu o 

desenvolvimento de redes de reforço mútuo que cruzou não somente fronteiras 

locais, regionais ou estaduais, mas também fronteiras religiosas e políticas. [...] em 

1997, sobre a marcha do MST, o movimento em sido uma presença que é difícil 

ignorar36. 

 

O Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) publicado em 1985, previsto 

desde o ET/ 1964, embora tenha sido resultado de vários debates, construídos dentro do clima 

de re-democratização do país, e de acordos políticos articulados com a candidatura de 

                                                
36 Texto original: “It was a movement that was born out of the determination to find new forms of struggle, 
against new forms of assault on the poor and landless. […] It fostered the development of mutually reinforcing 
networks that cut across not just local, regional and state boundaries but even religious and political boundaries. 
[…] in 1997, over the MST’s march, the movement has a presence which it difficult to ignore”. 
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Tancredo Neves, nas palavras de Silva (1996, p. 62) “não resiste ao seu porta-voz”. O autor se 

referia a Sarney que assumiu a presidência com a prematura morte de Tancredo. Embora a sua 

base jurídica estivesse toda no Estatuto da Terra, o PNRA apresentava aspectos novos como o 

pagamento das indenizações com Títulos da Dívida Agrária (TDAs), pois a indenização em 

dinheiro era um forte obstáculo a qualquer desapropriação, e a demarcação de áreas 

prioritárias, uma questão que não ficou resolvida com o ET..  

O queremos destacar é que, em função das discussões entre os técnicos dos 

antigos programas de colonização, juntamente com os diversos congressos em torno da 

temática (congressos acadêmicos e de movimentos sociais) o PNRA contemplava a 

possibilidade de formação de Projetos de Assentamentos Rurais (PA), inclusive aqueles que 

tivessem como base a terra coletiva37. 

Estes programas eram estruturados, em geral, a partir do parcelamento das terras 

desapropriadas, o que, para a região Nordeste, implicava uma série de problemas centrais para 

a continuidade do PA. Acontecia que alguns eram assentados em terras próximas aos açudes e 

outros afastados, dificultando o desenvolvimento desses últimos. Muitos abandonavam ou 

vendiam suas terras, outros permaneciam nas terras, mas com uma produção de subsistência. 

As contradições do desenvolvimento do capitalismo no campo no Brasil criaram 

para os sem terra, nas décadas de 1970 e 1980, as condições objetivas para a organização de 

classe e para o fortalecimento da luta nacional por terra. Ao conquistarem a terra lutam pela 

sua permanência e reprodução material. Desta forma, utilizam-se como mediação o 

cooperativismo na produção e comercialização. Estão em permanente estado de alerta através 

dos Fóruns de Assentamentos Rurais, lutando pelos seus direitos, pela permanência e 

ampliação das conquistas alcançadas e, em alguns momentos vislumbrando uma outra forma 

de sociabilidade não burguesa, como parte do projeto do MST. 

O conteúdo fundamental, portanto, deste capítulo, é que a questão agrária se 

constitui como um complexo da economia burguesa que se assume como categoria fundante 

do processo de luta pela terra que se estabeleceu da Fazenda Santana em Monsenhor Tabosa- 

Ce. Nosso próximo desafio é analisar as condições objetivas e históricas que fundaram o 

Assentamento Santana e seu projeto coletivo inicial. Por este caminho acreditamos 

compreender este complexo social que é o Santana. 

 

                                                
37 Segundo os técnicos do Instituto Nacional de Reforma Agrária do Ceará (INCRA – Ce), já era uma demanda 
defendida no Nordeste, por conta da carência dos recursos hídricos e da falência dos programas de colonização 
já implementados no Estado. 
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Anexo I - Organograma da Cooperativa ÁGUIA 
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Anexo II - Mapas do Assentamento 
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Anexo III – Mapa do projeto de urbanização 
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Anexo IV - Roteiros das Entrevistas (Famílias e Técnicos) 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Famílias Assentadas 
 

Assentamento Rural de Santana, Monsenhor Tabosa –Ce  
Data: ___/ ___/ ____ 
 
 
Entrevistado(a) idade: _________________________  Companheiro(a): _________________ 
Condição:  (  ) sócio assentado   (  ) e aposentado 
   (  ) sócio morador 
   (  ) morador não sócio 
Nível escolar do casal quando chegou em Santana: M ___________________  H 
______________ 
Estudou ou estuda em Santana?  M ________________ H __________________ 
Observação das condições da casa/ bens: (  ) TV (  ) radio/som  (  ) geladeira  (  ) fogão a gás   
(  ) chuveiro  (  ) água encanada  (  ) moto, quantas ___  (  ) carro   (  ) caminhão  (  ) D10   
(  ) bicicleta  
 

1. Origem da família:  Município_______________ 
Localidade_______________ 
Outro Estado____________ 

2. Religião: _______________________________ 

3. Com quem mora: 

_______________________________________________________________ 

4. Você tem familiares no assentamento ? Sim ______________________________________ 

Não  

5. Algum membro da família já saiu de casa? (  ) Sim  (  ) Não 

6. Se sim: quantos, para que e onde? 

(     ) trabalhar em ____________________________________________ 

(     ) constituir família em Santana (tornando-se assentado / agregado); 

(     ) estudar e trabalhar em ____________________________________ 

(     ) morar em outro assentamento:______________________________ 

7. Produção agrícola: quantos hectares: _________________ 

8. O que produzem ? _____________________________________________________________ 

9. O que fazem com a produção? (   ) vende (feira livre/ COPÁGUIA/ outros Assentados/ fora) 

     (   ) estoca para consumo familiar/ para semente/ para vender; 

10. Possuem: gado- Sim (___) Não; criação- Sim (___) Não; animal- cavalo (___), burro (____) 

11. Quantos membros da família trabalham em conjunto: _________________________________ 

12. Contratam pessoas de fora? (  ) Sim [ ____dias por semana;  quanto paga? _________ ]   

               (  ) Não 



  276 
 

 
 

13. Trabalha para outros ? (  ) Sim  (  ) Não 

14. Se sim, pra quem ? para fora ou dentro do Assentamento?  

15. Quantos dias? ____________  Quanto ganha? __________ 

16. Benefícios do governo: (  ) fome zero (  ) bolsa escola (  ) bolsa família  

17. Valor dos benefícios: R$__________ total 

18. Nos períodos de seca, o que fazem para garantir o ganha pão? 

____________________________ 

19. Atividades econômicas/ quanto ganha:  (  ) serviços [ comércio qual 

_______________________ 

(valor salário)          (  )serviço de saúde quem_______________________________ 

           (  )  educação quem/ o que ______________________________ 

           (  ) outros quem/ qual __________________________________ 

20. Em caso de comércio/ serviço: como iniciou ? 

___________________________________________________________________________ 

21. Quem cuida ?________________________________________________________________ 

22. O que você acha da produção mista hoje? Produção coletiva e individual? 

 

23. O que você acha das atividades de comércio particular que existem hoje em Santana?  

 

24. Antes de chegar aqui no assentamento de Santana qual era sua principal atividade? 

___________ 

25. Quando você entrou no Santana? (   ) início  (  ) logo depois  (  ) com alguns anos de formado 

26. Por que veio ? 

27. Como foi o início pra você? 

28. Você concordou com o projeto inicial de tudo coletivos? Sim /  Não. Por que? 

 

29. Você concordou com a venda do gado e da criação logo no início? Sim / Não. Por que? 

 

30. Você tinha gado e criação? Sim  //  Não  

31. Quantos: gado____________criação ______________ 

32. Quanto arrecadou com a venda do gado? _________________________ 

33. O que fez com o dinheiro? 

 

34. Esse dinheiro fez diferença para sua vida hoje? Por que?  
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35. Antes de vir pra Santana você participou das CEBs?  Sim   Não 

36. Qual ?   Tourão Sítios Cacimba do Meio Olho d’Água Outras: __________________ 

37. Como foi esta experiência? ______________________________________________________ 

 

38. Você acha que as CEBs ajudaram na formação do Santana? Em que? 

 

39. Já fez algum empréstimo com banco? Sim/  Não. Pela Coopáguia / particular 

40. Você participa das assembléias? Quem mais? ____________________________________ 

 

41. O que acham da assembléia? Qual o seu papel no assentamento? 

 

42. Você acha que as pessoas realmente apresentam suas idéias e necessidades ali? Por que? 

 

43. Já se sentiu alguma vez prejudicado por alguma decisão tomada na assembléia? Sim/ Não 

 

44. Já fez parte da diretoria da cooperativa? (  ) sim  (  ) não   

45. Em que posição: __________________ 

46. O que achou: 

__________________________________________________________________ 

 

47. Para que serve a diretoria da Coopáguia?  

 

48. Já coordenou algum grupo de produção? Sim   / Não 

49. Quantas vezes ? ____________________ quais? ___________________________ 

50. Atualmente está coordenando algum grupo? Sim  / Não   Qual: _______________________ 

51. Qual a maior dificuldade? Se não, por que? 

 

52. Você conhece o trabalho do Fórum de Assentamentos? Sim  /  Não. Para que serve? 

 

53. Qual a importância do trabalho da diretoria, com os coordenadores de produção e da 

assembléia? Por que? 
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54. Para receber um benefício aqui no assentamento o que vc precisa fazer? (por exemplo: para 

receber o projeto de reforma das casas e construção da cisterna) 

 

55.  Desses serviços e atividades o que sua família usa/ participa: 

Saúde  Educação Lazer Comércio Telecomunicação Internet 

Atividades sócio culturais (festas) Celebrações religiosas 

56. Participa de sindicato? Sim (Em que: ___________________________________) Não 

57.  Partido político? Sim (Em que: _______________________________________)  Não 

58. Já participou de atividades do MST? Sim  (Em que________________________)  Não 

59.  O que acha do trabalho do MST? 

60. O que acha dessas questões: sindicato, [partido político, movimentos sociais?  

61. Já participava de algum deles antes de vir pra Santana? Sim ( qual: ____________) Não 

62. Já saiu de Santana ? Sim (pra onde: _____________________________________) Não  

63. Por quais motivos?  

64. Da relação com os outros assentamentos da região: (  ) muito próxima (  ) próxima  (  ) + ou – 

65. Nós observamos diferenciações entre os assentados em Santana? Uns estão em situações 

melhores que outros. Porque isto ocorre aqui em Santana? 

 

66. Se você pudesse mudar algo da forma de organização de Santana, o que vc faria? Por que? 

 

67. Como você vê a vida aqui, comparando com a vida nas cidades? 

 

68. Você concorda que a terra deva continuar coletiva e a produção mista em Santana? Sim/ Não 

69. Por que? 
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Roteiro de Entrevista com Técnicos do INCRA 

 

Do Projeto terra e trabalho coletivos: 

 

1. Santana foi o primeiro assentamento com terra e produção coletiva no Brasil? O quer 

contribuiu para isto? (Há registros sobre esse fato?)  

2. O que contribuiu para a manutenção deste primeiro projeto de Santana? Quais a maiores 

dificuldades? 

3.  Sobre o trabalho coletivo lemos em registro das ATA sobre o pagamentos de diárias e até da 

suspensão de pagamento em caso de punição. Como isto funcionava? 

4. Como funcionava o gerenciamento dos créditos? 

5. Você concorda que o projeto coletivo deu certo enquanto o Incra e a cooperativa pagavam o 

trabalho coletivo? Isto teria coincidido com o início do pagamento das primeiras parcelas dos 

financiamentos. Qual a sua opinião sobre isto?  

6. Que tipo de investimento o INCRA liberou para o Santana?  

7. Como você analisa a organização da produção em Santana e a sua distribuição igualitária, isto 

funcionou satisfatoriamente?  

8.  E analisando o processo de ampliação da roça individual que foi se estabelecendo em 

Santana? 

9. Como você analisa a questão da jornada de trabalho dos vaqueiros e da solução encontrada do 

pagamento monetário ou por produção por este trabalho?  

10. Explique como funcionava a distribuição da produção pecuária; e como “cada um tinha 

direito a parte do gado”? 

11. Como você analisa a relação do Santana com o mercado no primeiro projeto de 

assentamento?  

 

Do Projeto de Produção Mista: 

 

11. Quais os fatores que estavam influenciando no processo de mudança da produção coletiva 

para a mista? O que isto significou para o Santana? E para o INCRA? 

12. Como você analisa o papel da Copáguia como mediadora da comercialização da produção 

dos assentados?  

13. O que você acha do comércio individual em Santana? Quais as vantagens e desvantagens?  

14. Como você analisa o nível de autonomia do Santana? 
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15. Como você explica o vínculo do INCRA com Santana hoje? 

16. O INCRA o que ainda faz em Santana? 

17. Você que esteve desde o princípio da formação do PA Santana, quais as principais mudanças 

que você observa (conquistadas pelos trabalhadores rurais) em termos das relações de produção, 

da política e da vida cotidiana?  

18. Como você vê o Assentamento de Santana em termos de PNRA? Ele assumiu essa proposta e 

participação? É um assentamento importante neste sentido? 
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Anexo V – Fotos do Assentamento de Santana 
___________________________________________________________________________ 
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Assentamento Rural de Santana – vista das casas dos assentados 
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Bodega Comunitária do Santana 
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Momento da Celebração 
 

 
 
Lanchonete Comunitária de Santana 
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Assembléia Geral 
 

 
 
Fórum de Assentamentos da Região 
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Apicultores em atividade 
 

 
 
Criança brincando na areia 
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Dia de chuva em Santana 
 

 
 
 
 


