
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 – A UNIDADE CAMPONESA EM 
ASSENTAMENTOS DA “REFORMA AGRÁRIA DE 

MERCADO” NO CEARÁ 
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6.1 – A unidade de consumo e produção camponesa. 
 

A unidade camponesa nos assentamentos Almécegas, Ana Veríssimo, 

Cauassu, Campos do Jordão, Feijão, Juá, São Felipe e Santa Rita têm sua base 

na relação casa e roçados (individual-familiar e coletivo). A casa é concebida 

como o lugar do consumo, da reprodução familiar, e o roçado como o lugar da 

produção, do trabalho familiar. 

De acordo com Heredia1, ao estudar os pequenos produtores na zona da 

mata pernambucana, a unidade camponesa contém a especificidade de ser, ao 

mesmo tempo, unidade de produção e unidade de consumo, porque os membros 

que a compõem estão ligados ao processo produtivo, mediante laços de 

parentesco. 

Nos assentamentos em estudo essa especificidade se revela no cotidiano 

do trabalho feminino (mulheres e meninas) na casa, e no trabalho masculino 

(homens e filhos) nos lotes. 

Para Chayanov2, a economia camponesa se assenta no balaço consumo 

familiar versus exploração da força de trabalho. Assim, a relação trabalho versus 

consumo passa pela satisfação das necessidades familiares, que tem como limite 

a sobrevivência. Desse modo, a família camponesa trabalha o necessário para 

suprir suas necessidades, diferente, portanto, do que ocorre no processo de 

produção capitalista cujo objetivo sempre é a obtenção do lucro médio. Assim, é 

na base da estrutura interna do campesinato que se encontra a distinção entre 

produção camponesa e produção capitalista. 

Oliveira3, apresentou essa distinção da seguinte forma: 

“na produção capitalista, temos o movimento da circulação do capital expresso nas 

fórmulas: D – M – D na sua versão simples, e D – M – D’ na sua versão ampliada. Já 

na produção camponesa, estamos diante da seguinte fórmula: M – D – M, ou seja, a 

forma simples de circulação das mercadorias, onde a conversão de mercadorias em  

                                                           
1 HEREDIA, Beatriz Maria Alásia de. A morada da vida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, 
2 CHAYANOV, Alexandr V. La organización de la unidad económica campesina. Ed. Nueva Vison, 
Buenos Aires, 1974. 
3 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo capitalista de produção e agricultura. São Paulo: Ática, 
1990a. p. 68. 
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dinheiro se faz com a finalidade de se poderem obter os meios para adquirir outras 

mercadorias igualmente necessárias à satisfação de necessidades. É, pois, um 

movimento do vender para comprar”. 

Desse modo, no trabalho familiar da unidade camponesa, parte da 

produção agrícola entra no consumo direto da família e, a outra parte, quando se 

forma, o excedente, pode vir a ser comercializada sob a forma de mercadoria. 

Configura-se, assim, uma unidade camponesa com atividades econômicas de 

origens não-capitalistas, embora estejam subordinadas ao modo capitalista de 

produção. 

Nos assentamentos em estudo, a relação de subordinação do trabalho 

camponês ocorre claramente na produção da farinha de mandioca, em trabalho 

de ajuda mútua. Após fabricada, parte dessa farinha é estocada para o consumo 

familiar, o restante é comercializado para a compra de outras mercadorias não 

produzidas pelos camponeses. No processo de comercialização, o comprador, 

dono do mercadinho na cidade, geralmente, é um ex-patrão, que, juntamente com 

os poucos outros comerciantes da cidade, monopoliza o preço da farinha, 

praticamente, inviabilizando a concorrência na região. 

Assim, como no Assentamento Maceió, estudado por Rodrigues4 e nos 

Assentamentos Retiro e Velha, analisados por Marques5, as famílias se 

organizam com base na estrutura da unidade de produção e com estratégias de 

reprodução social desenvolvidas pelo grupo doméstico. 

A família é, por excelência, a base da constituição e reprodução da unidade 

camponesa. São as relações estabelecidas entre família, terra, trabalho e 

liberdade que permitem a reprodução da cultura, das técnicas e da identidade 

camponesa. No caso das famílias assentadas em estudo, a posse da terra e a 

liberdade no trabalho e na vida formaram as condições necessárias para a 

recriação de práticas próprias do campesinato nordestino no processo de 

conquista da fração camponesa do território. 

Cada casa é composta basicamente pela família nuclear (pais e filhos 

solteiros), excepcionalmente, os netos estão agregados. Quanto mais jovem o 

casal menos filhos costumam ter. Casais com mais idade costumam ter filhos 

                                                           
4 RODRIGUES, Ma. de Fátima Ferreira. Terra camponesa como (re)criação. FFLCH/DG/USP, São 
Paulo, 1994. 
5 MARQUES, Marta Inez M. De sem-terra a “posseiro”, a luta pela terra e a construção do 
território camponês no espaço da Reforma Agrária. FFLCH/DG/USP, São Paulo, 2000. 
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maiores de 18 anos, que, em muitos casos, já estão casados e assumindo lotes 

individuais. Os filhos, quando casam, passam a compor um novo grupo familiar. A 

maioria dos chefes-de-família possui em média 35 anos, ou seja, são jovens país 

de família que assumiram o lote, muitas vezes, com filhos menores de dez anos. 

As crianças têm começado a trabalhar entre cinco e seis anos, ajudando em 

tarefas leves como o plantio. Para os pais essa é a idade de aprender a trabalhar, 

viver do campo. 

A casa é dividida em salas, quartos, cozinha, banheiro e alpendre, e o 

espaço livre nos fundos é o quintal. Como já disse, por serem resultados de 

investimentos da política, a grande maioria das casas se encontram em forma de 

agrovilas, outras se encontram dispersas, sem apresentar nenhuma ordem de 

disposição, com a distância entre elas, em média, de 300 metros. A falta de um 

centro no qual possam se agrupar é conseqüência do processo de constituição 

dos assentamentos. 

Na organização interna da unidade camponesa, cada família, no cotidiano, 

se divide entre a casa e a parcela de terra que se destina ao cultivo dos roçados, 

nos lotes. A inserção de cada membro do grupo nas atividades desenvolvidas 

varia de acordo com sexo e a idade. 

Moura6, ao estudar as regras de herança entre camponeses em Minas 

Gerais, apresentou como um ponto central de sua análise a diferenciação da 

esfera de trabalho quanto ao sexo e suas implicações. “A mulher atua na casa – a 

unidade de consumo – onde desempenha um papel complementar ao homem, 

que atua no âmbito da unidade de produção. Tudo aquilo que se liga ao trato com 

a terra é atribuição deste último. Tudo o que se liga à preparação para o consumo 

do que esta terra produziu é atribuição da mulher”. 

Assim, o trabalho feminino (trabalho na casa) é radicalmente separado do 

trabalho masculino (trabalho na roça). Isso é considerado pela autora como uma 

regra de herança que tem como implicação a exclusão feminina da propriedade 

da terra. 

Heredia7 analisou entre os pequenos produtores de Pernambuco a 

ocorrência da oposição casa – roçado. Para a autora, o lugar que os diferentes 

membros ocupam dentro do grupo doméstico está estreitamente ligado a sua 

                                                           
6 MOURA, Margarida Maria. Os herdeiros da terra. São Paulo: Hucitec, 1978. p. 28. 
7 HEREDIA, Beatriz Maria Alásia de. Op. Cit., 1979. p. 79. grifos da autora.  
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posição com relação às atividades que desenvolvem no roçado ou na casa. São 

os produtos fornecidos pelo roçado que asseguram o consumo familiar que se 

materializa na casa. Consequentemente, é o roçado que dá condições de 

existência à casa como local de consumo. Nesse contexto, “as atividades no 

roçado, na medida em que possibilitam a produção de bens essenciais para o 

consumo familiar, são consideradas trabalho, em oposição às ligadas à casa, não 

reconhecidas como tal. (...) A oposição casa-roçado delimita a área do trabalho e 

não-trabalho, assinalando os lugares feminino-masculino relativos a essa divisão”. 

Dessa forma, a casa além de ser o lugar do consumo da família  é, 

também, o lugar do não-trabalho. Além, de ser, por excelência, um espaço 

feminino. 

Nos assentamentos em estudo as relações de trabalho entre homens e 

mulheres também são fortemente marcadas pela separação trabalho feminino 

(casa e quintal) e trabalho masculino (roçado), no individual (familiar) e coletivo. 

Cabe às mulheres (mães e filhas) o cuidado com a casa varrer, limpar, espanar e 

fazer a comida, colocar os alimentos na mesa e servir aos homens, que passam o 

dia todo no roçado. Saem por volta das cinco da manhã retornam às onze e meia 

e voltam novamente depois das duas da tarde, retornando no final do dia. 

Como já dito, o trabalho feminino pode extrapolar o espaço da casa e ir 

para o da associação. Ao trabalhar na associação, a mulher dar o trabalho 

coletivo pela família, porque o coletivo deve ser dado por um dos membros da 

família. Já na prática de ajuda mútua, na produção da farinha de mandioca, as 

mulheres assumem as funções de raspadeiras e cozinheiras. Aos homens cabem 

as funções de cargueiro, prenseiro e forneiro. 

A separação trabalho feminino trabalho masculino é notória na ocupação 

dos espaços e no desenvolvimento dos trabalhos na unidade camponesa. Uma 

herança da sociedade paternalista que vem sendo contestada na crescente 

participação política das mulheres na luta do dia-a-dia nos assentamentos.  

Rodrigues8, estudando os camponeses do Assentamento Maceió no 

Ceará, verificou a unidade familiar organizando sua produção de duas formas: a 

“comunitária”, realizada nos “campos comunitários”, e a “individual”, que se realiza  

                                                           
8 RODRIGUES, Ma. de Fátima Ferreira. Op. Cit., 1994. 
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nos quintais e roçados. Nos “campos comunitários”, a produção cultivada pelo 

grupo é dividida em partes iguais, de acordo com a quantidade de famílias que 

participam do trabalho. Os quintais como extensões das casas são, ao mesmo 

tempo, o local do lazer de crianças e adolescentes, e como extensões dos 

roçados, o local do trabalho masculino com o cultivo de milho, feijão e mandioca, 

além das fruteiras. Os roçados, normalmente localizados distantes das casas, 

ocupam qualquer lugar no assentamento, porque, devido à ausência da titulação 

individual da terra, não há impedimentos na escolha do lote para a preparação do 

roçado. 

Nos assentamentos em estudo, cada grupo familiar se divide entre as 

tarefas da casa, na prática da farinhada, no trabalho nos roçados e no cuidado 

com as criações. Existe, a exemplo do Assentamento Maceió, uma separação 

espacial evidente entre a casa e os roçados. Mesmo nos casos em que há 

roçados próximos ao quintal, há sempre lotes com roçados em terras mais 

distantes. 

Marques9, analisando a organização da produção camponesa em Ribeira 

na Paraíba, revelou sua base no sistema agrícola, formado pelo tripé pecuária, 

roçado e alho. De acordo com a autora, com base no calendário agrícola da 

região, o “inverno” ou estação chuvosa corresponde à época do trabalho no 

roçado. O “verão”, período de estiagem, é a época do cultivo do alho e dos 

cuidados com o rebanho. Nas unidades camponesas em Ribeira, esse tripé forma 

diferentes domínios: o da casa de morada, o da lavoura e o da pecuária, que se 

encontram submetidos a diferentes regras de apropriação, porém sob o controle 

direto da unidade familiar. 

As atividades nas unidades camponesas em estudo se organizam a partir 

de quatro itens: casa de moradia, roçados, casa de farinha e pecuária. O trabalho 

realizado nesses espaços pode ser configurado em diferentes modelos de uso da 

terra, denominados de litorâneo e sertanejo. A exemplo da comunidade em 

Ribeira, ambos estão submetidos a regras de trabalho e apropriação de domínio 

total da unidade familiar. 

                                                           
9 MARQUES, Marta Inez M. O modo camponês sertanejo e sua territorialidade no tempo das 
grandes fazendas e nos dias de hoje em Ribeira – PB. DG/FFLCH/USP, São Paulo, 1994. 
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6.2 – Usos da terra litorâneo e sertanejo. 
 

A unidade camponesa nos assentamentos da “reforma agrária de mercado” 

é uma unidade de consumo e produção estruturada pela força de trabalho 

familiar, possuidora dos meios de produção e de experiências que variam 

segundo influências de origem histórico-culturais, políticas, sócio-econômicas e 

ambientais. Com base na lógica camponesa, as unidades familiares constituem 

usos da terra estritamente vinculados à região de moradia. Esses usos da terra 

litorâneos e sertanejos são entendidos como sendo a articulação de diferentes 

práticas e instrumentos da unidade de consumo e produção camponesa. No 

Ceará, as atividades agropecuárias estão intrinsecamente relacionadas ao ano 

agrícola do estado. 

No Ceará, de um modo geral, o ano agrícola se define em dois períodos 

bem distintos o “inverno”, período chuvoso, que vai de dezembro a junho, e o 

“verão, período de estiagem, que vai de julho a novembro. A organização da 

produção camponesa segue esse calendário, respeitando as especificidades das 

condições geoambientais do litoral e do sertão.  

Nos assentamentos litorâneos, geralmente, é no mês de outubro que o 

camponês inicia a limpa nas “terras de várzea”. Ao mesmo tempo em que nas 

“terras de sequeiro”, tem começado a segunda colheita do ano de mandioca, 

milho e feijão, e a quarta derruba do coco-da-baía do ano. Em novembro e 

dezembro há a continuidade do preparo e da limpa nas “terras de baixa” e a 

continuidade da colheita já iniciada. O mês de janeiro mantém o trabalho de limpa 

e começa o plantio de mandioca, milho e feijão do ano e, ocorre, ainda, a primeira 

derruba do coco. Fevereiro se mantém o trabalho da limpa e o plantio nas “terras 

de várzea”, e se inicia a adubação dos coqueiros. Em março, há só o trabalho de 

limpeza das várzeas. Em abril, ocorre a primeira colheita do feijão e milho, 

plantados no início do ano, e da mandioca, plantada no ano anterior. Há nesse 

mês a segunda derruba do coco, seguida da adubação que prossegue até maio. 

Ainda em maio e em junho, mantêm-se a limpa das “terras de várzea” e a colheita 

do roçado. Em julho, realiza-se a terceira derruba do coco-da-baía e o segundo 

plantio de milho, feijão e mandioca do ano. Em agosto, continua o plantio do 

roçado, e, em setembro, inicia-se a segunda colheita do ano de milho, feijão e 
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mandioca, que prossegue até o mês de outubro, quando novamente se inicia o 

calendário agrícola. O quadro 18 resume esse calendário. 

 
Quadro 18 – Ceará. 

Calendário agrícola no litoral. 
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Início do tempo de 
brocar a terra e 
preparar as 
queimadas; 
 Continua segunda 
colheita de 
mandioca, milho e 
feijão; 
Quarta derruba do 
coco-da-baía. 

 Tempo das 
queimadas e 
início da limpa 
nas “terras de 
várzea” e a 
colheita nas 
“terras de 
sequeiro”. 

Início do plantio 
das plantio de 
“plantas de 
rama” melancia 
e jerimum. 

Limpa nas “terras 
de várzea”; 
Começa o plantio 
da mandioca, 
milho e feijão. 
Primeira derruba 
do coco-da-baía. 

Continua limpa 
nas “várzea”; 
Inicia-se adubação 
dos coqueiros. 

Continua limpa 
nas “terras de 
várzea”. 

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Continua limpa 
nas “Terras de 
várzea”. 
Inicia-se a primeira 
colheita de feijão, 
e milho plantados 
no início do ano e 
da mandioca 
plantada no ano 
anterior. 
Segunda derruba 
do coco. 
 

Continua limpa 
nas “várzea” e 
colheita de milho, 
feijão e 
mandioca. 
Adubação dos 
coqueiros. 
 

Continua limpa 
nas “várzea” e 
colheita de 
milho, feijão e 
mandioca. 
  

Terceira derruba 
de coco e 
Segundo plantio 
de milho, feijão e 
mandioca. 

Continua plantio 
de milho, feijão e 
mandioca. 

Inicia-se 
segundo colheita 
do ano de milho, 
feijão e 
mandioca que 
prossegue no 
mês seguinte. 
 

Fonte: OLIVEIRA, Alexandra Ma. de. Trabalho de campo. Acaraú/CE, 2003. 

O calendário agrícola no litoral se inicia em novembro com a limpa nas 

“terras de várzea”, que prossegue por até junho. Os plantios ocorrem em janeiro e 

fevereiro, julho e agosto, contribuindo para que o ano agrícola ofereça duas 

colheitas. A primeira entre abril e junho e a segunda entre setembro e dezembro. 

As atividades de limpa, plantio e colheita estão atravessadas pelas quatro 

derrubas de coco-da-baía, que acontecem nos meses de janeiro, abril, julho e 

outubro. Todas essas atividades configuram um ano de muito trabalho nos 

assentamentos. No caso de ano de seca, os plantios dos roçados e as derrubas 

do coco-da-baía ficam completamente comprometidos. 

No caso dos assentamentos sertanejos, o camponês normalmente começa 

a preparar as queimadas em novembro, prosseguindo até dezembro. Nesse mês, 

inicia-se a limpeza das “terras de baixa” e o plantio das “plantas de rama”. Em 

janeiro e fevereiro, a limpeza das “baixa” continua e há o início do plantio de milho 

e feijão, podendo haver colheita da mandioca, plantada no ano anterior. Em 
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março, ocorrem as primeiras colheitas do milho e do feijão e o plantio da 

mandioca. Em abril e maio, continuam a limpa nas “baixa” e a colheita de milho, 

feijão e das “plantas de rama”, plantadas em dezembro. Nos meses de junho, 

julho, agosto e setembro o trabalho no roçado é a manutenção, com limpeza nas 

terras de baixa, e a colheita de milho, feijão e mandioca. O quadro em outubro se 

modifica com o reinicio do calendário agrícola a partir da broca ou arranca do 

mato-fino para novamente se fazer a coivara. Esse calendário está resumido no 

quadro 19. 

 
Quadro 19 – Ceará. 

Calendário agrícola no sertão. 
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro março Abril 

Início das 
queimadas. 

Continua as 
queimadas e 
inicia-se a limpa 
nas “terras de 
baixa” para o 
plantio das 
“plantas de rama”. 

Continua a limpa 
nas “terras de 
baixa”. 
Inicia-se o plantio 
de milho, feijão e a 
colheita da 
mandioca plantada 
no ano anterior. 

Atividades 
anteriores se 
mantém. 

Primeiras 
colheitas do 
milho e feijão e 
plantio da 
mandioca. 

Continua limpa 
nas “baixa” e 
colheita de milho 
feijão e das 
“plantas de 
rama”. 

Maio Junho Julho Agosto setembro Outubro 

Continua limpa 
nas “baixa” e 
colheita de milho e 
feijão. 

Continua limpa 
nas “baixa” e 
colheita de milho e 
feijão. 
 

Continua limpa 
nas “baixa” e 
colheita de milho e 
feijão. 
  

A limpa nas 
“baixa” e a 
colheita de 
milho e feijão 
continua 
ficando cada 
vez mais 
escassa.  
  

A limpa nas 
“baixa” e colheita 
de milho e feijão 
encerram-se. 
  

Inicia-se a broca, 
arranca do pau- 
fino para 
novamente dar 
procedimento a 
coivara. 

Fonte: OLIVEIRA, Alexandra Ma. de. Trabalho de campo. Canindé/CE, 2003. 

 

O calendário agrícola do sertão tem seu início em outubro com o preparo 

da terra para os primeiros cultivos. A limpeza das terras de baixa prossegue por 

um longo período, que vai de novembro a setembro. O plantio, que ocorre 

somente uma vez no ano, entre janeiro e fevereiro, garante a colheita nos meses 

de março, agosto e setembro. Se o ano for de “inverno ruim” – seca, a broca e a 

limpa só começam em janeiro, prosseguindo até março. Caso chegue o dia 19 

desse mês e a chuva não aparecer no sertão, a solução, de acordo com os 

camponeses, é esperar serviço nas “frentes de emergência”10. 

                                                           
10 A frente de emergência é um programa oferecido pelo governo federal como garantia da 
sobrevivência da população em situação precária. 
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É importante ressaltar que os calendários agrícolas estão atravessados 

pelo calendário Católico, portanto, o respeito aos dias Santos, as 

experiências/simpatias para saber do “inverno” são práticas culturais que 

atravessam as atividades de produção agropecuária, como revela o depoimento 

que se segue. 
 

“O dia oito de dezembro, uns dizem que é feriado, mais para mim é dia Santo. Porque é 

dia de Nossa Senhora da Conceição. Feriado que eu conheço é o do governo. Dia da República, 

Dia do Tiradentes, agora o dia dos Santos, como o dia 08 de dezembro que é a festa de Nossa 

Senhora da Conceição, dia 19 de março de São José e 13 de dezembro Santa Luzia, então, é o 

dia Santo chamado. A maior parte do pessoal respeita esses dias que, antigamente, era chamado 

dia Santo e hoje o pessoal quer falar de feriado. O dia 13 de dezembro é um dia onde os roçados 

já devem está todos queimados que quem quiser plantar sementes, planta no seco. Ai aquela 

semente agüenta debaixo do chão até o período de chover. Planta as ‘plantas de rama’, a 

melancia, o jerimum, o milho, o feijão no dia 13 de dezembro tudo isso pode plantar.  

Quando é do dia 12 para o dia 13 de dezembro a gente pega, conforme os meses do 

‘inverno’, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho são seis, seis pedrinhas de sal, pega e bota 

arrumadinhas na janela. Dizem que a gente reza uma Salve-rainha e deixa lá. No outro dia, dizem 

que as pedras de sal correspondentes aos meses que forem bom de ‘inverno‘, mais chuvoso, 

escorrem aquela água que emenda umas nas outras. E as pedras de sal que correspondem aos 

meses que tiverem as chuvas menos, aí faz só molhar ali um pouquinho. Essa é uma experiência 

boa” (D. Suzana, 62a. São Felipe, 2004). 

 

O respeito ao calendário católico é parte da religiosidade camponesa e a 

realização de experiências para previsão do “inverno” são práticas culturais 

mantidas, sobretudo, pelos mais velhos. A experiência descrita é conhecida como 

“experiência do sal”, uma das mais respeitadas no saber popular. Conforme os 

camponeses, também há a “experiência das rolinhas”. Dizem que, quando as 

rolinhas fazem ninhos trepados, o “inverno” será bom, pode plantar nas “terras do 

alto”. Mas, se for no chão, o “inverno” será ruim, melhor plantar só nas “terras de 

baixa”. Quando o milho de cobra aflora e enche a espiga toda é “inverno” bom. 

Se, em dezembro, o camponês quebrar o cupim e dentro tiver formiga de asa, 

significa “inverno” bom. É a “experiência do cupim”. 

As unidades camponesas nos assentamentos pesquisados se organizam 

em espaços articulados no processo de produção agrícola e em sua relação com 

a natureza, configurando usos da terra litorâneo e sertanejo, divididos, a grosso 

modo, nos espaços de moradia, das lavouras, da casa de farinha e da pecuária. 
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O desenho espacial dos usos da terra litorâneo e sertanejo nas unidades 

camponesas pesquisadas está representado a partir de diferentes domínios. O 

uso de cada espaço tem suas raízes nas experiências anteriores no trabalho 

agropecuário, nas condições geoambientais e nas práticas desenvolvidas sob a 

condição de camponês assentado nesse programa específico, que, por um lado, 

está livre do cativeiro, da sujeição imposta pelo patrão, mas, por outro lado, 

encontra-se “obrigado” a trabalhar no coletivo. Nesse contexto, foi possível 

distinguir dois usos da terra, o litorâneo e o sertanejo, predominantes, que 

revelam seus domínios com suas respectivas divisões. 

 

Uso da Terra Litorâneo  

1) domínio da casa de moradia, formado pela casa e o quintal; 

2) domínio das lavouras divide-se em plantas do individual (familiar) e plantas do 

coletivo; 

3) domínio da casa de farinha; 

4) domínio da pecuária. 

 

Uso da Terra Sertanejo  

1) domínio da casa de moradia, formado pela casa e o quintal; 

2) domínio da pecuária corresponde ao pasto natural, espaço de “terras soltas”; 

3) domínio das lavouras divide-se em plantas do individual (familiar) e plantas do 

coletivo. 

A integração entre esses domínios de atividades agropecuárias está 

submetida a diferentes formas de apropriação da terra nos assentamentos. De 

maneira geral, a terra nos assentamentos é de propriedade comum da associação 

dos assentados, e o trabalho camponês tende a ser individual (familiar), coletivo e 

via prática de ajuda mútua, ocorrendo simultaneamente. Vale ressaltar que o 

trabalho coletivo é compulsório, porque está posto como aquele que vai gerar 

renda para o pagamento da terra. 

O domínio da casa de moradia e da lavoura individual (familiar) se encontra 

sob controle direto da família camponesa. O domínio das lavouras coletivas está 

sob o controle dos camponeses assentados, sobretudo dos chefes-de-família, 
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podendo, também, ser assumido pela mulher e os filhos. O domínio da pecuária 

se encontra sob controle dos assentados, ocorre nas terras de uso comum ou 

terras de pastagem comunal. E, por fim, o domínio da casa de farinha aparece de 

forma expressiva, ganhando importância também para as comunidades de fora 

dos assentamentos.  

Todas as formas de produção desenvolvidas possuem vínculos com a(s) 

unidade(s) de consumo e produção camponesa(s), organizadas nas frações do 

território conquistadas com os assentamentos. Assim, a mesma terra, que, para o 

proprietário rentista e/ou capitalista possuía valor de troca, foi instrumento de 

exploração do trabalho de parte desses camponeses, passou a ter valor de uso, a 

ser instrumento de organização, produção e vida camponesa. Isso tem dado 

resultados bem diferentes.  

 

 

6.2.1 - Uso da Terra Litorâneo. 
 

Domínio da casa de moradia 

As disposições das casas em forma de agrovila é explicada pelo fato da 

energia elétrica ter, a princípio, se restringido àquele trecho da estrada. Conforme 

dito antes, as casas possuem, em média, seis cômodos, distribuídos entre dois 

quartos, uma cozinha, uma sala, um banheiro e o alpendre. O tamanho e o limite 

da casa de moradia variam e dependem do consenso entre os vizinhos. 

Nos assentamentos pesquisados, as mulheres e crianças executam o 

trabalho na casa e no quintal. Esse trabalho compreende desde limpeza dos 

móveis e utensílios domésticos até o cozinhar e cuidar das pequenas criações, 

como galinha, porco, pato, peru. Os quintais não estão cercados e possuem 

atividades diversas, desde cultivos de fruteiras e hortas até criação de pequenos 

animais, muitas vezes, em cercadinhos. Mesmo não havendo a propriedade 

privada da terra, há a apropriação “privada” da casa de moradia com seu quintal.  

O depoimento que segue revela como tem se dado os limites de separação 

entre as casas de moradia de camponeses presentes no uso da terra litorâneo. 
 

“Aqui não separou nada, ainda. Eu plantei desse pé de mamoeiro para cá. Aqui todos eles 

tem o respeito ao que cada um plantou. As mangueiras e os coqueiros velhos, que já estavam na 
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terra, nós não respeitamos. As plantas que estavam na terra é de todos. Eles vêm e tiram o coco 

aqui na minha cozinha. Mas, as que eu plantei depois, eles respeitam. Aqui a gente respeita uns 

dos outros” (Sr. Vavai, 48a. Cauassu, 2002). 

 

Nesse caso, as plantas, além de utilizadas no consumo familiar, têm a 

função de delimitar os quintais. O respeito a esses limites se dá via práticas 

costumeiras e aparecem como consenso entre os vizinhos. As plantas cultivadas 

são, na maioria, como expressou Andrade,11 plantas de “fundo de quintal” para 

uso doméstico. O coco-da-baía é a mais usada por fornecer a água de coco 

verde. Porém, as fruteiras de um modo geral fazem parte das plantas de “fundo 

de quintal”, como muito bem foi posto no relato seguinte. 
 

“Olhe ali no meu quintal eu tenho acerola, tenho manga, tenho banana, tenho abacaxi, 

tenho ananais, tenho tomate, tenho pimentão, tenho cebola, tenho a graviola, tenho a ata, tenho a 

goiaba, tenho saputi, milho, tenho o feijão, tenha a batata, tenho a goma, tenho a borra, tenho a 

farinha d‘água, tenho a farinha branca, tenho a banana de diversas qualidades. Tudo eu tenho. 

Tenho a cana, tenho o capim, tenho a vaca, tenho o porco, tudo eu tenho. Até galinha de granja, 

agora eu estou com cem frango de galinha de granja” (Sr. Vavai, 48a. Cauassu, 2002). 

 

Esse depoimento favorece uma interpretação da casa de moradia como 

sendo um espaço de trabalho individual (familiar), voltado, basicamente, para o 

uso doméstico, onde as lidas domésticas são da alçada feminina. A família 

camponesa cultiva fruteiras, verduras, legumes, plantas para forragem, todas 

aparecem como plantas de “fundo de quintal”. Mas, também, no quintal criam-se 

pequenos animais considerados criações de “fundo de quintal”. Cultivos e 

criações que servem, praticamente, só para o gasto da casa, mesmo. 

 

 

Domínio da casa de farinha 

A casa de farinha é um equipamento comum dos assentados onde ocorre, 

com mais freqüência, a prática de ajuda mútua via troca de serviço entre vizinhos. 

A casa de farinha tem passado por uma modernização. Antigamente todo o 

equipamento era manual (a roda, a prensa) e feito com a madeira e a palha da 

carnaúba. Hoje, a maior parte do equipamento é à energia, embora poucas sejam 

                                                           
11 ANDRADE. Manuel Correia de. A terra e o homem no nordeste. São Paulo: Editora Atlas, 1986. p. 
113. 
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as casas de farinha mecanizadas. Mesmo assim, não foi possível reduzir o 

número de mãos no trabalho da farinhada. 

Na casa de farinha, também, ocorre a divisão do trabalho. No trabalho de 

produção da farinha de mandioca, para um hectare de mandioca, são 

necessários, no trabalho masculino, dois arrancadores, um prenseiro, um forneiro 

e um cargueiro. E no trabalho feminino, quatro raspadeiras e uma cozinheira. No 

final, são dez pessoas para trabalhar em dois dias de farinhada. 

A exemplo das casas de farinha mencionadas por Heredia12, as casas de 

farinha, nesses assentamentos, são espaços de uso comum da associação em 

que se reforçam as relações sociais, sendo um dos principais pontos de encontro, 

de bate-papo, de trabalho e aprendizagem. As casas de farinha funcionam o ano 

todo, embora o número de farinhadas aumente no “verão”.   

 

 

Domínio da pecuária  

O domínio da pecuária tem pouca representatividade no uso da terra 

litorâneo. Embora haja uma diversidade de pequenas criações nas unidades 

camponesas, os animais de grande porte são raros e, quando ocorrem, são 

criados em cercados ou currais. A criação de pequenos animais é bastante 

desenvolvida nos assentamentos e são fundamentais no consumo alimentar 

diário de ovos e carne. Na unidade de produção e consumo familiar, os lugares, 

as formas e os tipos de criações se diferenciam no trabalho de uso da terra. 

Como se observa no quadro que segue. 

 

Quadro 20 – Ceará. 

Uso da Terra Litorâneo - Principais Criações. 

Criações Lugar de Criação  Formas  de Produções  Tipos  de Criações 

 curral Quintal indiv. Familiar Coletiva Subsistência Comercial 

Gado  + - x  x  

Aves  - + x  x  

Fonte: OLIVEIRA, Alexandra Ma. de. Trabalho de campo. Acaraú/CE, 2003.  
Obs. : (+) criação intensiva; (-) criação menos intensiva;  (x) criação exclusiva.  

 

                                                           
12 HEREDIA, Beatriz Maria Alásia de. Op. Cit., 1979. 
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No caso do uso da terra litorâneo, os animais mais representativos são as 

aves, frangos, galinhas, perus, capotes, criados no quintal sob a responsabilidade 

das mulheres, mães e filhas. O rebanho de gado leiteiro quase inexiste e quando 

ocorre é no curral ficando sempre aos cuidados dos homens. A forma de 

produção é, exclusivamente, individual (familiar) e as mesmas têm servido, 

praticamente, para a subsistência das famílias. 

 

 

Domínio das lavouras  

De um modo geral, as lavouras se situam nas melhores terras próximas 

aos recursos hídricos, rios e cacimbões. Além das plantas cultivadas no roçado 

individual (familiar), no domínio das lavouras, encontram-se as plantas do 

coletivo.  

A explicação do camponês sobre a razão da importância do lote individual 

(familiar) passa pela autonomia de plantar o alimento para o consumo familiar e 

pela liberdade de, em qualquer momento, poder pegar o alimento, como mostra o 

depoimento que segue. 
 

“Agora você chegou quase em um ponto que muita gente quer. Porque nessa área aqui 

você planta o feijão, planta o milho, planta a roça, planta a batata-doce, planta o que você quiser, 

plantar. Você faz o plantio de tomate, cebola, pimentão. Aí você tira água dali. Quando o feijão 

está maduro você vai e diz: ‘rapaz, hoje eu vou almoçar o feijão maduro’, não tem outro para dizer 

nada. Se tiver uma fruta, ananais ou banana, você tira e não tem quem diga nada. Fica uma área 

perto de casa, que você tem como ir buscar, sem ter que todo mundo ir junto. Aí aquela área é só 

sua, o que você fizer lá, de tudo, que você plantar, quando você sentir vontade de comer uma 

fruta, você vai pega, leva, come, dá para alguém que você queira dar” (Sr. Antônio, 47a, 

Almecégas, 2003). 

 

O domínio das lavouras revelou diferenças nos lugares, nas formas e nos 

tipos de cultivos presentes no uso da terra litorâneo. Essa distribuição está 

resumida no quadro 21. 
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Quadro 21 – Ceará. 
Uso da Terra Litorâneo - Principais Cultivos. 

Cultivos  Lugar do Cultivo  Formas de Produção Tipos de Cultivos  

 Roça  Quintal Indiv. Familiar Coletiva Subsistência Comercial 

Mandioca + - + - + - 

Milho + - + - + - 

Feijão + - + - + - 

Coco-da-baía + - - +  x  

Fruteiras   x x  x  

Verduras  x x  x  

Fonte: OLIVEIRA, Alexandra Ma. de. Trabalho de campo. Acaraú/CE, 2003.  
Obs. : (+) cultivo intenso; (-) cultivo menos intenso;  (x) cultivo exclusivo.  

 

No caso do uso da terra litorâneo, os cultivos do roçado plantados no lote 

individual (familiar) são constituídos pelos legumes e pelas “plantas de rama”, 

melão, melancia, praticamente, para o consumo familiar e estão sob os cuidados 

do chefe da família. Assim como as plantas do coletivo, como o coqueiro, o 

cajueiro e a mangueira, produzidas para o mercado regional.  

 

 



CROQUI 1 
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6.2.2 - Uso da Terra Sertanejo. 
 

Domínio da casa de moradia 

As casas, em alguns assentamentos, foram construídas próximas as estradas 

carroçáveis já existentes, dispondo-se em forma de agrovilas. Porém, houve 

assentados que optaram pela disposição das casas em diferentes pontos. Essa forma é 

vista como uma estratégica para que todos possam cuidar do terreno e criar seus 

animais. De uma forma ou de outra, as casas são bem ventiladas e possuem a mesma 

divisão dos assentamentos do uso da terra litorâneo. 

Nesses assentamentos, as mulheres executam o trabalho na casa, que envolve 

desde os afazeres domésticos até a alimentação dos animais criados no quintal. Os 

quintais estão cercados e possuem cultivos de frutas e hortas, além da criação de 

pequenos animais. Conforme já dito, as cercas são protetoras, como mostra a 

camponesa. 
 

“Aqui toda casa tem seu quintal cercado, todas tem. Para não deixar os bodes, as cabras e os 

jumentos entrar para comer. Para não deixar os bicho invadirem. Porque essa área que nós moramos, é 

uma ‘mangazinha’. Aí você, vem de viagem com o animal e não quer soltar para ele ir para longe, quer 

pegar ele de manhã cedo, aí solta ele nessa área das casas” (d. Val, 22a, Santa Rita, 2002). 

 

As cercas nos quintais têm a mesma função posta nas “lavouras de baixa”, ou 

seja, proteger as plantas da invasão dos animais. Mesmo, no caso de assentamentos 

onde parte das casas se encontra dentro das “mangas”, teoricamente já protegidas. 

Porém, a possibilidade de ter animais por perto leva ao cercamento dos quintais e, por 

vezes, das casas.  
 

“E existem casas que são cercadas, por causa dos bichos soltos, para que eles não entrem 

dentro de casa” (d. Maria, 58a, Juá, 2003). 

 

Nos quintais presentes na casas de moradia, encontram-se, além do cultivo de 

fruteiras e canteiros de hortas, as plantas para forragem, a cana-de-açúcar e o capim 

elefante, como revelou o depoimento que segue. 
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“Tem bananeira, sirigüela, urucum, cana, acerola, pé de mamoeiro e frutas para a nossa 

necessidade. Tudo a gente tem, aqui no quintal, só para o gasto da casa, mesmo. Tinha uns canteiros de 

verdura, mas eu fui inventar de criar umas galinhas, as galinhas acabaram, aí pronto. Mas, nós 

[assentados] estamos com plano de plantar uns hectare de cana. Cana no ‘verão’ é melhor que o capim 

como comida para gado, porque ela é rica em ferro e proteína” (Sr. Antônio, 27a, Santa Rita, 2002). 

 

O domínio da casa de moradia apresentou a casa como um espaço de 

reprodução familiar e o quintal como lugar de criações e cultivos de fruteiras, hortas e 

plantas para forragem. Em ambos, o trabalho das mulheres e das meninas é 

fundamental. Conforme já explicado, todas as atividades servem ao uso familiar e 

possuem uma apropriação “privada” pela família camponesa. 

 

 

Domínio da pecuária 

O domínio da pecuária apresenta a diversidade de criações presentes nas 

unidades camponesas. A criação de animais de pequeno e grande portes tem sido 

fundamental no sustento doméstico, sendo, portanto, uma forma de produção que tem 

favorecido a reprodução da unidade camponesa. Na unidade de consumo e produção 

familiar, os lugares, as formas e os tipos de criações se diferenciam no interior do uso 

da terra sertanejo. É o que se observa no quadro 22. 

Quadro 22 – Ceará. 
Uso da Terra Sertanejo - Principais Criações. 

Criações Lugar das Criações Formas de Produções Tipos de Criações 

 Curral quintal Solto Indiv. Familiar Coletiva Subsistência comercial 

Gado - - + x  x  

Cabra/ bode/ 

Carneiro 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Cavalo/ 

jumento/égua 

 

- 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

x 

 

Aves     x  x  

Porco  -  + x  x  

Fonte: OLIVEIRA, Alexandra Ma. de. Trabalho de campo. Canindé /CE, 2003.  
Obs. : (+) criação intensiva; (-) criação menos intensiva; (x) criação exclusiva.  
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Os tipos de criações domésticas são bem diversificadas. O rebanho de gado 

leiteiro e as aves são acompanhados do rebanho de cabras, carneiros e bodes e, ainda, 

jumento, égua e cavalo. Boa parte desses animais é criada em “terras soltas”, diferente 

do que ocorre no litoral. A forma de produção que predomina é a produção individual 

(familiar). A exceção ocorre na criação de cabras, carneiros e bodes, que têm se 

firmado no interior dos assentamentos enquanto um projeto do conjunto. 

Os projetos de caprinocultura têm sido introduzidos em alguns desses 

assentamentos via Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) A. 

Os caprinos apresentam maior resistência a períodos de seca e são mais vantajosos 

para a comercialização. Porém, a introdução desse rebanho tem requerido aumento da 

quantidade de forragem, nem sempre possível para esses assentados. Assim, mesmo 

com a possibilidade de comercialização dos caprinos, o tipo de criação que predomina 

é uma criação praticamente voltada para o uso da unidade familiar. 

O gado, quando existe, permanece em “terras soltas”, constituídas de pastagem 

natural que servem de alimentação para o rebanho no “inverno” (período chuvoso). 

Nessas terras são criados gados solteiros, além, de porcos, jumentos, cachorros e 

cabras. As vacas e os bezerros ficam em cercados próximos à casa de moradia. 

O pasto natural é constituído de variedades de caatinga, plantas resistentes a 

seca, porém, de má qualidade. Para manter o rebanho bovino que, quando muito se 

constitui de duas ou três cabeças de gado, a unidade camponesa cultiva plantas 

forrageiras como a palma, o capim elefante e a cana-de-açúcar. O restolho do roçado 

(milho, feijão e mandioca) é, também, utilizado como ração. 

Godoi13, ao analisar a reprodução camponesa no sertão do Piauí, revelou que 

muitas famílias que não possuem gado alugam seus pastos nos meses de agosto e 

setembro. Em troca do pasto alugado, elas ficam com o leite da vaca. Esse pasto não é 

necessariamente o capim, podendo ser a palha do milho e do feijão.  

A exemplo dos camponeses no Piauí, nos assentamentos pesquisados, quando 

não se tem o gado, costuma-se pegar vacas para criar em troca do leite para a 

                                                           
13 GODOI, Emília Pietrafesa de. O trabalho da memória. Campinas, SP: Ed. Unicamp, 1999. 
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alimentação familiar, relação conhecida como a vaca pelo leite, como bem relata o 

depoimento do camponês. 
 

“A gente pega a vaca para cuidar pelo leite. Fica com ela tirando o leite, quando aparta entrega e 

assim vai. Eu mesmo entreguei uma agora, semana passada. A gente tem a forragem, aí se não botar o 

animal para comer o vento carrega, quando chove apodrece, vira estrumo. Aí a gente arruma uma vaca 

bota para comer e fica tirando o leite” (sr. Gleidson, 37a, Campos do Jordão, 2002). 

 

Essa é uma relação, como dito antes, mantida entre os assentados e os “de 

fora”, médios e grandes proprietários de terras que não possuem pasto suficiente para 

alimentação do gado bovino. 

 

 

Domínio das lavouras  

O domínio das lavouras do individual (familiar) e do coletivo possui uma 

importância fundamental na agricultura sertaneja, embora haja diferenças quanto ao 

tratamento dado a elas pelos camponeses. Assim como no uso da terra litorâneo, foi 

possível identificar uma sensível predileção pelos cultivos do individual (familiar). Isso 

acontece, porque, de acordo com o camponês, “a gente sabe que é nosso e, assim, se 

interessa mais” (sr. Antônio, 72a, Juá, 2002). 

Nos assentamentos de uso da terra sertanejo, os lugares, as formas e os tipos 

de cultivos se diferenciam, como se observa no quadro 23. 
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Quadro 23 – Ceará.  
Uso da Terra Sertanejo - Principais Cultivos. 

Cultivos  Lugar do Cultivo  Formas de Produção Tipos de Cultivos  

 roça  Quintal Indiv. Familiar Coletiva Subsistência Comercial 

Mandioca x  x  x  

Milho + - - + - + 

Feijão x  x  x  

Cana-de-açúcar  x x  x  

Capim - + - + - + 

Fruteiras  x  x  x  

Verduras x  x  x  

Fonte: OLIVEIRA, Alexandra Ma. de. Trabalho de campo. Canindé/ CE, 2003.  
Obs.: (+) cultivo intenso; (-) cultivo menos intenso; (x) cultivo exclusivo.  

 

As plantas do individual (familiar) cultivadas são de responsabilidade do chefe da 

família e se diversificam entre os legumes e a mandioca, além das plantas de forragem, 

como a palma e a cana-de-açúcar, produzidas, praticamente, para o consumo familiar e 

alimentação de animais. Frutas e verduras são plantadas em pequenos cercadinhos, 

compostos de cebolinha, coentro, tomate, pimentão, beterraba e repolho, quase sempre 

próximos aos lotes e distantes da casa, ficando sob os cuidados do filho mais novo. As 

mulheres se responsabilizam pelas criações nos fundos do quintal, embora possam 

ajudar nos cuidados das hortas. As plantas do coletivo são, basicamente, o milho e 

plantas de forragem, como o capim elefante, produzidas para os animais de engorda. 

Nesses assentamentos houve uma forte constituição do domínio da pastagem. 

As lavouras nas “terras de baixa” se encontram cercadas e os animais soltos. É comum 

o cercamento do leito dos rios intermitentes com a construção de grandes “mangas” 

para se poder plantar as conhecidas “lavouras de baixa”, constituídas, sobretudo pelo 

roçado. O roçado se compõe basicamente de feijão, milho e mandioca. Porém, é 

possível encontrar, ainda, cana-de-açúcar, capim elefante, palma, mamoeiro e 

bananeira.  

 



Croqui 2 
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Os usos da terra litorâneo e sertanejo, o trabalho familiar orienta o consumo 

e a produção de animais e de lavouras. Embora haja a comercialização de 

criações (caprinos) e/ou de lavouras, como o coco-da-baía, é o uso familiar que 

comanda o processo, uma vez que a venda é destinada à obtenção de outras 

mercadorias, também, necessárias à reprodução da unidade camponesa, como o 

pão, o sal, o açúcar, o óleo, em alguns casos, a farinha de mandioca, a rapadura. 

Assim, a produção comercial acontece tendo por base a lógica de uso familiar, 

não se constituindo, portanto, como interesse de lucro. 

Enfim, todos os domínios apresentados com suas contraditórias 

combinações constituem usos da terra desenvolvidos pelos camponeses como 

forma de encontrar caminhos de resistência e organização da unidade de 

consumo e produção camponesa. Caminhos que organizem econômica e 

politicamente os camponeses em torno daquilo que, como disse Martins14, lhes é 

próprio: o trabalho familiar. É nessa terra de trabalho familiar com suas atividades 

diversas e cotidianas que os camponeses assentados da “reforma agrária de 

mercado” estão caracterizando seu modo de vida. 

 

 

 

6.3 – A situação atual dos camponeses assentados: o caminho escolhido, a 
expectativa quanto ao pagamento da terra e a consciência política. 

 

A situação atual na vida dos camponeses dos Assentamentos Almécegas, 

Ana Veríssimo, Campos do Jordão, Cauassu, Feijão, Juá, Santa Rita e São Felipe 

indica mudanças. Essas mudanças passam pelo caminho escolhido para o acesso 

à terra, que favoreceu o fim do cativeiro, pela liberdade e pela autonomia no 

trabalho. 

O acesso à terra os coloca à frente de uma nova condição de sujeição da 

renda ao governo. As melhorias ocorridas estão atravessadas por uma nova 

                                                           
14 MARTINS, José de Souza. Não há terra para plantar neste verão. Petrópolis: Vozes, 1986. 
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situação, a de está assentado em um programa de crédito fundiário que contém 

como condição o pagamento da terra. 

Para as lideranças, o pagamento da terra na “reforma agrária de mercado” 

se confunde com a reforma agrária feita pelo INCRA, o que se expressa em mal-

entendidos. É o que revela o trecho seguinte. 
 

“Tem uma lei que a reforma agrária não se paga. Nós estamos enquadrados na reforma 

agrária, reforma agrária não se paga. Nós sabemos disso. O dinheiro é da União. Mas, nós vamos 

pagar, porque tem assentamentos que não vão pagar, porque eles não têm renda” (Sr. Vavai. 48a, 

Cauassu, 2002). 

 

O camponês se refere a reforma agrária feita a partir do processo de 

desapropriação por interesse social de latifúndios improdutivos, acreditando que 

nesse caminho não tem que se pagar pela terra. Não é bem assim, de acordo com 

o INCRA15, ao ser desapropriada, a terra passa a ser incorporada ao patrimônio 

público e seu retorno ao patrimônio privado envolve, necessariamente, custos 

adicionais. Em termos práticos, isso significa a criação de vínculos de 

dependência entre o assentado e o INCRA até que a titulação definitiva seja 

expedida e o pagamento quitado, portanto, no final das contas, eles terão de 

pagar. 

Marques16, ao analisar a luta pela terra no espaço da reforma agrária nos 

assentamentos Retiro e Velha em Goiás, fez referência à situação na qual o 

Estado toma a terra sob o seu controle para a realização da reforma agrária, 

visando retirá-la temporariamente da influência do mercado e do domínio do 

sistema de poder que nela se sustenta, conferindo-lhe um status especial, 

condição em que é vendida aos beneficiários. No processo, que se inicia com a 

desapropriação e segue com a imissão de posse, cadastro para classificação e 

seleção dos beneficiários, há a afirmação do contrato de assentamento entre os 

assentados e o INCRA. Nesse contrato, de um lado, o INCRA se compromete a 

medir e demarcar a parcela; implantar infra-estrutura necessária, dentre outras 

                                                           
15 BRASIL. GOVERNO FEDERAL. Programa Novo Mundo Rural. Brasília: DF, 1999. 
16 MARQUES, Marta Inez M. Op. Cit., 2000. 
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obras previstas no projeto de assentamento, hoje limitadas à construção do 

sistema viário; a concessão de créditos de implantação e realização da titulação 

da terra em nome do assentado, caso ele cumpra com as condições do contrato. 

Do outro lado, é dever do assentado residir com a família na parcela, explorando-a 

diretamente e pessoalmente; atender à orientação dos técnicos; ressarcir a esse 

órgão as despesas com a demarcação dos lotes, pagar os créditos de implantação 

e o valor da terra nua.  

Poderá haver rescisão do contrato por parte do INCRA, caso o assentado 

não cumpra suas obrigações. Assim, o INCRA regula a relação dos assentados 

com a terra, que fica sob o seu controle até que haja o pagamento das parcelas. A 

titulação das parcelas abre caminho para que se efetue a emancipação do 

assentamento. 

Para a autora, esse afastamento temporário da terra em relação ao 

mercado e sua venda em condições especiais para os assentados geralmente é 

um processo problemático. No caso dos Assentamentos Retiro e Velha, a maioria 

dos assentados não sabia quanto teriam que pagar para o INCRA, primeiro 

porque, na fase de preparação para a luta, o discurso predominante entre as 

lideranças se referia à conquista da terra e não se ouvia falar em compra da terra; 

segundo, quando entraram no assentamento eles não foram bem esclarecidos a 

esse respeito, pelos técnicos, que também não disponham de informações 

suficientes sobre o assunto. Isso gerou mal-entendidos em relação à questão. 

Esses mal-entendidos se revelaram em uma situação conflituosa nos 

assentamentos, que passaram a se unir com outros assentamentos e 

encaminharam em conjunto uma negociação com o INCRA, procurando negociar 

um menor preço e melhores condições de pagamento. 

Nos assentamentos pesquisados, perpassa a idéia de que na reforma 

agrária não há o pagamento da terra. Assim é preciso esclarecer que a reforma 

agrária por meio da desapropriação também carrega a relação de compra da terra 

prevista na Lei de Terra de 1850, porque, ao final do processo, o assentado vai ter 

que pagar para obter o título da terra, nem que seja uma taxa irrisória. A forma de 

pagamento vai considerar outras questões além do preço da terra, mas de toda 
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maneira não é uma doação, não consiste em uma distribuição de terras sem 

nenhuma contra-parte. Atualmente, há muitos assentamentos com mais de dez 

anos de existência, mas que não estão emancipados. O INCRA quer desligá-los e 

torná-los independentes, autônomos, mas esse processo implica a titulação das 

terras. Esse título tem valor. São calculados os gastos que o INCRA tem com 

instalação de infra-estrutura, e isso é parcelado em anos, mas o assentado tem 

que pagar. 

De toda maneira, no processo de desapropriação ou na “reforma agrária de 

mercado” está posto a questão do pagamento da terra. Embora sejam diferentes 

as formas do pagamento, o tempo de carência e a lógica que envolve a terra. No 

processo de desapropriação, sob a lógica do Estatuto, a função social da terra é 

protegida, na medida em que a desapropriação vai ser paga em títulos de dívida 

agrária, o que acaba penalizando o grande proprietário improdutivo. No caso da 

“reforma agrária de mercado”, sob a lógica do mercado, o princípio da função 

social da terra é negado e o proprietário rentista acaba sendo premiado com o 

pagamento da terra com juros de mercado. 

O caminho seguido por esses camponeses está também aliado à imagem 

que a mídia construiu do MST, como um Movimento de “criminosos”, “invasores” 

de terras. 
 

“A gente vê no jornal, gente invadindo as terra, aí é tiroteio, morre gente. Eu penso que a 

escolha desse caminho foi por causa de medo. Medo de represália dos próprios proprietários, o 

que acontece da gente vê muito por aqui. Em Itatira [município próximo], um proprietário rico botou 

um helicóptero em cima dos agricultores e saiu muito gente ferida. Um rapaz, amigo meu, disse 

que o helicóptero veio bem baixinho, com o vento esbagaçando tudo que era de barraco e meu 

amigo mostrou a perna toda rasgada de correr no mato” (Sr. Antônio, 26a. Santa Rita, 2002). 

 

Para o camponês o caminho da ocupação esbarra no medo da violência 

privada dos grandes proprietários de terras que vivem da impunidade presente no 

sertão cearense, onde a  “lei dos proprietários” é temida. Esse é mais um motivo 

para se optar por um programa de acesso à terra via compra e venda no mercado. 
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Para outros camponeses o caminho percorrido pelos movimentos sociais é 

correto e digno. 
 

“Essa gente que aparece no jornal ‘invadindo‘ terra, eu penso que quando eles vão atrás 

da terra, eles não estão errados, não. Quem não tem terra, tem que ir atrás de terra mesmo. 

Porque quem não é assalariado, não tem um emprego bom, tem que ir atrás de terra, mesmo, para 

sobreviver. Porque na cidade não dá, o sujeito vai para cidade, mas vai sofrer mais do que aqui. 

Porque lá não tem sossego, e aqui tem. Aqui você pode dormir com a porta aberta, não tem perigo, 

pode andar por esses caminhos de noite, não tem perigo. Na cidade, Ave Maria, dentro da cidade 

ninguém pode andar. Na cidade tudo é comprado. Lá se dorme desassossegado. Se não tiver 

dinheiro para comprar (...), é o gás, se não for o gás e o carvão tudo tem que ter dinheiro para 

comprar. Aqui tem a lenha para queimar, tem a água de graça, vai buscar ali bem pertinho, não 

paga nada. Aqui a gente está pagando só a energia” (Sr. Raimundo, 72a . Ana Veríssimo, 2002). 

 

Para o camponês, o caminho trilhado pelos movimentos sociais é digno, 

porque se faz em nome da sobrevivência da família, garantindo o mínimo de 

dignidade social. 

Outra explicação para o caminho trilhado está no exemplo de 

assentamentos da “reforma agrária de mercado”, que estariam dando certo. 
 

“Eu conheço a experiências do Assentamento da Oiticica. Lá tem trabalho coletivo e, no 

‘verão’, eles brocam o roçado. Tudo em ‘terra alta’. Lá não tem ‘terra baixa’. Eles brocam um 

roçadão de cem litro de milho, quando é no ‘inverno’ eles plantam, eles trabalham juntos. Mas, 

também, tem o roçado individual. No roçado coletivo, quando é na colheita, eles colhem, debulham 

e entubam. Eles armazenam tudinho e deixa lá na sede, quando é no fim do ano, quando o preço 

está bom, eles vendem. Aí aplicam o dinheiro no banco. Botam em uma conta do João Silvino 

[presidente da associação]. Quando chega o tempo de pagar crédito, financiamento, vão pagando 

as parcelas. No ‘verão’, ficam trabalhando cercando, cuidando do gado. Penso que eles 

encontraram um caminho” (Sr. Nonato, 43a. Feijão, 2002). 

 

O assentamento Oiticica I, localizado em Canindé, foi criado pelo projeto 

Cédula da Terra em 1999, e tem mostrado boas condições para o pagamento da 

terra. 
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É possível afirmar que o sonho de vida dos camponeses passa pela criação 

de estratégias que viabilizem renda para o pagamento da terra e melhorias de 

vida. 

A exemplo dos Assentamentos Sítio Jatobá/Raposo, fazenda Mata Fresca e 

Cacimba Nova/Rancho Alegre, analisados por Alencar et al17, e dos 

Assentamentos Batalha e Mata Fresca, estudados por Moura18, nos 

assentamentos em questão a maioria dos camponeses declararam, naquele 

momento, não ter nenhuma condição de pagar as parcelas do financiamento da 

propriedade adquirida. 
 

“Não tem nem um tostão para pagar o terreno até agora. Esse ano já tem uma prestação, 

nem sei como vamos fazer. Mas, pela vontade da gente aqui é se unir e ficar para pagar o terreno” 

(Sr. Raimundo, 58a. Feijão, 2002). 

 

No entanto todos têm esperanças de pagar essas parcelas e acreditam 

que, com a ajuda do governo, trabalharão para honrar o compromisso assumido 

quando da compra da terra. É o que expressa o depoimento que se segue. 
 

Meu sonho hoje é o pagamento da terra e que saia os projetos de irrigação dos coqueiros 

que estão por sair. Se o coqueiro tiver um preço bom, a gente termina de pagar a terra e ainda terá 

uns bons hectares de coqueiros botando coco. Aí dá para arrumar mais dinheiro, contratar 

trabalhador, explorar mais terra. Porque hoje a gente não explora nem a metade dela” (sr. Evaldo, 

35a, Almecégas, 2003). 

 

O pagamento da terra está condicionado à ajuda do governo e à 

valorização do produto coco no mercado. O coco-da-baía é um produto muito 

consumido no estado, e por isso apresenta uma variação de preço bastante 

flexível. Em um ano o preço do coco chega a variar de R$ 0,30 (trinta centavos) 

até R$ 0,80 (oitenta centavos) o quilo. Porém, é importante ressaltar que o futuro 

aponta para uma maior exploração da terra relacionada com o trabalho familiar.  

                                                           
17 ALENCAR, Amaro Gomes de et al. Programa Cédula da Terra. Fortaleza: [s.n.], 2002. 
18 MOURA, Antônio Marcos Pontes de. “A porteira está aberta”. Aracaju: NPGEO/UFS, 2003. 
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Para outro camponês, a melhoria das condições de vida passa pela 

aquisição de projetos governamentais que venham contribuir para o aumento da 

produção no assentamento. 
 

“Trabalhando só no roçado não dá para pagar o terreno não. Não paga nem as contas, 

quanto mais o terreno. Se Deus quiser vamos conseguir um projeto para fazer uma área irrigada 

para plantar milho e feijão. Pelo menos milho e feijão verde agora tem valor. Se a gente tiver 

condição de plantar e vender em Canindé (...) O feijão velho, seco está de um real e tanto e o 

feijão maduro o preço é melhor. Aí nós vamos aproveitar, se Deus quiser” (Sr. João, 67a. Campos 

do Jordão, 2003). 

 

Como é possível perceber, a esperança em honrar o compromisso de pagar 

a terra está posta. A fé em Deus está presente, sendo um componente comum 

nos discursos dos camponeses assentados. Mais, além da esperança na ajuda do 

governo e da fé divina, cada assentamento procura construir caminhos para saldar 

as parcelas do financiamento da terra. Nos assentamentos litorâneos, o caminho 

está ligado ao aumento da produção e um melhor preço para o coco-da-baía, já 

nos assentamentos sertanejos, a esperança aparece atrelada ao projeto de 

caprinocultura e ao aumento da produção de milho e feijão. Apesar de cada região 

ter sua peculiaridade, decorrente das condições geoambientais, as atividades que 

irão possibilitar melhorias econômicas para o pagamento da terra estão ligadas a 

um projeto de produção coletiva. 

O pagamento da terra também está relacionado à necessidade de ficar 

livre, como revela o depoimento. 
 

“Nós estamos pensando da seguinte maneira: se o coco passar dois anos ou três, com 

esse preço oitenta centavos, noventa centavos ou até um real em três anos, com esse preço, nós 

liquidamos essa dívida em três, quatro anos. Ninguém vai esperar quinze anos para pagar, não. É, 

porque nós queremos se libertar. Nós não queremos ficar devendo. Nós queremos se libertar. 

Mesmo sabendo que estamos devendo para o governo, de qualquer maneira nós sabemos que 

estamos devendo. Nós queremos pagar e ficar livre. Quando a gente pagar, aí nós somos donos 

de tudo, aí nós faz da nossa maneira. O pobre tem medo de dever, a esperança nossa agora é 

pagar. Se libertar” (Sr. Vavai, 48a. Cauassu, 2002). 
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De acordo com sr. Vavai, a meta é pagar o que se está devendo para o 

governo e se libertar. Porém, é importante notar que esse pagamento da terra 

ainda não foi feito devido a transações burocráticas que estão pendentes nas 

novas condições de financiamento do Assentamento Cauassu, conforme dito 

antes, e devido ao fato de o pagamento está condicionado ao mercado do coco, 

que é intermediado na região pelos comerciantes e proprietários de terra rentistas. 

Alguns desses comerciantes negociaram com os assentados, antes da 

venda de suas terras, a compra das futuras produções de coco, como mostra o 

depoimento do ex-proprietário do sítio Córrego Manoel Luiz, hoje Assentamento 

Ana Veríssimo. 
 

“Lá eles só me vendem a produção do coco, eles vendem porque eu tenho uma produção 

pequena e compro. Quando eu vendi a terra, perguntei se eles podiam ficar me vendendo a 

produção do coco, sem compromisso. Eles disseram que nas condições de que quando eles 

precisarem de algum dinheiro, adiantamento para a própria terra, eu adiantaria até chegar o tempo 

de tirar o coco. Aí, eu fiquei adiantando um dinheirinho pouco para eles mil reais, dois mil reais, 

sem cobrar juros, o preço que correr no mercado eu pago a eles, mas agora não tenho nenhuma 

relação com a terra, não” (Sr. Araújo, 56a. Acaraú, 2002). 

 

O dono de supermercado, atacadista e proprietário rentista garantiu a 

continuidade de relações de subordinação da produção camponesa a partir da 

compra do produto “na folha”, ou seja, vários meses antes de ser derrubado e por 

um preço mais baixo do que prevalece na época da colheita. Nesse caso, 

acordado o negócio, o comerciante nem precisa se deslocar até o assentamento, 

manda alguém pegar a encomenda e depois os assentados vão até a cidade 

receber o que lhes couber, quando há. 

Também, há casos em que a relação de subordinação a um intermediário 

específico está superada e a lógica da comercialização é definida pelo preço de 

mercado. 
 

“A venda aqui é para quem dá o maior preço, mesmo que seja um compadre. O compadre 

às vezes, ele vem atrás de meio saco de farinha. Ele não vem atrás de um saco, nem de cinco, 

nem de seis sacos. Ele vem atrás só do saco para o consumo de casa.  Para os compadres, às 
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vezes a gente vende, muitas outras a gente dá. É desse jeito. Mas, os mercadinhos da cidade, já 

vem negociar aqui no assentamento. Às vezes a gente manda só o recado para os comerciantes e 

eles logo vem aqui negociar, muitas vezes, a gente já sabe do preço. Comparação o Vigário está 

pagando R$ 0,56 (cinqüenta e seis centavos) pelo quilo da farinha, o Araújo R$ 0,55 (cinqüenta e 

cinco centavos),  ofereço ao Vigário. Ele vem aqui e nós vendemos a ele. No individual do mesmo 

jeito, na hora de vender juntamos, quem tem um saco trás, quem tem cinco trás e, assim, vai até 

ver quantos sacos dá para vender no total” (d. Helena, 35a. São Felipe, 2003). 

 

No depoimento, a decisão do grupo é a de vender para quem oferecer o 

maior preço, mesmo que esse preço sofra uma variação pouco expressiva devido 

à monopolização do preço entre um pequeno grupo de comerciantes. A figura do 

compadre apareceu atrelada ao intermediário, mas também como um outro 

camponês que necessita de alimento para o consumo familiar. O não negociar 

com o primeiro, “compadre rico”, apareceu como uma forma de se rebelar da 

situação de subordinação que a relação de parentesco os condiciona. Já a atitude 

de doar para o segundo, “compadre pobre”, trata-se de uma questão de 

solidariedade presente no campesinato, se é para o consumo familiar, tem como 

arrumar um pouco e doar. O assentamento também demonstrou um certo 

prestígio na cidade, uma vez que os comerciantes se dispõem a negociar. 

A visita de intermediários para negociar a venda de fertilizantes e a compra 

de produtos se tornaram freqüentes com a constituição dos assentamentos, 

configurando um quadro de pessoas estranhas que oferecem de tudo aos 

assentados, que acabavam sendo ludibriados por charlatões. É o que exemplifica 

o depoimento que se segue. 

 

“Com relação a compra e venda de produtos e fertilizantes, gente aqui está mais esperto, 

no começo todo vendedor que aparecia aqui e oferecia alguma coisa nos comprávamos, tinha 

dinheiro, vamos comprar. Agora a gente se junta, escolhe uma pessoa de responsabilidade para a 

gente vender e comprar, porque tem vendedor que não tem responsabilidade. Teve uma semana 

ai que nós fizemos umas cinco reuniões só em uma semana, para resolver os problemas na hora 

que eles se apresentassem” (Sr. Francisco, 36a. Juá, 2004). 
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Outro fato importante com relação aos comerciantes e intermediários é o 

controle que eles exercem nos preços do coco-da-baía, do milho, do feijão, da 

farinha de mandioca, e dos produtos para adubação, como mostra o depoimento 

seguinte. 
 

“O pessoal assentado por aqui são meus amigos, tenho muita relação com eles. Eles me 

compram adubação. Adubação eles compram a mim. Aí eles pedem para eu assinar o papel, para 

tirar a nota, tudo direitinho. Eles compram sessenta mil quilos de adubação, setenta, oitenta, é 

assim. Eu vendo é para vários assentamentos, vendo para o Carlim lá no Tucunzeiro, vendo aqui 

para o Almécegas, vendo para o Vavai do Cauassu, vendo para outra associação na lagoa da 

Mangabeira, eu vendo muita adubação. Eu vendo para umas cinco fazenda, tudo terreno que foi 

comprado, negócio de associação. Eu vendo sempre, eu compro e vendo, compro e vendo. Aí a 

gente ganha um dinheirinho” (Sr. Edgar, 72a. Proprietário de terra e comerciante. Acaraú, 2002). 

 

A relação dos ex-proprietários de terra com os assentamentos se mantém 

forte. Os ex-proprietários se aproveitam das relações de parentesco e amizade 

para controlar não só a comercialização da produção, como a dos fertilizantes da 

terra. É importante colocar, ainda, o fato de eles serem poucos e parentes entre si. 

Enfim, não só os preços dos produtos agrícolas, mas dos fertilizantes e adubos 

(esterco de galinha e de gado) ficam amarrado a um grupo de comerciantes, 

proprietários de terra rentistas, que expropriam parte da renda camponesa. 

Com relação ao pagamento da terra, a maioria dos assentamentos está 

inadimplentes ou encontram-se em processo de repactuação do financiamento. 

Os Assentamentos São Felipe e Juá foram os únicos que, em 2004, haviam pago 

a primeira parcela e estão prorrogando uma parte da segunda, como mostra o 

depoimento. 
 

“Com relação ao pagamento da terra, em 2002 veio a primeira parcela, foi sete mil e pouco 

com o desconto pagamos menos de sete mil. Essa nós pagamos. No ano passado, 2003, nós não 

pagamos a parcela completa. O que nós arrecadamos com o dinheiro do coco foi R$ 2.751 (dois 

mil setecentos e cinqüenta e um reais) ficou faltando cinco mil, este dinheiro fica acumulado nas 

outras prestações. Este ano 2004, a prestação é de quinze mil e alguma coisa, também, não 

vamos pagar tudo, não” (d. Helena, 32a. São Felipe, 2004). 
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Helena colocou a complexidade do pagamento da terra. Ele está 

condicionado a uma data fixa, o não pagamento na data prevista implica um 

crescente endividamento, em vez de aumento na renda líquida dos camponeses. 

Isso gera um total descrédito quanto à possibilidade de quitação das dívidas. 

No caso do Assentamento Juá, o caminho também tem sido o da 

prorrogação de parte das parcelas, como revela o depoimento a seguir. 
 

“Com relação ao pagamento da terra, pagamos uma parcela e tem outra atrasada para nós 

pagarmos. Nós vamos prorrogar elas mais para frente. Vários assentamentos estão prorrogando. É 

porque houve um pequeno desmantelo no começo, tem uns que dizem que o culpado foi a gente, 

mas tem outros (...) É que o recurso que chegou para nós pagarmos esse terreno aqui, chegou 

muito atrasado. Na época o gerente do banco (Dr. Oliveira), disse: ‘eu vou emprestar esse dinheiro 

para vocês comprarem esse imóvel, mas em seguida vou liberar recursos, também, para vocês 

gerarem renda que possa pagar esse imóvel’. Mas, o recurso só saiu mais ou menos de três anos 

depois, aí nós mesmos só com a nossa força, nós não tínhamos como poder pagar. Agora que nós 

estamos com rebanho [caprinos], é que estamos pelejando. Se Deus quiser é com essas criações, 

que irão dar uma renda muito boa, que nós iremos pagar essas prestações” (Sr. Chico Antônio, 

32a. Juá, 2004). 

 

No caso do Assentamento Juá, o camponês revelou o atraso do banco na 

liberação dos recursos para financiamento do projeto de caprinocultura e anunciou 

a inserção do Juá no movimento de prorrogação do pagamento das parcelas 

composto por alguns assentamentos. 

O movimento de prorrogação das prestações, em Canindé, tem sido uma 

decisão dos camponeses em conjunto com o MST e o sindicato dos trabalhadores 

rurais do município, como mostra o relato do camponês. 
 

“Aqui no Canindé as lideranças estão entrando em acordo para não pagar o assentamento. 

Os meninos do Movimento [MST] estiveram aqui, eles falaram que podia entrar em acordo para 

adiar o pagamento da terra. E nós estamos fazendo assim, quando nós vamos para o Banco, não 

vamos mais só. A gente se junta de dez a quinze presidentes e vamos lá e chamamos o gerente 

para conversar, ele atende a gente bem ligeirinho. Eu tenho visto que agora ele conversa mais, 

porque ele tem medo, se o cara não pagar eles estão ferrado. Presidente de associação calado 

sofre nas mãos de gerente. Primeiro, ele atende o cara que chega com dinheiro, depois atende o 
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amigo dele. Outro dia nós éramos seis, quando nós chegamos, ele já deixou de lado o que estava 

fazendo e atendeu nós” (Sr. Chico Antônio, 32a. Juá, 2004). 

 

A maioria dos assentados da “reforma agrária de mercado” não tinham 

experiência política de organização. A participação do MST e do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, têm contribuído decisivamente na organização política dos 

assentados. Como uma forma de amenizar a situação de endividamento, em 

Canindé, há um indicativo, encaminhado pelos camponeses, sindicato e MST, de 

prorrogação do pagamento das prestações. 

Em Acaraú, o movimento de prorrogação do pagamento do financiamento 

para a compra da terra tem sido encaminhado pelo sr. Vavai, em 2004, 

representante da Secretaria de Agricultura de Acaraú, que, em conjunto com os 

representantes das associações do programa no município, redigiu um documento 

encaminhado à Secretária de Agricultura e Pecuária do Ceará – SEAGRI, no final 

de 2003. 

O documento teve o objetivo de solicitar às autoridades envolvidas com a 

“reforma agrária de mercado” soluções para os graves problemas vividos nos 

assentamentos municipais. Problemas como queda no preço do coco, custos da 

produção dos coqueiros, falta de recursos para a implantação de culturas, 

repactuação de crédito fundiário, não aprovação de projetos nos assentamentos e 

cortes de energia elétrica por atraso no pagamento foram amplamente 

comentados. No documento, os assentados também sugeriram soluções como a 

liberalização de custeio agrícola para o coco e o cajueiro, a prorrogação do Pronaf 

A para as comunidade já beneficiadas, a suspensão do pagamento do crédito 

fundiário e a prorrogação das prestações já vencidas e a intervenção do governo 

junto à companhia de eletricidade do estado para redução do custo de energia nas 

áreas dos assentamentos, além da implantação imediata de rede elétrica nas 

associações não beneficiadas. No final do documento, os camponeses 

reafirmaram que estão lutando “não por esmola, (...) mas por recursos para 

trabalharmos e assumir nossas responsabilidades, melhorando nossas vidas e a 
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vida de nossas famílias, enfim sustentar o homem do campo no campo que é seu 

lugar”19. 

Assim os camponeses passam a revelar uma consciência política que 

oscila entre uma expectativa da ação paternalista do Estado e a emergência de 

uma consciência da organização do grupo. A expectativa da ação do Estado 

centra-se nas medidas de políticas econômicas que possam vir a ser favoráveis 

ao camponês, como “o governo deve discutir com quem de direito como melhorar 

o preço do coco”20. 

Essa frase revela uma situação de inferioridade na estrutura social. Uma 

atitude com origem na consciência construída em uma sociedade, na qual o 

Estado teria uma dívida social para com esses sujeitos. 

Espera-se que o Estado aja na fixação dos preços mínimos de seus 

produtos, que libere projetos, que amplie prazos de investimentos, que intervenha 

junto à companhia de eletricidade e que prorrogue pagamento de dívidas. Ao lado 

dessas expectativas de ação intervencionista do Estado em seu favor, os 

camponeses da “reforma agrária de mercado” passam a expressar o 

reconhecimento dos sindicatos rurais, das associações e do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra como instituições que representam os seus 

interesses de modo conjunto, configurando uma alternativa ao isolamento que as 

condições de vida/produção no campo lhes impõem. 
 

“Porque aqui nós aprendemos uma coisa, não adianta querer resolver as coisas só, que 

não resolve. Só resolve, se for junto, tudo junto, com reunião. Se não tiver reunião, não resolve. 

Não adianta, eu sair daqui e resolver sozinho lá na frente. O trabalho com o MST começou via 

Sindicato e tem sido muito gratificante, eles conversam bem com a gente e sobre tudo” (d. Edinice, 

26a. Juá, 2004). 

 

As associações, o sindicato, a secretaria de agricultura e o Movimento dos 

Sem Terra são os mediadores entre os camponeses e o Estado. Essa situação 

                                                           
19 Trecho do documento das “associações da reforma agrária de Acaraú”. 23/10/2003. Encaminhado a 
SEAGRI. 
20 Ibid. 
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revela alguns componentes de ação política nas regiões, cuja trajetória completa 

ainda está por ser estudada.  

Mesmo assim, as situações apresentadas indicam uma posição política 

construída pelos camponeses da “reforma agrária de mercado”. Eles começam a 

se identificar como participantes de uma situação social na qual seus interesses 

particulares, diante da sociedade moderna, passam a ser definidos como 

interesses específicos dos camponeses envolvidos no processo de luta pela terra 

e pela reforma agrária. 

Nessa perspectiva, um conjunto maior de camponeses passa a eleger as 

associações, os sindicatos rurais, as secretarias de agricultura, os movimentos 

sociais e outras instituições como representantes de seus interesses específicos. 

O desenrolar desse processo poderá indicar a presença de novas frentes de luta 

pela terra e pela reforma agrária com participação política dos camponeses na 

sociedade capitalista. 


