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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho consiste em verificar quais são as estratégias de 
adaptação e reprodução social das famílias dos projetos de Assentamentos Senador 
Mansueto de Lavor e São Francisco em Petrolina (PE). Propõe-se fazer um 
levantamento de conceitos do filósofo e sociólogo francês Pierre Bourdieu com foco 
nas estratégias de reprodução social dos agentes dos dois assentamentos, bem 
como identificar o habitus, o campo relacional e o capital social para o 
estabelecimento de uma análise reflexiva a respeito do problema. A preocupação 
desse estudo é saber quais as estratégias utilizadas pelas famílias destes dois 
assentamentos na busca de sua reprodução social. Para isso, utiliza-se uma 
metodologia qualitativa baseada em entrevistas semiestruturadas com as famílias 
dos dois assentamentos. No assentamento Senador Mansueto de Lavor foram 
realizadas 35 (trinta e cinco) entrevistas e no São Francisco 25 (vinte e cinco). 
Houve a participação em reuniões e acompanhamento dos projetos que estão sendo 
desenvolvido nos assentamentos. Os resultados encontrados mostram que o 
assentamento Senador Mansueto de Lavor tem uma trajetória social de muito 
envolvimento da comunidade nas atividades desenvolvidas de forma coletiva no 
assentamento, assim como, o capital social das lideranças do assentamento, que 
atualmente fazem parte da diretoria da associação, fruto do seu capital social, 
desenvolvido na participação de grupo social, sindicatos e busca por acesso a 
políticas publicas em entidades ligadas a reforma agrária. A relação social 
desenvolvidas com políticos da região também tem fortalecido o habitus coletivo da 
comunidade. Nos dois assentamentos estudados, os agricultores são pluriativos em 
suas unidades familiares, já que as rendas que a compõem são de atividades 
agrícolas e não agrícolas, ainda que a agricultura ocupe um lugar de destaque no 
imaginário dessas famílias. 
 
Palavras-chave: Assentamento da Reforma Agrária. Habitus. Campo Relacional. 

Trajetória Social. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this work is to verify the strategies of adaptation and social 
reproduction of the families of the Senador Mansueto de Lavor and São Francisco 
settlements in Petrolina (PE). It is proposed to make a survey of the concepts of the 
French philosopher and sociologist Pierre Bourdieu focusing on the strategies of 
social reproduction of the agents of the two settlements, as well as to identify the 
habitus, relational field and social capital for the establishment of a reflexive analysis 
regarding of the problem. The concern of this study is to know the strategies used by 
the families of these two settlements in the search for their social reproduction. For 
this, a qualitative methodology based on semi-structured interviews with the families 
of the two settlements is used. At the Senador Mansueto de Lavor settlement, 35 
(thirty-five) interviews were held and at São Francisco 25 (twenty-five). There was 
participation in meetings and follow-up of the projects being developed in the 
settlements. The results show that the settlement Senador Mansueto de Lavor has a 
social trajectory of much community involvement in the activities developed 
collectively in the settlement, as well as the social capital of the leaders of the 
settlement, who are currently members of the board of the association, fruit of its 
social capital, developed in the participation of social group, unions and search for 
access to public policies in entities related to agrarian reform. The social relationship 
developed with local politicians has also strengthened the collective habitus of the 
community. In the two settlements studied, farmers are pluriactive in their family 
units, since the incomes that comprise it are of agricultural and non-agricultural 
activities, although agriculture occupies a prominent place in the imaginary of these 
families. 
 

Keywords: Settlement of Agrarian Reform. Habitus. Relational field. Social 

trajectory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi elaborado com base na análise das estratégias de 

reprodução social dos assentados presentes nos assentamentos Senador Mansueto 

de Lavor e São Francisco localizados no município de Petrolina/PE. 

O tema da reprodução social1 vem sendo estudado através do conceito 

chave da teoria de Bourdieu, permitindo ao pesquisador captar de modo privilegiado, 

como os agentes sociais exprimem, sob a forma de preferências sistemáticas, 

formas de ações que respondem as necessidades objetivas, como resultado da 

internalização de estruturas sociais e modos de interpretação da realidade. A análise 

da trajetória e estratégias, através da história de vida, revelando o processo de 

mobilidade social do grupo, vem esclarecer as condições históricas que as geraram 

(os processos sociais agrários) e resgatar o ponto de vista dos agentes sociais, 

esclarecendo suas estratégias de reprodução social. 

O interesse pelo tema a ser trabalhado na elaboração do projeto partiu, 

da minha trajetória social, iniciando na graduação com a realização de estágio no 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), onde foi possível conhecer as relações 

dos agricultores familiares e as instituições que atuavam na mediação das políticas 

públicas, trabalho esse que gerou um interesse maior em conhecer as estratégias de 

reprodução social desses agricultores, essa experiência foi ampliada com admissão 

na empresa prestadora do serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 

a qual tem firmado contrato com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), através da Superintendência do médio São Francisco - SR29, para 

realização do atendimento às famílias beneficiárias da reforma agrária, localizados 

nos municípios de Petrolina, Dormentes, Lagoa Grande, Cabrobó e Santa Maria da 

Boa Vista. 

Com atuação no referido trabalho como extensionista rural o 

acompanhamento dessas famílias no desenvolvimento das atividades agrícolas e 

não agrícolas fez surgir, novas inquietações, resultando na busca pela qualificação a 

                                                 
1
 ...falar de estratégias de reprodução não é atribuir ao cálculo racional, ou mesmo à intenção estratégica, as 

práticas através das quais se afirma a tendência dos dominantes, dentro de si mesmos, de perseverar. É lembrar 

somente que o número de práticas fenomenalmente muito diferentes organizam-se objetivamente, sem ter sido 

explicitamente concebidas e postas com relação a este fim, de tal modo que essas práticas contribuem para a 

reprodução do capital possuído. Isto porque essas ações têm por princípio o habitus, que tende a reproduzir as 

condições de sua própria produção, gerando, nos domínios mais diferentes da prática, as estratégias 

objetivamente coerentes e as características sistemáticas de um modo de reprodução (2011a: 386-387). 
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qual se fez presente no curso de especialização em Metodologias Participativas 

Aplicadas à Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, tendo como resultado 

o trabalho intitulado “Estratégias de Reprodução Social nos Assentamentos 

Mandacaru e Nossa Senhora de Fátima em Petrolina (PE)”, fruto de uma rica 

pesquisa na qual se obteve a presença da pluriatividade nas famílias assentadas e a 

permanência dessas famílias nos presentes assentamentos, esse trabalho foi 

realizado em dois assentamentos localizados na área sequeira, tendo apenas um 

deles uma pequena área irrigada de forma coletiva.  

No entanto a inquietação permaneceu no sentindo de estudar a realidade 

das áreas irrigadas, presentes nos assentamentos Senador Mansueto de Lavor e 

São Francisco, em se conhecer a possível relação existente entre as estratégias de 

reprodução social e o aparecimento de atividades pluriativas.  

  

A sua característica fundamental é que ele não é mais somente um 
agricultor ou um pecuarista: ele combina atividades agropecuárias com 
outras atividades não agrícolas, dentro ou fora de seu estabelecimento, 
tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais, como nas novas atividades 
que vem se desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação 
de natureza, moradia e prestação de serviços pessoais [...]. Essa é a sua 
característica nova: uma pluriatividade que combina atividades agrícolas e 
não agrícolas (GRAZIANO DA SILVA, 1997, p. 4). 
 
 

O intuito da pluriatividade no desenvolvimento rural devem-se considerar 

alternativas viáveis às dificuldades e restrições que afetam as populações rurais, 

como a questão do emprego, da renda, a sazonalidade, o êxodo dos mais jovens e a 

gestão interna da unidade familiar, acredita-se que, por meio da pluriatividade, as 

famílias de agricultores possam estabelecer iniciativas de diversificação das suas 

ocupações interna e externamente à unidade de produção, bem como aumentar as 

fontes e as formas de acesso a rendas. 

Existem diferentes possibilidades de se associar o exercício da 

pluriatividade ao interior das unidades familiares, o que implica numa diversidade de 

significados que este tipo de combinação poderá assumir na reprodução social 

(CARNEIRO, 2009). Caberá saber se as políticas públicas estão adaptadas a essas 

famílias pluriativas e que estímulos estão sendo feitos para que tal prática social seja 

inserida no contexto dos assentamentos da reforma agrária. 

A presente pesquisa é inserida nas discussões sobre formas de 
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participação social na sociedade, utilizando estratégias de reprodução social, 

buscando o desenvolvimento social e econômico. Dessa forma, para estudar a 

trajetória social dos agentes serão utilizados os conceitos de habitus, campos e 

capital presentes na obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu. 

Os conceitos apresentados são inseparáveis para a compreensão do 

mundo social, através deles Bourdieu também mostra um caminho metodológico a 

ser seguido pela pesquisa. Com o habitus, adquirido ao longo de sua trajetória 

social, o agente acumula formas de capital (poder – econômico, social, cultural, 

simbólico) para atuar em um campo relacional, ou campo social de relações. Para 

esta proposta de pesquisa os assentamentos Senador Mansueto de Lavor e São 

Francisco são entendidos como um campo relacional. 

Para Bourdieu (2011b), o habitus é produzido através das experiências 

dos agentes, compreende-lo é parte fundamental para uma análise de como, por 

exemplo, os integrantes de um grupo se relacionam, como eles adquiriram em 

alguns casos variadas formas de capital, ou como a obtenção de uma forma de 

capital pode levar a outra forma de capital. Em um assentamento há sempre os mais 

articulados, os que têm acesso a mais informações e muitas vezes são justamente 

esses que, através desse capital social conseguem aumentar suas rendas, ou seja, 

adquirem capital econômico. 

Para analisar possíveis relevâncias existentes nas estratégias de 

reprodução social e econômica dos beneficiários da reforma agrária nos 

assentamentos citados, será utilizado o conceito de famílias pluriativas dos 

Engenheiros Agrônomos José Francisco Graziano da Silva e Mauro Eduardo Del 

Grossi. 

Em termos práticos, as atividades não-agrícolas se referem àquelas 

atividades que “(...) não estão relacionadas diretamente com as lides da produção 

agropecuária propriamente dita” (Graziano da Silva, 2001, p.16). Já por famílias 

pluriativas compreendem-se aquelas, onde ao menos um membro exerceu uma 

atividade agrícola e ao menos um membro exerceu uma atividade não-agrícola 

(Graziano da Silva, 1994). 

Conhecendo as estratégias de reprodução social dos presentes 

assentamentos, para geração de capital social e econômico, facilitando no 
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entendimento das necessidades de cada comunidade, relacionando a demanda por 

políticas públicas direcionadas para cada perfil de família. 

Enfim a presente pesquisa se propõe a contribuir com o desenvolvimento 

das pesquisas nas áreas de ciências humanas e ciências agrárias na Universidade 

Federal do Vale do São Francisco (Univasf), junto com isso a possibilidade de 

expansão de novas áreas de pesquisa e conhecimento na instituição. 

A análise das estratégias pressupõe uma dimensão temporal, isto é, para 

entender as ações dos agentes sociais é preciso considerar as suas circunstâncias, 

conhecer o seu passado, suas raízes sociais. Sobretudo, as condições que os 

agentes sociais detêm para manipular os vários elementos da situação em que se 

encontram. Condições que tem por base as parcelas de capitais econômicos, social, 

cultural e simbólicos possuídos. Deste modo, reconstruir as estratégias implica 

conhecer a trajetória social dos agentes, a família. 

Diante do exposto, quais as estratégias utilizadas pelas famílias dos 

Assentamentos Senador Mansueto de Lavor e São Francisco na busca pelo seu 

desenvolvimento social e econômico? Estudar isso é o desafio da presente 

dissertação. 

Nesse sentido, tem por objetivo geral verificar quais são as estratégias de 

adaptação e reprodução social das famílias dos Assentamentos Senador Mansueto 

de Lavor e São Francisco em Petrolina (PE). 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Conhecer a trajetória social das famílias assentadas; 

 Identificar e compreender como se dá o processo de tomada de 

decisão no interior das famílias e dos grupos de trabalho relativos 

às atividades produtivas conjuntas; 

 Comparar o envolvimento dos assentados em ações de projetos 

que foram destinadas aos Assentamentos Senador Mansueto de 

Lavor e São Francisco. 

Os assentamentos em estudo foram visitados para realização da 

pesquisa, com realização de entrevistas semiestruturadas. No assentamento 

Senador Mansueto de Lavor foram realizadas 35 (trinta e cinco) entrevistas e no São 
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Francisco 25 (vinte e cinco). Houve a participação em reuniões e acompanhamento 

dos projetos que estão sendo desenvolvido nos assentamentos. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

A primeira parte deste capítulo contém uma revisão bibliográfica sobre a 

evolução histórica da estrutura agrária brasileira desde a época colonial até os dias 

atuais, incluindo a criação do INCRA. 

A segunda parte faz uma análise das redes formadas a partir da luta pela 

terra como a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), 

a Igreja Católica, o Movimento dos Sem Terra (MST) e a Federação dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de 

Pernambuco (FETAPE). 

A terceira parte aborda os principais conceitos relacionados as estratégias 

de reprodução social através das definições de camponeses, pluriatividade, habitus, 

campos e capital. Tal pesquisa viabilizou o conhecimento sobre o estado da arte nos 

tópicos abordados. A partir daí, foi possível estabelecer um arcabouço teórico de 

referência e identificar trabalhos que estudaram assentamentos da reforma agrária. 

A quarta parte versa sobre os procedimentos metodológicos contendo 

uma descrição minuciosa do local, delineamento, materiais e métodos utilizados, e 

na sequência, as características dos assentamentos estudados. 

Por fim, apresenta os resultados originados da presente pesquisa. 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA 

 

Assim que Portugal foi comunicada pelo achamento das terras do Brasil, a 

coroa realizou em nome do direito de conquista uma das maiores expropriações da 

história colonial. Lançando mão de um dos alicerces jurídicos de Portugal, o Tratado 

de Alcaçovas (1479) e o Tratado de Tordesilhas (1494), todas as terras do Brasil 

foram incorporadas ao patrimônio da coroa portuguesa. Mais de 8 milhões de 

quilômetros quadrados, habitados por centenas de etnias indígenas que por aqui 

viviam há cerca de oito mil anos, foram legalmente expropriados pelos nossos 

primeiros colonizadores que passaram a considerar, a partir de então, tudo que aqui 

existia, propriedade da Coroa (INCRA, 2015). 

A história brasileira se confunde com a nossa história agrária. Já nos 

momentos iniciais da história brasileira, a chamada guerra justa, que permitiam aos 
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colonizadores combaterem aos que se recusassem a submissão, surge o primeiro 

foco de tensão para sucessivos conflitos entre os ameríndios e os portugueses. O 

genocídio e a aculturação se complementaram nesse processo de extermínio e 

escravização do indígena que foi sendo expulso para o centro do território à medida 

que se expandiam as frentes de colonização. Latifundiários e desbravadores 

voltavam de suas expedições guerreiras com os trunfos de guerra: o acesso à terra 

e milhares de orelhas de índios para comprovar os seus feitos aos governadores-

gerais (INCRA, 2015). 

No Brasil, com exceções de pouquíssimos momentos da nossa história, o 

Estado sempre permaneceu como concentrador e fechado à distribuição de terras 

para o trabalho, consagrando um modelo de ocupação que visa à especulação de 

terras públicas com vistas à apropriação de sua renda (RIBEIRO, 2018). 

Em meados de 1530, no Período Colonial, D. João III criou as capitanias 

hereditárias e o sistema de sesmarias, que são grandes glebas que foram 

distribuídas a nobres portugueses quem detinham recursos para cultivá-las e se 

dispuseram a fornecer em troca um sexto da produção a Coroa, nascia assim o 

latifúndio. Surgido na metrópole por volta de 1375, em plena crise de alimentos 

provocada pela peste negra que dizimou a população do campo, esse sistema 

buscava restabelecer a exploração agrícola pela obrigatoriedade da exploração. A 

nobreza ganhou o direito de explorar grandes extensões de terra que acabaram por 

gerar uma estrutura fundiária concentrada. O regime das sesmarias manteve-se em 

vigor no país mesmo depois da peste e foi incorporado tanto nas Ordenações 

Afonsinas quanto nas Filipinas, o que explica sua posterior aplicação nas colônias 

(INCRA, 2015). 

A concessão da terra era centrada no status social e pessoal do 

beneficiário, constituindo desde aí em elemento de poder e de prestígio. Mas apenas 

o domínio útil era objeto de concessão, permanecendo a propriedade como 

patrimônio da Coroa (CARVALHO, FIDELES E MACIEL, 2018). 

A estrutura fundiária brasileira de grande propriedade formou-se a partir 

da criação das capitanias hereditárias. As grandes glebas escravistas são resultado 

desta distribuição desigual de terra iniciada com a colonização brasileira, esses 

latifúndios permanecem até os dias atuais, com configurações diferentes, pois 

embora os discursos sejam voltados para a diminuição das desigualdades, elas 

permanecem e são preponderantes. A base do latifúndio brasileiro constituiu-se 
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através da escravização a princípio de indígenas e posteriormente de africanos, 

principalmente no Nordeste do Brasil, com a exploração da cana de açúcar. O 

campo brasileiro é resultado deste processo histórico que culminou em um campo 

desigual (ROCHA; CABRAL, 2016). 

Essa forma de colonização do espaço colonial cravou marcas profundas 

na nossa estrutura fundiária, na alma da sociedade brasileira, e constituiu-se como 

elemento central tanto na vida material quanto na vida espiritual do povo brasileiro. A 

duração secular dessa instituição conferiu fisionomia característica ao nosso país 

que foi objeto não só de debate clássico como gerou grandes obras literárias 

formadoras de nossa identidade como Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, 

na década de 1930, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda, a 

historiografia marxista pioneira de Leôncio Basbaum e Nelson Werneck Sodré, 

História Econômica do Brasil, de Caio Prado Júnior, entre outros clássicos da 

reflexão sobre o campo (INCRA, 2015). 

Com a Independência do Brasil em 1822, os conflitos pela terra se 

agravaram com a disputa entre proprietários e grileiros que eram apoiados por 

bandos armados. Todavia, em 1850, o Imperador D. Pedro II faz uma tentativa em 

ordenar o campo editando a Lei das Terras (Lei nº 601/1850), que estabelecia a 

compra como a única forma de acesso a terra e abolia, em definitivo, o regime de 

sesmarias. 

Os debates parlamentares da época expressam os interesses dos grupos 

em embate, da cafeicultura emergente e da agroindústria canavieira do Nordeste em 

crise, denotando o impasse entre duas concepções conflitantes. Demonstram a 

transição iniciada que vai do entendimento da terra como domínio da Coroa, com 

acesso através de concessão régia, para a caracterização da terra como de domínio 

público, acessível como mercadoria a quem tivesse recursos para explorá-la 

lucrativamente (CARVALHO, FIDELES E MACIEL, 2018). 

De acordo com a Lei de Terras qualquer cidadão brasileiro poderia se 

transformar em proprietário privado de terras. Mas, para isso, era necessário pagar 

certo valor a Coroa. Fica claro o impedimento do acesso à terra para a maioria da 

população, em grande parte pobres e negros, pois, embora, a lei afirmasse que 

qualquer cidadão brasileiro poderia se transformar em proprietário, na prática, 

somente aqueles que tinham poder aquisitivo teriam de fato acesso a propriedade 

da terra (ROCHA; CABRAL, 2016). 
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Nem a instauração da República, em 1889, um ano e meio após a 

libertação dos escravos, mudou o perfil da distribuição de terras. O poder político 

continuou nas mãos dos latifundiários, os temidos coronéis do interior. A 

Constituição de 1891, não apresenta qualquer avanço, não fazendo qualquer 

menção à função social da propriedade. E passa para os estados a competência 

para legislar sobre as terras devolutas, o que confere à oligarquia um importante 

instrumento para seu fortalecimento no país então basicamente agrário. Essa 

regulação será amplamente usada pelo poder local no jogo jogado na República 

Velha, onde a Federação era uma abstração só lembrada em tempos de crise ou em 

caso de ameaça grave à ordem (INCRA, 2015). 

A história social do movimento camponês no Brasil é tão diversa quanto 

rica. No sertão da Bahia, o episódio de Canudos ganhou projeção internacional, a 

liderança do beato Antônio Conselheiro levou à fundação de um populoso arraial em 

1893, um povoado muito pobre que chegou a ter 5 mil casas e de 20 a 25 mil 

habitantes, que após três vitórias foi massacrado pelo Exército brasileiro em 1897 

sob a falsa acusação de ser pró-monarquista. A Guerra do Contestado, nos limites 

dos estados de Santa Catarina e Paraná, é outro exemplo de levante camponês 

representativo da vida social brasileira envolvendo madeireiros, multinacionais, 

religião e conflito armado, tudo decorrente da falta de regularização fundiária numa 

rica região produtora de erva-mate. A tensão perdurou entre 1912 e 1916 quando o 

Exército massacrou a comunidade composta de cinco mil casas e mais de 40 mil 

pessoas após duas derrotas militares. Um exemplo menos conhecido que o episódio 

de Canudos foi o do paraibano Beato José Lourenço, descendente de negros 

alforriados e discípulo de Padre Cícero, na comunidade coletivista de Caldeirão de 

Santa Cruz do Deserto, Crato-CE, ousou desafiar o poder do latifúndio e propor uma 

sociedade mais justa e humanitária que chegou a organizar uma próspera fazenda 

de produção de alimentos, que diferente das fazendas vizinhas, na comunidade toda 

a produção e lucros era dividida igualmente. Em 1937, em pleno Estado Novo, 

acusados de comunistas, eles teriam sido bombardeados pelas forças do Governo 

Federal e da Polícia Militar do Ceará e enterrados em vala comum (INCRA, 2015). 

Um pequeno avanço ocorre com a Constituição de 1934, considerada por 

Florestan Fernandes como uma revolução burguesa no Brasil. O direito de 

propriedade deixa de ser inquestionável e se fala, pela primeira vez em interesse 

social ou coletivo. Ela institui a usucapião pro labore, estabelecendo que todo 
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brasileiro que não seja proprietário urbano ou rural que ocupar, sem oposição ou 

reconhecimento do domínio alheio, trecho de terra de até dez hectares por dez anos 

contínuos, tornando-se produtivo por seu trabalho e tendo nele a sua morada, 

adquirirá o seu domínio, mediante sentença declaratória. Outro avanço se refere à 

garantia de posse das terras indígenas que se encontrassem permanentemente 

localizadas, que deviam ser respeitadas, e à limitação de concessões acima de dez 

mil hectares que deveriam ter prévia aprovação do Senado Federal. A Constituição 

do Estado Novo, em 1937, basicamente replica a de 1934. (INCRA, 2015). 

Desde o início, o Brasil sempre foi considerado um país rural, já que a 

maioria de sua população sobrevivia e vivia no campo. A política de industrialização 

brasileira que ocorreu na década de 30 com Getúlio Vargas, atraiu muitas pessoas 

do campo com promessas de bons salários, acesso à saúde, à educação. Mas a 

realidade foi outra, essas pessoas que migraram para as cidades tornaram-se mão-

de-obra barata para indústria que estava florescendo, foram morar em favelas e em 

periferias urbanas e não tiveram mais condições de voltar para seus lugares de 

origem, promovendo a marginalização dos trabalhadores rurais. Essa política foi 

intensificada a partir de 1956, com a "política desenvolvimentista" do governo 

Juscelino Kubitschek. Nesse contexto, surgem as ligas camponesas que foram uma 

forma de organização política dos camponeses que resistiam a expropriação e a 

expulsão da terra. Com isso, a reforma agrária, que é uma política pública que 

possibilitaria a resolução do problema fundiário brasileiro, ganha força (ROCHA; 

CABRAL, 2016). 

Após os 15 anos de poder discricionário de Getúlio Vargas (1930 – 1945), 

com a pressão da opinião pública, dos intelectuais, dos artistas, do Partido 

Comunista Brasileiro e de bancadas simpáticas às causas proletárias e 

camponesas, a Constituição de 1946 traz avanços democráticos nas questões do 

campo, especialmente com o reconhecimento da desigualdade na distribuição de 

terras e pelo reconhecimento da figura do posseiro como sujeito ativo e dotado de 

identidade própria. Ela instituiu a desapropriação por interesse social e por 

necessidade ou utilidade pública. Condicionou também o uso da propriedade ao 

bem-estar social assegurando a justa distribuição com igual oportunidade para 

todos. O pano de fundo era a desejada fixação do homem no campo por meio de 

colonização e aproveitamento das terras devolutas, com prioridade para os 

nacionais e, dentre eles, os habitantes das regiões empobrecidas e desempregados 
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(INCRA, 2015). 

A história do campo é marcada também por movimentos que alguns 

autores chamam de pré-políticos como o banditismo rural dos cangaceiros 

nordestinos que enfrentaram as volantes e os governos estaduais até a década de 

1940. O mais famoso deles, Virgulino Ferreira, o Lampião, era acoitado por políticos 

de projeção e mantinha relações de compadrio com várias autoridades. Foi sob a 

influência da Constituição de 1946 que o movimento social, consciente de seus 

direitos e repudiado pela mentalidade conservadora do latifúndio, ensaiou passos 

decisivos nessa conjuntura favorável. Nas décadas de 1940 e 1950 os comunistas 

organizaram importantes levantes camponeses como os de Porecatu, no Paraná, e 

Trombas e Formoso, em Goiás, ensaios das futuras ligas camponesas (INCRA, 

2015). 

Mas, sem dúvida, foi com a constituição das Ligas Camponesas de 

Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro e Goiás, lideradas pelo legendário dirigente 

comunista Gregório Bezerra e pelo advogado pernambucano Francisco Julião, que o 

movimento no campo ganhou projeção nacional e visibilidade internacional a partir 

de meados da década de 1950. As Ligas marcam momento elevado da resistência 

camponesa na luta pela reforma agrária até o golpe de 1964 quando uma brutal 

perseguição se estabeleceu as ligas (INCRA, 2015). 

Em 1964 os Militares tomam o governo e houve a edição do Estatuto da 

Terra (Lei nº 4.504, de 30/11/64), criando o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 

(IBRA) e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA). Com isso, a Lei 

das Terras é considerada revogada. No entanto, reforçou o poder dos latifundiários 

ao tornar ilegais as posses de pequenos produtores. Esse instrumento foi 

classificado como um Estatuto antirreforma agrária do ponto de vista jurídico e do 

ponto de vista social (BRASIL, 1987). 

Em 1966, Castello Branco, instituiu o Decreto nº 59.456 que foi o primeiro 

Plano Nacional de Reforma Agrária, mas não saiu do papel. Em 9 de julho de 1970, 

o então Presidente Emílio Médice edita o Decreto nº 1.110 que criou o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ficando vinculado ao Ministério 

da Agricultura, resultado da fusão do IBRA com o INDA, que foram extintos. 

Atualmente o INCRA está implantado em todo o território nacional por meio de 30 

superintendências regionais (INCRA, 2018). 

É esse o contexto do surgimento do Instituto Nacional de Colonização e 
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Reforma Agrária, uma criação da ditadura, do estado autoritário brasileiro no seu 

período mais duro, repressivo e intolerante sob o governo do general Emílio 

Garrastazu Médici, sem dúvida, o mais truculento e opressivo ditador de todos os 

tempos da história brasileira. É sob o signo do paradoxo que nasce o INCRA, 

instituído em 9 de julho de 1970 (INCRA, 2015). 

Com a criação do Incra o governo da época não queria fazer a reforma 

agrária por ideologia, não isso, o governo queria de alguma forma incentivar a 

colonização da Amazônia com vistas a segurança nacional. Empresas de diversos 

ramos foram atraídas para ocupar a Amazônia através de incentivos fiscais para 

desenvolverem grandes projetos agropecuários e muitos imigrantes de vários 

estados foram atraídos e ocuparam as margens da estrada Transamazônica 

(INCRA, 2018). 

Ao longo de uma década e meia, entre 1970 e 1984, cerca de 167 mil 

famílias haviam sido assentadas nesse programa acelerado de colonização 

implementado pelo INCRA, numa média de mais de 11 mil famílias por ano, 

contemplando quase um milhão de brasileiros no total. Esse esforço colossal de 

migração e ocupação territorial constituiu o cerne da história do órgão sob o regime 

militar. Infelizmente, a saga amazônica trouxe consigo também danos ambientais 

que até hoje não foram reparados e acabou com os sonhos de muitas famílias 

despreparadas para o convívio com a selva. (INCRA, 2015). 

A experiência inicial com a criação do INCRA não foi bem-sucedida e o 

tema voltou a ser objeto de análise e debates em 1984 com a redemocratização do 

país. Com isso, foi criado o Decreto nº 97.766, de 10 de outubro de 1985, que 

instituiu o novo Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), com a meta utópica de 

destinar 43 milhões de hectares para o assentamento de 1,4 milhão de famílias até 

1989. Para isso, em 1985 foi criado o Ministério Extraordinário para o 

Desenvolvimento e a Reforma Agrária (Mirad), mas quatro anos depois os números 

alcançados eram modestos perante a meta: 82.689 famílias assentadas (menos de 

6% da meta) em pouco menos de 4,5 milhões de hectares, em torno de 10% da 

meta (INCRA, 2015; 2018). 

Para o governo, mesmo com as dificuldades vividas, o I PNRA 

representou mudança de paradigma na questão agrária, garantindo políticas e 

direitos não apenas aos grandes agroexportadores, mas também aos produtores 

que se voltavam para a agricultura destinada ao mercado interno, com o objetivo de 
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fixar o homem no campo e estancar o êxodo rural, suprindo de alimentos as grandes 

cidades brasileiras, produzindo excedentes e criando um mercado de alimentos mais 

dinâmico, capaz de atuar no combate à inflação e ao desabastecimento, e 

garantindo ainda a soberania e a segurança alimentar e nutricional do Brasil como 

um todo (INCRA, 2015). 

Devido aos números muito longe da meta estipulada na criação do Incra, 

ocorreu um intenso debate político e ideológico que resultou na extinção do INCRA 

em 1987 (Decreto-lei nº 2.363 em 21/10/87) e do Ministério Extraordinário para o 

Desenvolvimento e a Reforma Agrária (MIRAD) em 1989 (Medida Provisória nº 29 

em 15/01/89) e o Ministério da Agricultura passou a ser responsável pela reforma 

agrária (INCRA, 2018). 

Em 22 de setembro de 1988, foi aprovada pela Assembleia Nacional 

Constituinte a Constituição da República Federativa do Brasil que é a lei 

fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as 

demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Em 5 de 

outubro de 2018, completou 30 anos de promulgação. No Título VII - Da Ordem 

Econômica e Financeira, em seu Capítulo III, institui a Política Agrícola e Fundiária e 

da Reforma Agrária, artigos 184 a 191 (INCRA, 2018). 

A Constituição de 1988 mudou o estatuto da propriedade fundiária e 

legitimou a função social da terra. Embora tenha havido vitória dos ruralistas com 

emendas constitucionais a seu favor nesta constituição, os movimentos sociais 

também tiveram importantes conquistas referentes ao direito a terra em seus artigos 

184 e 186, que tratam da desapropriação para fins de reforma agrária, caso o imóvel 

rural que não esteja cumprindo com a função social (MATTEI, 2012). 

O embate ideológico e a implementação da reforma agrária contemplando 

a liberdade de organização dos trabalhadores fez surgir no cenário da década de 

1980 duas organizações de peso ligadas ao conflito rural. Representando os 

grandes proprietários de terra e o agronegócio, chamados pela imprensa de 

ruralistas, constituiu-se a União Democrática Ruralista (UDR), responsável por uma 

bancada de parlamentares organizados em torno de suas bandeiras de defesa 

agressiva dos seus interesses, todos ligados ou a manutenção das grandes 

propriedades ou a modernização do campo na perspectiva empresarial. Do lado 

oposto, se formou o MST e outras organizações assemelhadas, defendendo 

explicitamente a reforma agrária e os trabalhadores sem-terra, e também o conjunto 
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dos excluídos dos benefícios do crescimento econômico, que trouxeram para a 

paisagem rural e política a presença dos acampamentos, geralmente organizados 

próximos a grandes áreas de terras improdutivas, portanto, sujeitas à reforma 

agrária (INCRA, 2015). 

Em 29 de março de 1989, com o Decreto Legislativo nº 02, o Congresso 

Nacional recriou o Incra, rejeitando o decreto-lei que o extinguira, mas a falta de 

respaldo político e a pobreza orçamentária mantiveram a reforma agrária quase 

paralisada. O Decreto nº 99.334/90 e a Portaria MA 227/90 coloca 2.605 servidores 

em disponibilidade e outros 550 são demitidos, como resultado teve uma redução de 

40% da força de trabalho do Incra (INCRA, 2018). 

Segundo Mattei (2012), nos governos Collor e Itamar (1990 – 1994), a 

luta pela terra sofreu um grande retrocesso visto que eram contra a reforma agrária 

e tinha a bancada ruralista como aliada. 

Em 1993, a Lei nº 8.629 regulamenta o Título VII, Capítulo III, da 

Constituição Federal (Reforma Agrária) e em 29 de abril de 1996, é criado o 

Ministério Extraordinário de Política Fundiária vinculado diretamente à Presidência 

da República, ao qual imediatamente se incorporou o INCRA (INCRA, 2018). 

Em 14 de janeiro de 2000, o Decreto nº 3.338 criou o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) em substituição ao Ministério de Política Fundiária e 

do Desenvolvimento Agrário (INCRA, 2018). 

No período de 2003 a 2006, o Incra tem a aprovação de sua estrutura 

regimental e criação do plano de carreira dos seus cargos, além de provimento de 

mais de 5.000 cargos efetivos para provimento gradual (INCRA, 2018). 

Com o governo Lula (2003 – 2010), as expectativas eram muitas com 

relação ao novo governo e a reforma agrária, já que esta era uma promessa de 

campanha. Em seu primeiro mandato, teve o apoio de movimentos sociais dentre os 

quais o MST e em 2003 membros desse movimento em conjunto com uma equipe 

de especialistas coordenados por Plinio de Arruda Sampaio, participaram da 

elaboração do segundo Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA), que tinha 

como finalidade, além de garantir o acesso a terra, implementar ações que 

conduzissem as famílias a geração de renda, e também dar acesso a essas famílias 

a direitos fundamentais como: saúde, educação, saneamento, energia elétrica. Ou 

seja, os objetivos do II PNRA tinham uma visão ampliada da reforma agrária, os 

direitos sociais dos trabalhadores rurais foram reconhecidos, e percebeu-se que 
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além da terra estes precisavam também de condições mínimas para continuarem a 

se manter nela (BRASIL, 2003). 

No entanto, o apoio de Lula ao agronegócio foi mais expressivo. Este 

avançou nas terras agricultáveis do país deslocando a fronteira agrícola e 

solidificando um modelo de desenvolvimento baseado na monocultura, na produção 

de comoditties, nas grandes extensões de terra, nas práticas predatórias dos 

recursos naturais, na reprodução ampliada do capital no campo. O agronegócio se 

torna cada vez mais atividade de grandes corporações e empresas nacionais e 

estrangeiras, de diversos setores, atraídas por condições favoráveis propiciadas pelo 

governo através de elevados subsídios agrícolas (SANTOS, 2011). 

Mattei (2012) não acredita que tenha ocorrido a reforma agrária com o II 

PNRA se tratando apenas de uma política compensatória, para ele os efeitos 

perversos do modelo de desenvolvimento agropecuário empurrou do campo 

milhares de pequenos proprietários rurais, sendo que a maioria dos assentamentos 

são mais resultados da luta dos trabalhadores sem terra do que da ação de uma 

política governamental de reforma agrária, e depois que estão na terra precisam 

ainda lutar para continuar nela. 

De acordo com Santos (2011), o segundo mandato de Lula foi marcado 

pela diminuição significativa da implantação dos assentamentos, o governo se utiliza 

cada vez mais de políticas de incorporação na obtenção de terras, enfrentando 

menos o latifúndio e o agronegócio com as desapropriações. 

No entanto, para Mattei (2018), nos governos Lula e Dilma (2003-2015), o 

MDA – enquanto órgão de Estado - foi protagonista de grandes ações em prol da 

melhoria da distribuição da terra e da renda, do enfrentamento da fome e da pobreza 

e da redução das desigualdades sociais e regionais do país. Com isso, tal órgão 

governamental passou a ter o seu papel devidamente reconhecido no processo de 

inclusão social. Já o governo de Temer, extinguiu esse órgão público, ao mesmo 

tempo em que suas prioridades políticas claramente deixaram de ser pautadas pela 

trajetória que vinha em curso há mais de 12 anos. 

Verifica-se que durante os dois mandatos do Governo Lula (2003-2010) 

ocorreu o maior número de assentamento de trabalhadores rurais, representando 

52% do total historicamente realizado no país. Em grande medida, esta expansão 

esteve atrelada ao processo de pressão exercido pelos movimentos sociais agrários 

após a promulgação do II Plano Nacional de Reforma Agrária no ano de 2003. 
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Registre-se, todavia, que essa ação de política agrária foi fortemente reduzida 

durante os cinco anos do governo Dilma (2011-2015), quando o número de famílias 

assentadas caiu muito, inclusive ficando abaixo da média dos governos FHC (Mattei, 

2018). 

Em 28 de dezembro de 2018, o então presidente do INCRA, Leonardo 

Góes Silva, envia uma carta aos servidores informando sua decisão de deixar a 

presidência do instituto alegando razões pessoais e para tornar possível o início de 

novos desafios profissionais. Nessa mesma carta, o presidente destaca o 

reposicionamento estratégico da autarquia que permitiu o resgate da sua 

importância institucional para diversos setores da sociedade, desde servidores e 

colaboradores, até assentados, proprietários de imóveis rurais, representações 

políticas no Congresso Nacional e organizações internacionais. E mais, fala do 

incentivo, desde o início da sua gestão, à agroindustrialização e à comercialização 

da produção em assentamentos localizados em diversas regiões do país (INCRA, 

2019a). 

Em meio a recente mudança organizacional na Estrutura Regimental do 

INCRA, o instituto deixa de ser submetido à Casa Civil e foi incorporado ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme dispõe o Decreto 

9.660 de 1º de janeiro de 2019 e considerando as diretrizes adotadas pelo novo 

governo, em especial o que se refere ao processo de regularização fundiária na 

Amazônia Legal, com a alteração ocorrida nas competências do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária através do Art. 69 da Medida Provisória nº 870 de 1º 

de janeiro de 2019, no dia 3 de janeiro de 2019, diretores determinam a suspensão 

dos processos de reforma agrária no país e de regularização fundiária na Amazônia 

Legal (INCRA, 2019b). 

Em 9 de janeiro de 2019, em meio a mudança política e ideológica com a 

chegada no novo presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e a barafunda que as 

medidas tomadas pelos diretores causaram, o presidente substituto do INCRA, 

Francisco Nascimento, revogou ordens que paralisaram a reforma agrária (INCRA, 

2019b). 

 

2.2 REDES FORMADAS A PARTIR DA LUTA PELA TERRA 

 

No âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas para 
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Agricultura e Alimentação (FAO) se coloca como instituição fundamental pela sua 

atuação no combate à fome, na promoção da segurança e da soberania alimentar e 

pelo seu papel de incentivadora de um rural com gente que produz alimentos de 

qualidade. Presente no Brasil desde 1949, a FAO é referência na construção de 

consensos entre nações e de parcerias com a sociedade civil em temas como o 

direito à alimentação adequada e saudável, de forma permanente e sustentável; 

como a cooperação Sul-Sul para a segurança alimentar e nutricional, agricultura, 

pesca, pecuária, florestas, mudanças climáticas e desertificação; como a superação 

da extrema pobreza, por meio da qualificação e organização da agricultura familiar; e 

como a gestão sustentável dos recursos naturais, introduzindo uma matriz de 

produção agroecológica para a sustentabilidade social e ambiental (INCRA, 2015). 

O direito ao território tradicionalmente ocupado também sofreu influência 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com compromissos reafirmados 

pelo Brasil na Convenção 169 aprovado através de Decreto Legislativo nº 143/2002 

e devidamente regulamentado por outro Decreto de 2003 (nº 4.887) quanto à 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras, 

assegurado anteriormente por normas constitucionais (CARVALHO, FIDELES E 

MACIEL, 2018). 

O crescimento das Ligas (só no Nordeste, elas tinham em torno de 70 mil 

associados) e a politização de seu discurso - que passou a incluir temas como a 

reforma agrária, o desenvolvimento e a questão regional -, foram considerados por 

muitos analistas como um dos detonadores do movimento que levou ao golpe militar 

no Brasil em 1964. Antes desse golpe, não apenas as Ligas, mas também o Partido 

Comunista (PC) e a Igreja Católica conservadora atuavam como agentes de 

mobilização social no campo, promovendo a sindicalização; o PC buscando aliados 

para a revolução proletária, a Igreja, diminuir a influência do PC sobre os pobres. 

Ainda em 1963, respondendo à pressão que vinha do campo, o governo federal vai 

permitir a formação de sindicatos rurais e da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag). Não por acaso, portanto, depois do golpe, a 

questão agrária vai ser um dos primeiros objetos da intervenção do novo governo. 

Com a ascensão do regime militar, o movimento das Ligas é desarticulado e seus 

principais líderes são presos, exilados ou assassinados. A Contag vai ficar sob 

intervenção até 1968 (REIS, 2012). 

A partir dos anos de 1970, a interação de movimentos camponeses da 
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Igreja Católica progressista e da rede transnacional de direitos humanos confluiu na 

produção dessa ideia da posse da terra como um direito humano, que marcou não 

apenas a luta pela terra no Brasil, como também influenciou a forma como o próprio 

movimento de direitos humanos foi construído no país e na maneira como ele se 

inseriu nessa rede transnacional de ativistas (REIS, 2012). 

Diante da situação alarmante que o quadro de concentração de terras no 

Brasil apresentava, em que existiam poucas pessoas com muitas terras, de forma 

que a maioria dessas são improdutivas, e tendo muitos indivíduos que almejam terra 

para trabalhar e sobreviver, os movimentos sociais no campo surgiram como forma 

de resistência à expropriação e exploração no campo. A articulação e o trabalho 

para se organizar o MST, como um movimento nacional na luta pela terra, se 

efetivaram, principalmente, a partir do cenário caótico que trabalhadores e 

trabalhadoras do campo vinham sofrendo (COELHO, 2010). 

Desde meados do século XX, a Igreja Católica esteve diretamente 

envolvida no processo de formação de sindicatos rurais, em grande medida 

buscando conter a difusão do comunismo ateu entre a população, especialmente 

entre operários e camponeses (REIS, 2012). 

De fato, a Igreja no Brasil, no início dos anos de 1970, iria reorientar 

algumas de suas doutrinas e práticas diante da sociedade, em especial no que se 

refere aos excluídos. Tradicionalmente, a Igreja, enquanto uma Instituição 

hierárquica e corporativa, sempre esteve ligada à classe dominante. No campo, era 

atrelada aos grandes proprietários de terras e seus interesses. O homem simples do 

campo era visto como ignorante e sua maneira de viver o catolicismo era tratada 

como apenas superstição. Com a forte repressão dos militares (prisões, torturas e 

assassinatos) aos civis, inclusive a muitos agentes religiosos, que pensavam de 

forma diferente do regime, abriu-se um campo de discussões sobre as orientações 

políticas e sociais da Igreja. Dessa forma, as mudanças que ocorreram na Igreja não 

estavam dissociadas das transformações que ocorreram na sociedade (COELHO, 

2010). 

Fundada para ser um serviço à causa dos trabalhadores e trabalhadoras 

do campo e de ser um suporte para a sua organização, nasce em 1975 a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), durante o Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, 

convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realizado em 

Goiânia (GO). Foi fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave situação 



 

 

 

32 

 

vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, 

explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo 

e expulsos das terras que ocupavam (CPT, 2019). 

Setores da Igreja Católica progressista estiveram presentes e 

influenciaram a criação dos recentes e maiores movimentos sociais de demanda por 

reforma agrária no Brasil. O Movimento dos Sem-Terra (MST) nasce em 1984 no 

Paraná, com o apoio da CPT e, entre suas principais lideranças, encontram-se 

quatro ex-seminaristas. No Acre, a Igreja também vai ser um parceiro importante na 

organização do movimento dos seringalistas, liderado por Chico Mendes, que irá 

promover a criação de sindicatos e do Partidos dos Trabalhadores (PT) na região. 

No decorrer da atuação desse movimento, vai ocorrer uma aproximação com os 

movimentos ambientalistas, com base na ideia da valorização das populações que 

vivem da floresta, mas não destroem sua riqueza e diversidade (REIS, 2012). 

Entretanto, Coelho (2010) conclui que quando o MST se oficializa em 

1984, há uma preocupação constante, por parte do Movimento, em tentar se 

desgarrar da Igreja, no sentido de que ele era um movimento autônomo, em que os 

próprios trabalhadores rurais Sem Terra tomavam suas decisões. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é fruto de uma 

questão agrária que é estrutural e histórica no Brasil. Nasceu da articulação das 

lutas pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, 

especialmente na região Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil 

inteiro. O MST teve sua gestação no período de 1979 a 1984, e foi criado 

formalmente no Primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, que se 

realizou de 21 a 24 de janeiro de 1984, em Cascavel, no estado do Paraná. Hoje o 

MST está organizado em 22 estados, e segue com os mesmos objetivos definidos 

neste Encontro de 84 e ratificados no I Congresso Nacional realizado em Curitiba, 

em 1985, também no Paraná: lutar pela terra, pela Reforma Agrária e pela 

construção de uma sociedade mais justa, sem explorados nem exploradores 

(CALDAR, 2001). 

No âmbito estadual surge em 1962 a Federação dos Trabalhadores 

Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (Fetape), 

entidade sindical que representa e coordena os trabalhadores rurais agricultores e 

agricultoras familiares de Pernambuco. Foi reconhecida em 17 de outubro de 1962 e 

atualmente é constituída por 179 Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
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Rurais das três regiões do estado. 

Dois grandes acordos tiveram destaque na história da Fetape, um 

celebrado pela categoria dos trabalhadores/as canavieiros/as da Zona da Mata, no 

ano de 1979; e o outro da hortifruticultura irrigada do Vale do São Francisco/PE, em 

1994. Essas conquistas só foram possíveis a partir da organização dos assalariados 

e assalariadas rurais para combater a exploração no trabalho, promovida pelos 

grandes latifundiários nas relações entre o capital e o trabalho, tanto na lavoura 

canavieira, quanto nas fazendas de uvas e mangas do Vale do São Francisco. Foi 

nessa época que o sindicalismo aflorou em Pernambuco, com as lutas pelos direitos 

sociais, combate à concentração de terras e à violência no campo (FETAPE, 2012). 

No início do século XXI, os sindicatos, associações e federações, ganham 

destaque se destaca no cenário político, propondo aos trabalhadores rurais que não 

ficassem somente na reivindicação e nem na proposição, mas participassem 

ativamente das disputas eleitorais em nível local, estadual e nacional, com 

representantes no Legislativo e no Executivo, como forma de fortalecer a formulação 

de políticas públicas e a luta dos homens e mulheres do campo. 

Assim, no ano de 2010, a Fetape, buscando consolidar sua força política, 

apresenta Manoel Santos para deputado estadual, assegurando uma grande vitória, 

obtendo mais de 42.000 votos. Pela primeira vez na história de Pernambuco, um 

trabalhador rural foi eleito para a Assembleia Legislativa (FETAPE, 2012). 

 

2.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.3.1 Discursos Teóricos de Bourdieu: Habitus, Campo Relacional e Capital 

 

O pensamento do filósofo e sociólogo francês Bourdieu (2011a) sustenta 

que os discursos teóricos só terão validade se forem pautados através de uma 

metodologia empírica e dialógica onde a investigação dos indivíduos em sua 

dimensão humana assuma um lugar de destaque nas evidências do fenômeno 

social. 

O conceito de fenômeno social leva em consideração que a realidade se 

constrói socialmente e que os indivíduos nela inseridos não são determinados por 

ela, mas co-criadores e é a partir dela que as pessoas constroem as condições 
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objetivas e subjetivas de sobrevivência dentro e fora do espaço local instituindo 

inúmeros campos de luta política e transformação social. 

A comparação é um dos instrumentos mais eficazes das ciências sociais, 

como Durkheim (1999) “a sociologia é um método comparativo”. 

Ao tomarmos como base o pensamento de Bourdieu (2011a) para 

estabelecermos uma análise reflexiva e considerações a respeito do problema, se 

faz necessário destacar que esse autor estabelece suas teses tomando como 

referência, entre outras, três categorias básicas por ele desenvolvidas que se 

desdobram para melhor compreensão dos fenômenos produzidos pela sociedade. 

São elas habitus enquanto matriz geradora de concepções, 

comportamentos e modos de ver o mundo; Campos como conceito que 

complementa a ideia de habitus, por se apresentar como espaço próprio para as 

ocorrências de relações entre os indivíduos isoladamente e grupo de indivíduos que 

se identificam coletivamente; e capital cultural enquanto aprendizado introjetado e ou 

aprendido pelos indivíduos e grupos de indivíduos na sua relação com o espaço 

cultural. 

A formação do habitus dá-se pela interiorização dos determinismos 

sociais. À medida que experiências pontuais e concretas são repetidas, temos a 

acumulação e estruturação de disposições gerais. Os agentes que vivem as 

mesmas condições de vida, dentro de um mesmo segmento social, tendem a 

incorporar e posteriormente interiorizaras mesmas disposições que transformam-se 

em verdadeiros traços de personalidade. 

A mediação indivíduo/sociedade estabelecida por Bourdieu (1972) define 

o habitus como a aptidão que têm os agentes de se orientarem espontaneamente no 

espaço social e a reagir de modo mais ou menos adaptado aos acontecimentos e 

situações. 

Bourdieu (1972) defende que os habitus sociais não são construídos 

isoladamente, são gerados e aprendidos dentro do contexto social e incorporados e 

desenvolvidos na trajetória histórica dos indivíduos, tendendo a se fixar como uma 

espécie de matriz do pensamento social, e como tal tendem a voltar e se exteriorizar 

através das várias práticas socioculturais que vão desde a postura corporal até os 

gostos e formas de ver o mundo. 

O habitus na visão de Bourdieu (1972), não é “destino”, ele é um sistema 

de disposições em aberto. Clareando o conhecimento a respeito do habitus coletivo, 
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na identidade social de um grupo. Os processos de escolha dos agentes, a partir 

dessa compreensão, são orientados não por uma racionalidade estratégica, mas por 

uma combinação entre a objetividade das estruturas condicionadoras e as 

subjetividades interpretadoras da vida social, inerentes ao agente. 

Assim, a vivência nas mesmas condições produz no indivíduo um sistema 

de disposições duráveis que tende a reproduzir as estruturas geradoras. Isto é, um 

sistema de estruturas estruturantes, dito de outra forma, um princípio gerador de 

práticas e representações. 

Bourdieu (2011a) define o conceito de campo como um sistema de 

posições diferenciais que confere aos agentes individuais ou coletivos, que o 

ocupam, papéis e status diversos. Explicando que os campos por se estabelecerem 

como espaços estruturados possuem regras próprias que se apresentam como 

gerais, e duráveis, as posições das pessoas e grupos sociais se estabelecem com 

base nos níveis de propriedade e, por conseguinte, posições que as pessoas ou 

grupos sociais ocupam. 

Com base no principio de capital social sustentada por Bourdieu (1980), 

destacam-se três aspectos: os elementos constitutivos; os benefícios obtidos pelos 

indivíduos mediante sua participação em grupos ou campos sociais e as formas de 

reprodução desse tipo de capital. 

Em relação ao primeiro elemento o capital social é visto pelo autor citado 

como a agregação de recursos atuais ou potenciais que tem ligação estreita com 

uma rede durável de relações institucionalizadas de reconhecimento e de inter-

reconhecimento. As relações estabelecidas entre os indivíduos pertencentes a um 

determinado grupo não advêm apenas do compartilhamento de relações objetivas 

ou de proximidade no mesmo espaço econômico e social. As relações fundam-se 

também nas trocas materiais e simbólicas, cuja instauração e perpetuação supõem o 

reconhecimento dessa proximidade pelos agentes. Dito de outra forma, os campos 

sociais (família, clube, escola, etc.) dão ao indivíduo o sentimento de pertencimento 

a um determinado grupo. 

O segundo elemento diz respeito à quantidade e à qualidade de recursos 

do grupo. De acordo com esse autor, o volume de capital social de um agente 

individual depende tanto da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente 

mobilizar como do volume das diferentes formas de capital (econômico, cultural ou 

simbólico) que é propriedade exclusiva de cada um dos agentes a quem o indivíduo 
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está ligado. 

Mesmo que o capital econômico seja a fonte de todas as outras formas de 

capital, Bourdieu (2011a) deixa claro que o capital social tende a ser transformado 

em capital econômico ou em capital cultural. 

Em relação aos ganhos obtidos pelos indivíduos em decorrência de sua 

participação nos grupos, Bourdieu (2011a) ressalta que essa participação permite a 

apropriação dos benefícios materiais e simbólicos que circulam entre os membros da 

rede. 

Considerando essa apropriação está, em terceiro lugar, a reprodução do 

capital social, que é produto do trabalho necessário para produzir os campos de 

relações duráveis que podem proporcionar os benefícios materiais e simbólicos que 

circulam entre seus membros. 

 

2.3.2 Ruralidade na Vida dos Camponeses 

 

Categoria extremamente maleável, a ideia de ruralidade surge no 

contexto de reapropriação do rural e construção de uma identidade. Para muitos 

autores, a ruralidade é maneira de viver o rural, que varia em função do contexto que 

se analisa. Através dela comumente se questiona sobre como os atores sociais 

vivenciam seu espaço e, provavelmente devido à inúmera diversidade de atores, é 

muito comum a referência às “ruralidades”, no plural. 

O debate sobre as ruralidades é porta de entrada para a revalorização de 

diversas questões, como a do fim do campesinato, a urbanização do/no campo o fim 

do rural pré-capitalista e a ideia de transformação do “continuum” (Redfield, 1956). 

“A organização do trabalho familiar no campo existe desde os primórdios 

da história da humanidade” (FERNANDES, s/d, p. 4). Neste sentido, pode-se dizer 

que “a agricultura familiar não é uma categoria social recente nem a ela corresponde 

uma categoria analítica nova”. Na realidade, a expressão seria “um conceito 

genérico, que incorpora uma diversidade de situações específicas e particulares” e 

“ao campesinato corresponde uma destas formas particulares da agricultura familiar, 

que se constitui enquanto um modo específico de produzir e de viver em sociedade” 

(WANDERLEY, 1996, p. 2). Sob esta ótica, o termo agricultura familiar estaria 

relacionado diretamente ao tipo de organização adotada na produção. 

“A terra trabalhada por uma família não é apenas um espaço técnico, é 
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também o espaço de uma certa concepção da liberdade individual conquistada 

sobre a sociedade e, mais ainda, contra o Estado” (RAMBAUD, 1982, p. 111). 

Segundo Llambi (1991), em cada período histórico o processo de 

acumulação do capital engendra seu próprio campesinato, constituindo agentes 

sociais históricos específicos de origem diversificada e com trajetórias diferentes. 

Cardoso (2002), fazendo eco aos postulados de Chayanov e seus 

seguidores, argumenta que a estrutura camponesa se definia economicamente, de 

acordo com Chayanov, por quatro características principais: 1) acesso estável à 

terra, seja em forma de propriedade, seja mediante usufruto; 2) trabalho 

predominantemente familiar (o que não exclui, em alguns casos, o emprego de força 

de trabalho adicional externa ao núcleo familiar); 3) economia fundamentalmente de 

subsistência, sem excluir uma eventual vinculação de mercado; 4) certo grau de 

autonomia na gestão das atividades agrícolas. 

 

2.3.3 Pluriatividade 

 

A pluriatividade no meio rural refere-se a um fenômeno que pressupõem a 

combinação de pelo menos duas atividades, sendo uma delas a agricultura. Estas 

atividades são exercidas por indivíduos que pertencem a um grupo doméstico ligado 

por laços de parentesco e consanguinidade (filiação) entre si, podendo a ele 

pertencer, eventualmente, outros membros não consanguíneos (adoção), que 

compartilham entre si um mesmo espaço de moradia e trabalho (não 

necessariamente em um mesmo alojamento ou habitação) e se identificam como 

uma família. 

Os estudos de Baumel e Basso (2004), defendem a tese da pluriatividade, 

na busca do desenvolvimento da agricultura familiar: 

 

A pluriatividade se estabelece como uma prática social, decorrente da busca 
de formas alternativas para garantir a reprodução das famílias de 
agricultores, um dos mecanismos de reprodução, ou mesmo de ampliação 
de fontes alternativas de renda; com o alcance econômico, social e cultural 
da pluriatividade as famílias que residem no espaço rural, integram-se em 
outras atividades ocupacionais, além da agricultura. (BAUMEL e BASSO, 
2004, p. 139). 

 

Segundo Kautsky (1980), o processo de transformação estrutural da 

agricultura sob o capitalismo não elimina, necessariamente, as pequenas 
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propriedades desde que elas desenvolvam “formas de trabalho acessório” (que 

podem ou não estar ligadas à agricultura) que lhes permitam manter sua reprodução 

social. 

Long e Ploeg (1994), a respeito de como os próprios agricultores moldam 

as atividades agrícolas por meio de projetos e práticas baseadas em critérios, 

interesses, perspectivas e experiências diferentes em busca de seus 

desenvolvimentos, nos diz:  

 

Como os outros atores, os agricultores desenvolvem formas de lidar com 
situações problemáticas e combinam recursos de forma criativa (materiais e 
não materiais – especialmente conhecimento prático derivado da 
experiência anterior) para resolver os problemas. Eles também tentam criar 
espaço para seus próprios interesses de forma que possam beneficiar de 
ou, se necessário, neutralizar intervenções por grupos externos ou agências 
(LONG e PLOEG, 1994, p. 12). 
 

Desta forma, pode-se considerar que a pluriatividade e as atividades não-

agrícolas são mecanismos de desenvolvimento. Ambas contribuem para que a forma 

familiar de organização do trabalho e da produção gere novos mecanismos de 

sobrevivência, de garantia de sua reprodução material. 

 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização do levantamento de dados que subsidiaram esta 

pesquisa, bem como para a interpretação dos mesmos elegeu-se a pesquisa 

qualitativa como orientação metodológica. Conforme Minayo (2010), a abordagem 

qualitativa trabalha com a natureza dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes, que são fenômenos essencialmente do 

homem, que fazem parte de sua realidade social e que o direciona a agir de 

determinada forma, bem como na reflexão sobre o que faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade dividida com seus pares. 

Sendo assim, esse modelo de pesquisa contempla exatamente a 

pretensão deste trabalho, justificando sua utilização, pois entende-se que os 

assentados, como sujeitos a serem compreendidos, são dinâmicos e por isso a 

necessidade de um olhar que contemple sua diversificação. 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista que 

segundo Gil (2006), tem imensa utilização na pesquisa social porque possibilita a 
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obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social e é uma 

técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade. 

Dentro da perspectiva qualitativa, a entrevista é uma técnica de pesquisa 

que proporciona um contexto de interação entre o entrevistado e o entrevistador, 

através de trocas verbais e não verbais, onde possa haver melhor compreensão do 

objetivo da pesquisa, como por exemplo, os significados, valores e opiniões dos 

atores sociais a respeito de situações e vivências pessoais (FRASER; GONDIM, 

2004). 

Em relação a estruturação da entrevista, elegeu-se a entrevista 

semiestruturada, que privilegia mais as questões abertas, permitindo que o 

entrevistado ofereça informações que poderiam ser ignoradas nas entrevistas 

fechadas, bem como oferece ao entrevistador uma visão mais ampla do fenômeno 

investigado, considerando as questões culturais e históricas dos sujeitos, o sentido e 

a percepção do tema abordado. 

O que diferencia uma entrevista semiestruturada da entrevista aberta ou 

não estruturada, é o nível de diretividade que se pretende seguir, onde a segunda 

deixa o entrevistador livre para discorrer, fazendo apenas inferências pontuais; já na 

entrevista semiestruturada, o que se faz é seguir um roteiro de tópicos ou perguntas 

gerais, que direciona o entrevistado a temática, porém dá liberdade para que 

discorra sobre o assunto (FRASER; GONDIM, 2004). O objetivo então de se utilizar 

a entrevista semiestruturada foi pela necessidade do direcionamento de questões 

que auxiliassem a se atingir os objetivos da pesquisa, e que por outro lado fosse 

possível dar liberdade para que os sujeitos expressassem suas subjetividades frente 

ao tema proposto. 

Nas entrevistas semiestruturadas individuais, o objetivo foi levantar dados 

de identificação e socioeconômicos: idade, gênero, raça/cor, naturalidade, estado 

civil, quantidade de membros na família, filhos, escolaridade, dados referentes ao 

trabalho e a terra, atividades não agrícolas, perfil dos pais, perfil dos filhos, 

condições de moradia e acesso a serviços públicos. Participação em política, 

trajetória coletiva do assentamento, redes de relacionamento, políticas públicas, 

lideranças, motivação para viver no assentamento. O roteiro de entrevista 

semiestruturada individual aplicado pode ser consultado no Apêndice A. 

As entrevistas individuais, foram precedidas de uma reunião com os 

assentados de cada assentamento e serviu para apresentar os objetivos da 
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pesquisa aos assentados bem como ter uma conversa inicial sobre o processo de 

formação dos assentamentos. 

As entrevistas individuais e as reuniões foram gravadas em áudio, uma 

vez seria possível acompanhar os relatos com maior atenção, sem necessidade de 

interromper as falas para anotações, bem como a possibilidade de ouvir os 

depoimentos posteriormente auxiliaria no processo de compreensão dos conteúdos 

(MINAYO, 2010). 

Segundo Duarte (2002), a delimitação dos sujeitos a serem entrevistados 

na metodologia de base qualitativa raramente é determinada no momento da 

elaboração do projeto. Para esta pesquisa, utilizou-se a recomendação de Duarte 

(2002) de que é necessário realizar entrevistas até que o pesquisador entenda que 

tenha se esgotado o conteúdo a ser analisado, até atingir-se o “ponto de saturação”. 

Para este trabalho, portanto, foram realizadas 35 entrevistas com os 

trabalhadores do assentamento Senador Mansueto de Lavor e 25 entrevistas com 

os trabalhadores do assentamento São Francisco. 

Para a análise dos dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo que 

segundo Minayo (2010) é uma ferramenta para se analisar conteúdos de 

comunicação, e que esses conteúdos, após analisados, são indicadores de uma 

determinada condição, geralmente, a que investigamos. Através da análise temática, 

é possível identificar significados que estão ligados e colocá-los em uma classe 

equivalente, agrupando assim temas relativos e que dão sentido para a 

compreensão do objeto investigado. 

Para a realização da análise do conteúdo, é necessário que se faça a pré-

análise dos dados; na exploração do material e no tratamento dos resultados e 

interpretação. A primeira etapa seria a organização do material, sua leitura e 

levantamento de indicadores; na segunda etapa, codifica-se os dados de acordo 

com os registros; já na terceira etapa, faz-se a categorização a partir do 

agrupamento de características comuns (MINAYO, 2010). 

Portanto, neste trabalho, conforme o referencial da análise dos dados, 

através da transcrição das entrevistas foi possível fazer a leitura do texto e levantar 

algumas hipóteses para responder os objetivos; em seguida foi realizada uma 

análise mais minuciosa e aprofundada do conteúdo, onde foi possível assimilar os 

temas já eleitos na entrevista, como as questões relacionadas as atividades 

pluriativas, bem como as estratégias de reprodução social. Por fim, a partir do 
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agrupamento dos temas, foi possível interpretar os conteúdos a partir do referencial 

teórico-metodológico adotado na pesquisa, bem como da revisão de outros 

trabalhos com temáticas que se aproximam desta proposta. 

Cabe ressaltar que neste processo de análise de dados, embora tenha 

seguido um procedimento metodológico, não se pode deixar de considerar a ótica da 

presente pesquisadora, que não é neutra e que imprime suas vivências na 

interpretação destes conteúdos. 

As questões de ética da pesquisa foram avaliadas e aprovadas pelo 

Comitê de Ética da Univasf. Assim, antes do início das entrevistas, o projeto desta 

pesquisa foi submetido e aprovado pelo referido comitê, conforme Anexo A. 

Na sequência, são apresentadas as características dos assentamentos 

estudados. 

 

2.4.1 Assentamento Senador Mansueto de Lavor 

 

O Assentamento Senador Mansueto de Lavor situado no município de 

Petrolina – PE limita-se ao norte e ao leste com o assentamento São Francisco, ao 

sul com os terrenos marginais do Rio São Francisco e a oeste por uma área 

remanescente. 

Sua área registrada na vistoria é de 714 ha, localizada no trecho Petrolina 

- Lagoa Grande (PE). O acesso à propriedade é feito pela BR 428. 

A Figura 1 apresenta as delimitações do Assentamento e é possível 

visualizar a vila residencial que fica as margens da BR 428 e segue com uma parte 

mais estreita que leva a área coletiva que está mais verde devido a irrigação, logo na 

sequência, as margens do Rio São Francisco encontra-se a área de reserva e é 

possível perceber que precisa de um replantio de plantas nativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

42 

 

Figura 1: Delimitações do Assentamento Senador Mansueto de Lavor 

 

Fonte: Google Earth, elaborado pela autora. 

 

A Foto 1 mostra a sede da Associação do Assentamento Senador 

Mansueto de Lavor no momento da realização da reunião de apresentação da 

pesquisa. 

 
Foto 1: Sede da Associação do Assentamento Senador Mansueto de Lavor 

 
Fonte: autora 2018. 
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O assentamento encontra-se localizado na zona rural de Petrolina, 

próximo ao Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semiárido da EMBRAPA, 

distante 38 km do centro do município, à margem esquerda do rio São Francisco, no 

sertão pernambucano. 

O atual assentamento Senador Mansueto de Lavor chamava-se fazenda 

Capivara, formada de pequenos proprietários localizados à margem do rio com a 

área de sequeiro coletiva e que foi desapropriada pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. Esta instalou em 1963, a primeira estação 

experimental do semiárido, cujos resultados possibilitaram a implantação do Projeto 

Bebedouro, através de um convênio firmado com a SULVALE (atual Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba- CODEVASF). Os 

resultados obtidos foram também determinantes para implantação de outros projetos 

na região. Sob propriedade e coordenação do EMBRAPA transformou-se em 

estação experimental Bebedouro II, com produção de sementes selecionadas de 

cultura anuais como: milho, feijão e soja com irrigação de pivô central. 

Trata-se de um assentamento que teve início em 1999, com a primeira 

invasão com aproximadamente 300 famílias que ocuparam a área de sementes 

básicas da EMBRAPA, fato ocorrido em 14 de maio daquele ano. Na época havia 

grande número de ex-funcionários da EMBRAPA que participaram da ocupação por 

estarem desempregados mediante o Plano de Demissão Voluntária – PDV, 

juntamente com os trabalhadores de regiões circunvizinhas e até de outros Estados. 

Os invasores são provenientes de vários estados nordestinos e até mesmo da região 

sudeste, atraídos pela possibilidade de arranjarem trabalho na região de Petrolina, 

decantada como a "Califórnia brasileira". Suas origens campesinas levaram-lhes a 

criar inicialmente uma associação de agricultores no vizinho município de Lagoa 

Grande, com a finalidade de receberem recursos financeiros do Programa Estadual 

de Apoio ao Pequeno Produtor Rural- PRORURAL da extinta SUDENE. 

Em 17 do mesmo mês a área foi desocupada por ordem judicial na Ação 

de Reintegração de Posse movida pela EMBRAPA, perante a Justiça Federal em 

Petrolina. Em 17 de junho, os agricultores promoveram nova invasão, contando 

naquela oportunidade com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e 

da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do 

Estado de Pernambuco (Fetape). Esse evento obrigou o INCRA a fazer gestões no 

sentido de incluir a referida área nas prioridades de assentamento, o que veio a 
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ocorrer com a expedição de decreto governamental datado de 29 de novembro de 

1999. 

Na segunda ocupação houve um decréscimo do número de famílias, em 

relação à primeira investida ocupacional, ficando em média 140 famílias sendo, 

posteriormente, esse número reduzido a 100. Estas acamparam as margens do rio 

onde firmaram residência, com construções de taipa. As primeiras culturas 

implantadas pelos acampados foram o milho e o feijão, plantados coletivamente. 

A imissão de posse ocorreu no dia 11 de março de 2000, e inicialmente, 

houve a liberação apenas dos créditos apoio inicial I/II (anteriormente chamados 

fomento e alimentação), que foram investidos na compra de um trator com grade 

pesada, um pulverizador tratorizado e ferramentas agrícolas. O acampamento 

possuía uma “relação cordial” com a EMBRAPA, até o dia em que resolveu apoiar 

uma nova ocupação liderada pela FETAPE, em 16 de abril de 2000. 

Na ocasião, os acampados apropriaram-se da área do último pivô central, 

pertencente a EMBRAPA, e de várias máquinas e implementos, alterando as 

“relações cordiais” existentes entre ambos. Diante da situação a EMBRAPA acionou 

a justiça e obteve ganho de causa, em caráter irrevogável. Assim, as famílias foram 

transferidas para outras áreas de acampamento pertencentes a FETAPE. 

Após divergirem do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra- 

MST quanto aos métodos de luta empreendidos na conquista da terra, criaram uma 

associação de pequenos produtores agrícolas e tentaram adquirir glebas na região 

através do Programa "Cédula da Terra". Não tendo sido encontrada área 

suficientemente grande para assentar as mais de 300 famílias de agricultores 

ligados à associação, decidiram ocupar a Área de Sementes Básicas da EMBRAPA, 

solicitando para tanto o apoio do STR/FETAPE. Concretizada a ocupação da área e 

feita a seleção, apenas 100 famílias permaneceram no local, enquanto as demais 

partiram para outras ocupações que ocorreriam na região, a exemplo dos 

assentamentos José Ramos, Alto da Areia, Mandacaru e 1º de Maio. Em seguida, os 

ocupantes do assentamento extinguiram a associação originariamente criada em 

Lagoa Grande, e constituíram formalmente a "Associação dos Agricultores do 

Assentamento Senador Mansueto de Lavor". 

A maior parte dos agricultores chegou à região estimulada pelo fato de os 

municípios ali localizados exportarem grandes quantidades de frutas para mercados 

internacionais, na crença de que com isso obteria facilmente emprego e renda. Isso 
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na realidade não ocorre, pois os trabalhadores rurais somente são contratados em 

regime de emprego temporário, e mesmo assim durante o período de colheita. Ao 

terminar esta, os contratos são automaticamente rescindidos, passando os 

trabalhadores a perambular pela periferia das cidades e a se submeter à prestação 

de serviços temporários, na qualidade de trabalhadores avulsos. 

Como eles dificilmente dispõem de recursos financeiros para retornar às 

suas cidades de origem, via de regra, eles se agrupam para discutir o engajamento 

em movimentos pela conquista da terra. No caso específico, motivou-os a entrar na 

luta o sonho de inclusão social, materializado com a conquista definitiva da terra e as 

possibilidades de progresso que se lhes apresentavam a partir de então. Este foi o 

motivo principal para ocupação da área onde se encontram assentados. 

A conquista fundamental dos agricultores do assentamento foi, sem 

sombra de qualquer dúvida, a gleba. Cada assentado detém 4,6 ha de área irrigável, 

em um total de 7,14 ha. A desapropriação da área custou aos cofres públicos R$ 

326.623,15 pelo pagamento de benfeitorias não reprodutivas, através da ordem 

bancária 26/2000. Para o pagamento da indenização pela terra nua, foram 

despendidos R$ 601.641,58. 

No dia 24 de maio de 2000 foi criado o Projeto de Assentamento Senador 

Mansueto de Lavor, que teve seus beneficiários homologados na relação de 

beneficiários em 05 de julho de 2000. O Quadro 1 apresenta o resumo das 

informações do assentamento: 

 

Quadro 1: informações Associação do Assentamento Senador Mansueto de Lavor 
Denominação do Imóvel Bebedouro II 

1) Decreto Port. - 0007 

2) Data de desapropriação 29/11/94 

3) Data de imissão da posse 11/03/00 

4) Data da criação do P.A 24/05/00 

5) Valor da terra nua R$ 601.641,58 

6) Valor das benfeitorias reprodutivas 0 

7) Valor das benfeitorias não reprodutivas R$ 326.549,98 

8) Valor das Benfeitorias (antes da emissão de posse) (6 + 7) R$ 285.168,49 

9) Valor total do imóvel (5 + 8) R$ 886.810,07 

10) Área Total 711,8497ha 

11) Valor Total do Imóvel por há (9 / 10) R$ 1.306,20 

12) Custo médio / família R$ 8.868,10 

13) Área de Reserva Legal 142,1699ha 

14) Área de Preservação Permanente 6,4ha 

15) Área Média por Família  7,1184ha 

16) Área Média das Parcelas 4,6 ha 
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Denominação do Imóvel Bebedouro II 

17) Número de Famílias Atual 100 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

2.4.1.1 População e Organização Social 

 

O Gráfico 1 apresenta o comparativo entre os assentados com relação ao 

tempo de permanência: 

 

Gráfico 1: Permanência das famílias no assentamento 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

Para entender a história dos assentados é importante destacar o 

quantitativo de famílias que estão presentes desde o início, ou seja, desde a fase de 

acampamento. Assim, o Gráfico 1 mostra que um pouco mais da metade das 

famílias que residem no assentamento Mansueto de Lavor entraram após a sua 

criação, das 100 família que ali residem 45% estão desde o início do acampamento. 

Com relação a faixa etária, a maior parte da população do assentamento 

está concentrada no grupo de idade que vai de 11 a 30 anos, 39% dos assentados 

encontram-se nessa faixa etária. Os assentados com mais de 50 anos representam 

25,5% da população. O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos assentados por faixa 

etária: 
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Gráfico 2: Faixa etária da população do assentamento Senador Mansueto de Lavor 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

O Gráfico 3 apresenta a distribuição da população segundo o gênero: 

 

Gráfico 3: Distribuição da população por gênero no PA Senador Mansueto de Lavor 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 
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Segundo o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, a população 

brasileira, quanto ao gênero, é distribuída em 51% de mulheres e 49% de homens. A 

população do assentamento diverge dessa tendência e apresenta uma população 

distribuída em sua maior parte por homens, 57%. 

 

2.4.1.2 Educação 

 

No assentamento há uma escola na qual oferta o educação infantil e o 

ensino fundamenta (1º grau), a maioria dessas crianças e jovens estudam nessa 

escola na localidade, também há uma unidade da nova semente no presente 

assentamento, funcionando como uma creche, os jovens que terminam o ensino 

fundamental, são destinados a escola que fica na localidade de Izacolândia, a qual 

fica mais próxima ao assentamento para dar andamento nos estudos e cursar o 

ensino médio (2° grau). O programa de educação de jovens e adultos – EJA também 

é aplicado na comunidade por meio da escola presente no assentamento. 

O INCRA realizou uma parceria com a Universidade do Vale do São 

Francisco para ofertar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária- 

PRONERA, no presente assentamento um estudante foi selecionado, filho de um 

assentado, porém desistiu do curso oferecido. O Gráfico 4 apresenta a distribuição 

da população quanto a escolaridade: 

 

Gráfico 4: Distribuição pelo grau de escolaridade dos assentados 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 
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Quanto a escolaridade o Gráfico 4 mostra que a maior parcela de assentados 

possui o 1 º grau completo e uma grande parte tem o 2º grau ou está a caminho de 

conseguir concluí-lo. 

 

2.4.1.3 Sistema Produtivo e Geração de Renda 

 

A agricultura é a principal fonte de renda das famílias, a maioria explora o 

seu lote quem tem em média 4,6 ha com o plantio de frutas e hortaliças, já que a 

área é irrigada, a criação animal é desenvolvida de forma minoritária por esses 

agricultores que vem esse tipo de atividade como o complemento para alimentação 

da própria família não sendo direcionada para comercialização. 

A comercialização desses produtos é feita por meio de atravessadores 

que compram essa mercadoria no lote do agricultor e revendem, o que termina por 

diminuindo o lucro para esse agricultor, porém foi visto que é uma prática que ainda 

é corriqueira no presente assentamento. 

Na busca por melhores condições de vendas e mais rendimentos para 

essas famílias, alguns agricultores iniciaram a participação nos programas federais, 

sendo eles o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA, desde o ano de 2016, a associação vem participando 

ativamente do PNAE no município de Petrolina, e o PAA estadual pela Conab, 

iniciou a participação em 2018. A participação nesses programas tem ajudado esses 

agricultores a programarem seus plantios com mais segurança, já que o preço é 

tabelado e não leve em consideração no momento da venda a lei da oferta e da 

procura. 

A venda de mercadoria nos programas federais vem melhorando os 

trabalhos no coletivo, visto que eles participam das chamadas como grupo formal, o 

que vem fazendo um resgate da participação do trabalho em grupo, visto como 

pontos positivos pelos agricultores do assentamento Senador Mansueto de Lavor. 

Os financiamentos dos cultivos com a implantação de novas áreas ou 

com manutenção das culturas presentes é feito de forma individual por cada família, 

que utilizam de créditos via agentes financeiros para custear os investimentos. 

Nos anos de 2017 e 2018 o INCRA disponibilizou crédito para serem 

investidos no P.A, dando ênfase ao fomento mulher e o semiárido. O primeiro o valor 
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do recurso era de R$ 3.000,00 (decretos 8.256/14 e 9.066/17) e a partir de 26 de 

junho de 2018 o valor passou a ser de R$ 5.000,00, devido a alteração do decreto 

passado a vigorar o 9.424/18. 

 

 

Art. 2º Os créditos de instalação de que trata este Decreto - III - 
fomento mulher - para viabilizar a implementação de projeto 
produtivo sob responsabilidade da mulher titular do lote, no valor de 
até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em operação única, por família 
assentada. IV - semiárido - para atender a necessidade de 
segurança hídrica das famílias assentadas nos projetos de 
assentamento localizados nas áreas circunscritas ao semiárido, 
reconhecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, destinados a apoiar soluções de captação, armazenamento e 
distribuição de água para consumo humano, animal e produtivo, no 
valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por família assentada 
(DECRETO 9.424/18). 

 

O segundo recurso que tem seu valor para garantir a segurança hídrica 

das famílias nos assentamentos, não foi disponibilizado até o momento para o 

assentamento Senador Mansueto de Lavor. O Gráfico 5 apresenta a distribuição dos 

valores de acesso a créditos dos programas federais por ano: 

 

Gráfico 5: Distribuição do acesso aos programas federais 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

O Gráfico 6 apresenta a distribuição dos valores de acesso a créditos 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/195238754/art-2-do-decreto-9424-18
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/195238748/art-2-inc-iii-do-decreto-9424-18
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/195238746/art-2-inc-iv-do-decreto-9424-18
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provenientes do fomento mulher fazendo um comparativo entre os anos de 2017 e 

2018: 

 

Gráfico 6: Distribuição dos fomentos do INCRA no P.A 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

A linha de crédito Fomento Mulher disponibilizada pelo Incra é o 

reconhecimento da importância do trabalho produtivo das mulheres da reforma 

agrária. As mulheres que contam com o apoio de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Ater) podem usar o fomento para a implantação de quintais produtivos e com 

isso garantir alimentação saudável, mais qualidade de vida para sua família e gerar 

renda. Em 2018 o Decreto 9.424 reajustou o valor do crédito que passou de R$ 3 mil 

para R$ 5 mil. 

O Gráfico 7 apresenta a distribuição dos valores de acesso a créditos no ano 

de 2018 de acordo com o crédito acessado: 

 

Gráfico 7: Distribuição do acesso a recursos provenientes de agentes financeiros 
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Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

O Gráfico 8 apresenta a distribuição do plantio por cultura: 

 

Gráfico 8: Distribuição do plantio por cultura/ha 

 
Fonte: elaborado pela autora 2018. 
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Foto 2: Agricultores do assentamento Senador Mansueto de Lavor 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

2.4.1.4 Cultura e Lazer 

 

O aniversário do assentamento é uma data festiva na qual toda a 

comunidade se une para comemorar esse importante dia, fazendo uma reflexão de 

toda a trajetória realizada pelas famílias, repassando um pouco disso para os mais 

jovens do assentamento, mostrando o porquê daquelas famílias estarem naquele 

espaço atualmente. Esse é único momento de reflexão feito no coletivo da trajetória 

dessas famílias. Algumas famílias fizeram críticas ao modelo no qual estão 

inseridas, questionando que atualmente o assentamento não oferta lazer para a 

comunidade, seja para jovens ou para os mais experientes, e que o local tornou-se 

apenas espaço de trabalho e “dormida”, as indagações são cobrando infraestrutura 

que propiciem lazer aos agricultores. 

 

2.4.2 Assentamento São Francisco 

 

O assentamento São Francisco foi criado em dezembro de 1996, 

beneficiando 60 famílias de trabalhadores rurais sem terra. Organizados pelo MST, 

na luta pela terra essas famílias foram chamadas a participar da luta, o movimento 

passou pelos municípios do estado Pernambuco (Petrolina, Santa Maria da Boa 
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Vista, Mirandiba, Orocó, Cabrobó entre outros municípios) buscavam pessoas que 

estivessem em vulnerabilidade social e que tivessem uma historia com a terra, 

critérios necessários para acessar as políticas de reforma agrária, então em 1995 o 

movimento junto com essas pessoas formaram o acampamento no atual 

assentamento Safra no município de Santa Maria da Boa Vista/PE, junto com outras 

famílias que também buscavam um lugar para plantar e conseguir viver dignamente, 

que atualmente estão assentadas nos assentamentos Safra, Ouro Verde, Boqueirão, 

São Jose do Vale e Santa Maria. 

Devido ao tamanho do acampamento e não havia área que suportasse 

toda aquela quantidade de famílias dessa forma foi feita a divisão formando os 

assentamentos citados acima e o São Francisco no município de Petrolina/PE. 

O assentamento está localizado as margens do Rio São Francisco e tem 

a fruticultura como seu principal produto de viabilidade econômica, cada família 

recebeu um lote com 5,6 hectares no lote individual e mais a área coletiva.  

O parcelamento dos lotes pelos trabalhadores se deu em duas formas: 

coletiva e individual. Na coletiva, em área ribeirinha, é trabalhada a fruticultura, 

ficando para cada família 1 ha irrigado. Na individual é explorada a economia de 

subsistência como: feijão de corda, melancia, milho, batata doce e macaxeira, bem 

como animais de pequeno porte, já que os lotes ainda não tem a infraestrutura 

necessária para irrigar essas áreas, a adução da água do Rio São Francisco ainda 

não foi feita para maioria das famílias, sendo assim, a exploração é feita como área 

sequeira, apenas 06 (seis) famílias que os lotes estão mais próximos ao Rio, 

conseguiram com recurso de agentes financeiros custear a execução da malha 

interna dos lotes para investir na implantação de frutíferas por meio da irrigação. 

A Figura 2 apresenta as delimitações do assentamento onde é possível 

visualizar a vila residencial que é mais centralizada no espaço do assentamento e 

segue com uma parte mais estreita que leva a área coletiva que está mais verde 

devido a irrigação e fica bem mais próximo das margens do Rio São Francisco 

inclusive na área de reserva, o assentamento São Francisco faz divisa com o 

assentamento Mansueto de Lavor: 
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Figura 2: Delimitações do Assentamento São Francisco 

 

Fonte: Google Earth, elaborado pela autora. 

 

O assentamento São Francisco mesmo sendo o segundo mais antigo em 

área ribeirinha aqui na região do Vale do São Francisco, ainda não possui a 

infraestrutura mínima para que as famílias consigam viver apenas do plantio e 

comercialização desses produtos, já que apenas 1ha é oferecido para cada família e 

a criação de animais não é vista na comunidade como meio de geração de renda e 

sim de alimentação da família. Os beneficiários da reforma agrária insistem na 

defesa por execução de uma área maior para plantio com irrigação, mesmo sabendo 

que o custo de um projeto de irrigação seria alto para essas famílias inicialmente, 

sendo assim, eles apelam para políticos da região em busca de emendas 

parlamentares que venham a custear o sonho dessa comunidade. 

A Foto 3 mostra a agrovila do assentamento: 

 

Foto 3: Agrovila do Assentamento São Francisco, localizado em Petrolina/PE. 
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Fonte: autora 2018. 

 

As famílias buscam sua sobrevivência com a exploração da pequena 

área, ou com comercialização de serviços (mão de obra) ou produtos dentro ou fora 

do assentamento, na execução das atividades pluriativas, seja com a venda de 

insumos para utilização agrícola (ferramentas, adubos) em suas próprias casas, ou 

seja comercializando alimento em pequenos mercadinhos ou bares na agrovila do 

assentamento. As novas gerações dessas famílias estão vendendo a mão de obra 

em áreas vizinhas ou em fazendas na região, já que á área a qual é beneficiário não 

suporta a força de trabalho que família oferece, devido ser pequena para 

exploração. 

 

2.4.2.1 População e Organização Social 

 

O Gráfico 9 apresenta o comparativo entre os assentados com relação ao 

tempo de permanência: 

 

Gráfico 9: Permanência das famílias no assentamento 
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Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 
Para entender a história dos assentados é importante destacar o 

quantitativo de famílias que estão presentes desde o início, ou seja, desde a fase de 

acampamento. Assim, o Gráfico 9 mostra que 62% das famílias que residem no 

assentamento São Francisco estão desde o início do acampamento. Esse resultado 

é diferente do que foi encontrado no assentamento Mansueto de Lavor onde apenas 

45% estão desde a fase de acampamento. 

Com relação a faixa etária o resultado também é bem diferente do que foi 

encontrado no assentamento Mansueto de Lavor, onde 39% da população encontra-

se na faixa que vai de 11 a 30 anos e os assentados com mais de 50 anos 

representam 25,5% da população. No assentamento São Francisco 42,3% dos 

assentados têm mais de 50 anos, quase metade da população já passou de meio 

século de vida. O Gráfico 10 apresenta a distribuição dos assentados por faixa 

etária: 

 

Gráfico 10: Faixa etária da população do assentamento São Francisco 
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Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

O Gráfico 11 apresenta a distribuição da população segundo o gênero: 

 

Gráfico 11: Distribuição da população por gênero no PA São Francisco 

 
Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

Segundo o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, a população brasileira, 
quanto ao gênero, é distribuída em 51% de mulheres e 49% de homens. Da mesma 
forma que o assentamento Mansueto de Lavor a população do assentamento 
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diverge dessa tendência e apresenta uma população distribuída em sua maior parte 
por homens, 55%. 

 

2.4.2.2 Educação 

 

No assentamento há uma escola na qual oferta o educação infantil e o 

ensino fundamenta (1º grau), a maioria dessas crianças e jovens estudam nessa 

escola na localidade, os jovens que terminam o ensino fundamental, são destinados 

a escola que fica na localidade de Izacolândia, a qual fica mais próxima ao 

assentamento para dar andamento nos estudos e cursar o ensino médio (2° grau). O 

programa de educação de jovens e adultos – EJA também é aplicado na 

comunidade por meio da escola presente no assentamento. Na escola também 

funciona O ProJovem Campo - Saberes da Terra oferece qualificação profissional e 

escolarização aos  jovens agricultores familiares de 18 a 29 anos que não 

concluíram o ensino fundamental. O programa visa ampliar o acesso e a qualidade 

da educação à essa parcela da população historicamente excluídas do processo 

educacional, respeitando as características, necessidades e pluralidade de gênero, 

étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, territorial e produtivas dos 

povos do campo. 

O INCRA realizou uma parceria com a Universidade do Vale do São 

Francisco para ofertar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária- 

PRONERA, no presente assentamento, porém do assentamento São Francisco não 

houve nenhum estudante selecionado. 

O Gráfico 12 apresenta a distribuição da população quanto a 

escolaridade: 

 

Gráfico 12: Distribuição pelo grau de escolaridade dos assentados 
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Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

2.4.2.3 Sistemas Produtivos e Geração de Renda 

 

A agricultora e desenvolvimento de atividades pluriativas são as principais 

fontes de renda dessas famílias beneficiárias da reforma agrária no assentamento 

São Francisco. 

As famílias possuem 5,5 ha no lote individual e 1 ha para cada família na 

área coletiva que fica próximo a margem do Rio São Francisco, área essa que é 

explorada com o plantio de frutíferas e hortaliças. Os lotes individuais não são 

irrigados, com exceção de 6 (seis) famílias que conseguiram custear a irrigação dos 

lotes, já que os mesmos ficavam próximos ao Rio, diminuindo os custo para irrigar a 

área. A grande dificuldade vista é geração de renda partindo da exploração direta do 

lote agrícola para essas famílias, já que o perfil do agricultor no presente 

assentamento é o de irrigante a exploração de animais não é vista pela comunidade 

como meio para a geração de renda. Dessa forma as atividades pluriativas surgem 

como meio para complementar a renda dessas famílias que precisam de 

complementação, já que a exploração da pequena área não é suficiente para que os 

membros dessa família vivam de forma digna, com o valor que é conseguido com a 

comercialização das frutas. 

Dessa forma pequenos comércios são vistos na Agrovila do 

assentamento, a maioria chefiados pelas mulheres, muitas vezes comercializam 
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produtos dentro da própria casa, os jovens como pode ser visto vendem sua mão de 

obra para fazenda na região ou até mesmo para dentro para assentamentos 

próximos, como é o caso do Senador Mansueto de Lavor e São José do Vale, no 

qual alguns jovens informaram que no período de colheita trabalham nesses 

assentamentos recebendo por diárias, outros trabalham hoje atravessadores 

comprando frutas na região revendendo para outros mercados.  

Os financiamentos dos cultivos com a implantação de novas áreas ou 

com manutenção das culturas presentes é feito de forma individual por cada família, 

que utilizam de créditos via agentes financeiros para custear os investimentos.  

Assim como no assentamento Senador Mansueto de Lavor, nos anos de 

2017 e 2018 o INCRA disponibilizou crédito para serem investidos no P.A, dando 

ênfase ao fomento mulher e o semiárido. O primeiro o valor do recurso era de R$ 

3.000,00 (decretos 8.256/14 e 9.066/17) e a partir de 26 de junho de 2018 o valor 

passou a ser de R$ 5.000,00, devido a alteração do decreto passado a vigorar o 

9.424/18. Nos programas federias PNAE e PAA o presente assentamento não tem 

participado. 

O Gráfico 13 apresenta a distribuição dos recursos acessados através dos 

fomentos do INCRA: 

 

Gráfico 13: Distribuição dos fomentos do INCRA no P.A 

 
Fonte: elaborado pela autora 2018. 
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O Gráfico 14 apresenta a distribuição do acesso a recursos provenientes 

de agentes financeiros: 

 

Gráfico 14: : Distribuição do acesso a recursos provenientes de agentes financeiros 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

O Gráfico 15 apresenta a distribuição da produção no assentamento: 

 

Gráfico 15: : Distribuição da produção de vegetais no assentamento 



 

 

 

63 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 2018. 

 

A Foto 4 mostra a agrovila do assentamento: 

 

Foto 4: Pequenos comércios nos assentamento para gerar renda para família. 

 

Fonte: autora 2018. 

 

A Foto 5 mostra a agrovila do assentamento: 
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Foto 5: Agricultora do assentamento São Francisco, mostrando os produtos que 
comercializa no P.A para gerar renda para família. 

 

Fonte: autora 2018. 

 

2.4.2.4 Cultura e Lazer 

 

O aniversário do assentamento era uma data festiva na qual toda a 

comunidade se une para comemorar esse importante dia, fazendo uma reflexão de 

toda a trajetória realizada pelas famílias, repassando um pouco disso para os mais 

jovens do assentamento, porém o ultimo ano festivo comemorado foi em 2014, as 

famílias informaram que não foi realizado mais o momento festivo devido o 

desinteresse da comunidade em se unir para buscar patrocinadores para a 

realização do evento. Não há qualquer outra atividade cultural no presente 

assentamento. 

O lazer na comunidade para os mais jovens se restringe a um campo de 

futebol. As famílias informaram que cada um faz o seu lazer dentro da sua casa seja 

ligando o som e se divertindo com a própria família, que no coletivo isso não é uma 

pratica comum atualmente. Mas elogiam o assentamento enfatizando que é um lugar 

bom para se morar devido a tranqüilidade que oferece e dão como opção para lazer 

ir até ao município de Lagoa Grande como forma de procurar outras distrações. 
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2.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A trajetória dessas famílias iniciadas pelo sonho de ter um local para 

plantar, colher e viver serviu de motivação para superar e suportar momentos difíceis 

enfrentados diariamente na luta pela reserva da vaga nos acampamentos montados 

pelos movimentos sociais com a participação dos sindicatos. Momento esse que foi 

primordial para que os agentes estruturassem o seu convívio social, no campo das 

relações, além de acumularem poder e se posicionarem em relação aos demais, 

trabalhando na formação do seu capital simbólico, formando as lideranças dessas 

comunidades.  

 

2.5.1 Habitus Coletivos das comunidades estudadas 

 

A trajetória do Assentamento Senador Mansueto de Lavor é constituída 

por muitos desafios e perseverança. No ano de 1999, foi constituído o 

acampamento, com varias famílias que tinham uma trajetória com bases na 

agricultura e outras que estavam desempregadas na cidade e resolveram investir no 

sonho de possuir um lugar próprio para morar e trabalhar. 

Inicialmente foram muitos os desafios a serem superados, como a 

pobreza extrema que algumas famílias apresentavam, assim como a insegurança 

que o acampamento trazia para essas famílias que tinham medo da expulsão da 

área, e principalmente o receio em perder a esperança que aquele acampamento 

traria na busca pela “terra”, para produzir e viver dignamente. 

Todas essas dificuldades trouxeram para o grupo a união necessária, na 

batalha pela sobrevivência diária, todos se ajudavam como podiam, sendo o 

alimento dividido e preparado em caldeirões para serem distribuídos, assim como, 

as vigílias que eram feitas diariamente no acampamento 

Esses agentes que viveram nas mesmas condições de vida, dentro de um 

mesmo segmento social, tendem a incorporar e posteriormente interiorizar as 

mesmas disposições que se transformam em verdadeiros traços de personalidade, 

mudando o seu habitus. Os ganhos obtidos pelos indivíduos em decorrência de sua 

participação nos grupos permite a apropriação dos benefícios materiais e simbólicos 

que circulam entre os membros da rede. 

Entretanto á área foi desapropriada em 1994 e imissão de posse saiu no 
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ano de 2000, restaurando a esperança daquelas famílias que buscavam o lugar para 

viver e construir suas famílias. 

O assentamento foi criado com uma infraestrutura considerada boa, para 

exploração agrícola já que possuíam sistema de irrigação por pivô, possibilitando a 

implantação de cultivos, porém a comunidade chegou ao entendimento que o custo 

de manutenção seria alto para se manter tal sistema de irrigação, então chegaram 

ao entendimento de vender tal sistema e junto com um recurso liberado do INCRA 

que fomentava a produção agrícola nos assentamentos, conseguiram montar a 

malha interna das áreas dos lotes individuais e começar o plantio de frutíferas a 

grande maioria conseguiu executar todas as etapas do projeto. Porém devido as 

dificuldades enfrentadas ao longo dos anos muitos dos assentados foram desistindo 

e repassando suas áreas, atualmente há mais famílias assentadas após a criação do 

P.A, do que famílias que participaram desde o acampamento. 

Devido à infraestrutura disponibilizada para os beneficiários, terminou 

afastando dos trabalhos no coletivo, deixando cada família responsável pela sua 

reprodução social, tornando o assentamento um ambiente muito individualista, 

relatam alguns beneficiários, o que terminou trazendo muitos conflitos na gestão da 

associação, já que pouco tinha participação dos associados. Sendo necessário, que 

lideranças do assentamento voltassem a participar da diretoria para trazer de volta a 

confiança que muitos já haviam perdido. Como cita o entrevistado 1- “ nos últimos 

anos com a volta do líder João (nome fictício) na diretoria do assentamento, 

conseguimos voltar a acreditar no andamento do assentamento”. A atual diretória da 

associação vem participando nos últimos 3 anos dos editais dos programas federais 

PNAE e no ultimo ano PAA Estadual e isso veio a fortalecer o habitus coletivo do 

assentamento, já que as famílias plantam com certeza da venda e com um preço 

tabelado, sem se preocupar com a lei da oferta e da procura. 

Devido ao capital social acumulado pela atual diretória do presente 

assentamento, nos últimos dois anos (2017 e 2018), o assentamento teve alcançado 

um grande sonho, algumas famílias já receberam o título da terra e o restante está 

no processo de organização documental no INCRA para também receber, isso 

devido a uma capital simbólico que o assentamento apresenta perante a atual 

gestão do INCRA. 

É possível perceber que momento vivido pela comunidade do 

assentamento, entra numa fase de total autonomia no qual precisa, da 
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independência necessária para andar com as próprias pernas sem, utilizando o título 

para promoção dessa autonomia. A área dos lotes individuais na sua maioria é 

totalmente explorada, sendo necessária uma resolução para os filhos dos 

beneficiários, já que o tamanho da área já não suporta mais famílias utilizando 

daquele recurso para geração de renda. Nesse espaço surgem as atividades 

pluriativas como pode ser percebido nas conversas e entrevistas realizadas, como 

formadora de mais uma fonte de renda para as famílias. 

A pluriatividade nada mais é do que a diversificação das atividades 

rentáveis do negócio.  É através dela que os membros das famílias de agricultores, 

que residem no meio rural, optam pelo exercício de diferentes atividades, ou ainda, 

optam pelo exercício de atividades não agrícolas.  

A fragilidade do habitus coletivo do assentamento São Francisco é vista 

com uma dificuldade no acesso a políticas publicas que ajudem o presente 

assentamento a melhora a renda das famílias que ali vivem, o assentamento foi 

criado em 1996, porém mesmo sendo área ribeirinha não apresentava infraestrutura 

mínima que pudesse tornar os lotes individuais irrigados. O baixo capital social da 

comunidade, junto à fragilidade do habitus coletivo, vem contribuindo para essa 

dificuldade na melhora renda dessas famílias, pois mesmo sendo um dos 

assentamentos mais antigos na região do Submédio São Francisco, estando 

localizado em área ribeirinha, tendo como perfil das famílias agricultura irrigada, 

mesmo assim, os agentes desse assentamento não conseguiram a infra-estrutura 

necessária para irrigar os lotes individuais, ficando atualmente com apenas 1 ha 

irrigado o que não é suficiente para manter essas famílias. Sendo necessária a 

busca por outras atividades, incluindo as pluriativas como estratégias de reprodução 

social, já que a principal atividade não é suficiente para conseguir renda para essas 

famílias.  

 

2.5.2 Os agentes líderes das comunidades estudadas 

 

A trajetória social das lideranças da agricultura familiar nos 

assentamentos Senador Mansueto de Lavor e São Francisco aponta para a 

construção de um capital social importante na compreensão dos conflitos e das 

oportunidades geradas pela atuação desses agentes lideres.  
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A atual gestão da associação do assentamento Senador Mansueto de 

Lavor, já está no seu segundo mandato e vem conseguindo obter a confiança dos 

seus associados, a trajetória social do presidente tem ajudado na busca por 

melhorias para o assentamento. 

O atual presidente, já participou anteriormente da diretória do 

assentamento, participou ativamente do sindicato dos trabalhadores rurais é vista 

como uma liderança política nos municípios de Lagoa Grande e Petrolina, as 

maiorias dos políticos buscam alianças com o senhor em questão na busca por 

votos em época de eleição, conquistando reconhecimento e legitimidade, que é 

utilizado ao seu favor dentro do campo relacional e em todo o espaço social. O 

capital simbólico adquirido pelo agricultor possibilitou levar para o assentamento 

políticas publicas que até então eram difíceis de chegar até eles, aumentando assim 

o capital econômico da comunidade.  

A construção do habitus resulta da trajetória social das lideranças da 

agricultura familiar, e a importância no conhecimento dessas trajetórias ajuda na 

compressão das estratégias de reprodução que estão ocorrendo nesses 

assentamentos. 

Nas entrevistas e rodas de conversas realizadas no assentamento São 

Francisco não foi possível chegar a nenhum nome como possível liderança dentro 

do P.A, seja pessoa física ou até mesmo instituições, fica claro como é enfraquecido 

habitus coletivo da comunidade, e como a comunidade vem trabalhando de forma 

individual a reprodução social de cada família. 

No inicio do assentamento as lideranças tinham papel de grande 

relevância, no assentamento, como pode ser observado pela fala dos entrevistados, 

o dirigente nacional e coordenador estadual do MST era assentado do P.A e tinha 

mais dois dirigentes também assentados na época no assentamento, a tomada de 

decisão era feita por esses agentes, que terminavam por inibir a posturas de outros 

agentes na comunidade.  

Essa diferença de capital e de posição gera tensões entre os agentes e 

no próprio campo que vão dando novas configurações a esse espaço social e 

criando novas regras de convivência. 

 

[...] a estrutura do campo é um estado da relação de força entre os agentes 
ou as instituições envolvidas na luta ou, se preferir, da distribuição do capital 
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específico que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, orienta as 
estratégias posteriores.  
Esta estrutura, que está no princípio das estratégias destinadas a 
transformá-la, está ela própria sempre em jogo: as lutas cujo lugar é o 
campo têm por parada em jogo o monopólio da violência legítima 
(autoridade específica) que é característica do campo considerado, quer 
dizer, em última análise, a conservação ou a subversão da estrutura da 
distribuição do capital específico. (BOURDIEU, 2003:120-121). 
 

A atual presidência da associação é gerida por uma assentada das mais 

antigas no P.A que está no presente assentamento desde o acampamento, porém 

são visíveis os conflitos que tem na gestão da associação com os demais membros 

e o restante dos associados, enfraquecendo as relações naquele espaço social. 

 

2.5.3 Envolvimento da Comunidade nos Programas desenvolvidos nos P.A’s 

 

A comunidade do assentamento São Francisco, acessou ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultora Familiar- Pronaf A em 2017, não 

contemplando todas as famílias, pois nem todas tinham interesse em acessar o 

recurso para investir na área sequeira, já que apenas 06 (seis) famílias, possuem os 

lotes próximos ao rio, para que com o recurso do Pronaf A pudessem irrigar sua 

área, o restante dessas famílias investiram na área coletiva que cada um possui um 

1 ha irrigado. Mesmo sendo um dos mais antigos assentamentos da região a 

fragilidade do habitus coletivo, dificultou a melhoria da qualidade de vida dessas 

pessoas e estabilização do capital econômico dessas famílias. Outro recurso 

liberado no ano de 2012 foi o Pronaf Estiagem que também foi investido nas área 

produtivas na sua maioria na área coletiva, devido a falta de infraestrutura dos lotes 

individuais. 

Os fomentos mulher liberados pelo INCRA nos anos de 2017 e 2018, 

foram utilizados em investimentos na realização de atividades pluriativas e na 

criação de aves, ou mesmo no custeio das áreas já implantadas com frutíferas no 

P.A, recurso que auxiliou na compra de insumos e reposição de mudas.  

Não há participação da comunidade nos programas federais de 

comercialização da produção com PAA e PNAE, a justificativa é que não tem grande 

produção a ser ofertada e que a maioria das famílias prefere vender nas feiras livres 

na região de Lagoa Grande e Petrolina, ou mesmo repassar a mercadoria para o 

atravessador, mesmo sabendo da perda de valores agregados a fruta.  

Bourdieu (1985) na sua análise entende a realidade social como um 
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campo de disputas, no qual os agentes que possuem diferentes pontos de vistas 

estabelecem lutas (simbólicas) para impor a sua visão de mundo. Neste sentido, a 

sociedade é uma arena de lutas e conflitos, na qual as relações de dominação são 

inerentes à todas relações humanas, o que implica agentes em posições dominantes 

e outros em posições de dominados. Porém, estas disputas não se dão em um vazio 

social, pois ocorrem em um espaço social, no qual os agentes ocupam as suas 

posições em função da dotação de capital que possuem, o que determina uma 

ordem social (ou hierarquia). 

É possível perceber o presente assentamento que as relações estão em 

decadência, cada um cuida daquilo que é importante para si e não enxergam o 

trabalho no coletivo como algo bom, pelo contrario evitam esse contato, enfatizando 

que na comunidade cada um anda por si só, porem não é vista essa independência 

financeira, e sim pessoas carentes que precisam melhorar seus plantios para 

conseguirem melhorar a qualidade de vida.  

O capital social enfraquecido da comunidade demonstra um antagonismo 

com o passado, já que no inicio do assentamento, algumas lideranças do MST, 

foram assentados no P.A o que poderia ter auxiliado na execução de projetos e 

investimentos no assentamento, porém isso não aconteceu, entrevistados 

informaram que o assentamento era bastante visitado, por pessoas de várias regiões 

para conhecer essas famílias, porém investimentos diretos na época não vinham e 

até hoje há uma dificuldade para buscar investimentos para comunidade já que o 

habitus coletivo no presente assentamento é frágil.  

O assentamento Senador Mansueto de Lavor, tem uma trajetória social, 

parecida com o P.A São Francisco, no que se refere a forma de ocupação, também 

participaram de um acampamento com quantitativo bem maior de famílias, 

impossibilitando a formação de único assentamento, as áreas são próximas, todos 

dois ficam a beira do Rio São Francisco, o tipo de exploração é agrícola, com perfil 

de agricultores irrigantes e produtos de frutas, porém tornou-se claro a diferença nas 

relações sociais que o assentamento apresenta. As lideranças na comunidade do 

assentamento Senador Mansueto de Lavor, as articulações com políticos da região 

tem ajudado no acesso as políticas publicas e o presente assentamento, vem 

conseguindo trabalhar no coletivo, como pode ser visto no acesso aos programas 

federais de comercialização PNAE e PAA, os beneficiários da reforma agrária 

participam como grupo formal, e vão vendendo seus produtos durante todo o ano 
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para os programas. A participação nesses programas tem aumentado o capital 

social da diretoria da associação, facilitando os trabalhos em grupo e aumentando o 

capital econômico dessas famílias.  

Assim como o assentamento São Francisco, o assentamento Senador 

Mansueto de Lavor, também acessou ao Pronaf A, Pronaf Estiagem e Fomento 

Mulher do INCRA, a maioria dos recursos foram todos investidos na área produtiva 

do assentamento, com o plantio de frutíferas ou custeio dessas áreas, apenas o 

fomento mulher, teve sua aplicação também em atividades pluriativas escolhidas por 

essas mulheres que foram beneficiárias.  

A visibilidade social que assentamento foi ganhando com os projetos 

implantados, vem transformando o capital econômico do assentamento, assim como 

o capital social, pois o campo relacional da comunidade está em constante 

transformação com parcerias que estão sendo feitas com outras instituições, que 

trazem para a comunidade formas de melhorar a qualidade de vida dos agricultores. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O referencial abordado, com os conceitos de habitus, campo relacional, 

capital social, pluriatividade e campesinato contribuíram para o entendimento das 

estratégias de reprodução social presentes nos Assentamentos Mansueto de Lavor 

e São Francisco. 

A fragilidade do capital social do São Francisco tem impedido a melhoria 

da qualidade de vida dessas famílias, que não conseguem aumentar sua área 

produtiva por falta de investimentos na infraestrutura do assentamento. 

O individualismo na resolução dos problemas e na lida diária enfraquece 

o habitus coletivo e compromete a formação das relações sociais. A pluriatividade no 

presente assentamento aparece como meio de sobrevivência já que as famílias não 

têm como viver apenas da produção de frutas, já que á área irrigada não comporta o 

perfil das famílias do P.A.  

Por ser um dos assentamentos mais antigos e estar instalado em área 

ribeirinha com solo irrigável as famílias criaram expectativas que não estão sendo 

alcançadas e isso enfraquece o habitus coletivo do assentamento.  

Os dados apresentados mostram que o assentamento Senador Mansueto 

de Lavor tem uma trajetória social de muito envolvimento da comunidade nas 

atividades desenvolvidas de forma coletiva no assentamento, assim como, o capital 

social das lideranças do assentamento, que atualmente fazem parte da diretoria da 

associação, fruto do seu capital social, desenvolvido na participação de grupo social, 

sindicatos e busca por acesso a políticas publicas em entidades ligadas a reforma 

agrária. A relação social desenvolvida com políticos da região também tem 

fortalecido o habitus coletivo da comunidade. 

A participação nos programas federais PAA e PNAE tem conseguido dar 

visibilidade ao assentamento na região o que vem melhorando as relações sociais e 

simbólicas dessas famílias e aumentando o capital social das mesmas. Nos dois 

assentamentos estudados, os agricultores são pluriativos em suas unidades 

familiares, já que as rendas que a compõem são de atividades agrícolas e não 

agrícolas, ainda que a agricultura ocupe um lugar de destaque no imaginário dessas 

famílias.
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ANEXO A – Autorização do comitê de ética 
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APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa 

 

 

 

PRIMEIRO BLOCO: CARACTERIZAÇÃO DA FAMÍLIA AGRÍCOLA 

 

1. Idade que os chefes da família tinham quando chegaram ao 
assentamento, em que ano ocorreu 

(               )  (               )  
 

2. Gênero do chefe da família 

(        )  (        )  (        )  

(        )  (        )  (        )  

 

3. Como define a cor da pele 

(        ) Branco (        ) Negro (        ) Pardo 

(        )  (        )  (        )  

 

4. Origem dos chefes das famílias 

(               )  (               )  
 

5. Estado civil 

(        ) Solteiro(a) (        ) Viúvo(a) (        ) Outros 

(        ) Casado(a) (        ) Separado(a)/Divorciado(a)  
 

6. Número de membros da família 

(              ) 
 

7. Tem filhos? 

(        ) Sim. Quantos?______. (        ) Não 
 

8. Escolaridade do chefe de família 

(        ) Sem Escolaridade (        ) Profissionalizante 

(        ) 1º Grau Incompleto (        ) Superior incompleto 

(        ) 1º Grau Completo (        ) Superior completo 

(        ) 2º Grau Incompleto (        ) Pós graduação incompleta 

(        ) 2º Grau completo (        ) Pós graduação completa 
 

9. Quais culturas e a área destinada em hectares a cada uma das lavouras 

(        ) Milho (        ) Frutas (        )  

(        ) Hortaliças e Legumes (        )  (        )  

Data: ___/___/______ 

Assentamento: (     ) Senador Mansueto de Lavor;                                (     ) São Francisco. 

Família:  
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10.  A principal renda agrícola da propriedade é 

(        ) Frango (        ) Frutas (        ) Suíno 

(        ) Hortaliças e Legumes (        ) Caprino (        ) Ovino 
 

11. Exerce alguma atividade não agrícola, qual 

(        ) Comércio (        ) Artesanato (        ) Pedreiro 

(        ) Doméstica/Diarista (        ) Cuidador (        ) Costureira 

(        ) Tratorista (        ) Empregado (        )  
 

12. Caso não exerça, qual o motivo 

(        ) Não acha necessário (        ) Nãoquer (        ) Falta tempo 

(        )  (        )  (        )  

(        )  (        )  (        )  
 

13. Caso exerça, qual o motivo 

(        ) Principal fonte de 

renda 

(        ) Complementar 

fonte de renda 
(        ) Sobra tempo 

(        )  (        )  (        )  

(        )  (        )  (        )  
 

14. Em que é investida a renda não agrícola 

(        ) Melhoramento da 

casa 
(        ) Lazer (        ) Maquinário 

(        ) Benfeitorias 
(        ) Despesas 

pessoais 
(        )  

(        ) Alimentação (        ) Poupança (        )  
 

15. Quanto tempo, por dia, utiliza para atividades não agrícolas 

(        ) Até duas horas (        ) Até oito horas (        )  

(        ) Até quatro horas 
(        ) Quando surge 

oportunidade 
(        )  

(        ) Até seis horas (        )  (        )  
 

16. Quantos membros da família trabalham na propriedade e quem são 

(        ) __________________________________________________________ 
 

17.  Outro membro exerce alguma atividade não agrícola, quem 
(1)______________(2)_______________(3)______________ qual 

(        ) Comércio (        ) Artesanato (        ) Pedreiro 

(        ) Doméstica/Diarista (        ) Cuidador (        ) Costureira 

(        ) Tratorista (        ) Empregado (        )  
 

18. Como são tomadas as decisões sobre a produção da propriedade 

(        ) Com todos que (        ) Pelos chefes da (        ) Outros, 
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trabalham na propriedade família ____________________ 
 

 

SEGUNDO BLOCO:  

 

1. Seus pais eram agricultores 

(               )  (               )  
 

2. Os filhos pensam em ser agricultores, pensam em estudar, fazer 
faculdade 

 

 

 

 
 

3. Na sua opinião, qual seria o caminho para melhor estimular o jovem a 
continuar no campo 

 

 

 

 
 

4. Existe o serviço de água, energia, saúde, educação e segurança no 
assentamento 

 

 

 

 
 

5. Com relação ao futuro dos filhos prefere que exerçam somente 
atividades agrícolas 

 

 

 

 
 

6. Participa da associação do assentamento? De que forma? Se não por 
qual motivo? Confia na liderança da associação? 

 

 

 

 
 

7. Participa de algum sindicato? De que forma? Se não por qual motivo? 
Confia na liderança do sindicato? 
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8. Participa de algum grupo político, igreja? De que forma? Se não por 
qual motivo? 

 

 

 

 
 

9. Mudaram de atividades não agrícolas? Qual motivo? 

 

 

 

 
 

10.  Identificar as redes de relacionamento criadas a partir da chegada no 
assentamento (filhos ou parentes que foram, moram em outros 
assentamentos) 

 

 

 

 
 

11.  Fazer um resgate da trajetória coletiva do assentamento, descrever o 
processo de acampamento até o assentamento; de agentes externos 
que possivelmente os ajudaram, das dificuldades etc. 

 

 

 

 
 

12.  Identificar os agentes externos que tiveram e/ou têm atuação nos 
assentamentos 

 

 

 

 
 

13. Identificar as políticas públicas que essas famílias tiveram acesso e 
qual a compreensão delas sobre isso 
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14.  Identificar as lideranças dos assentamentos e ver se existe uma relação 
com o sucesso ou fracasso das ações de determinadas políticas 
públicas 

 

 

 

 
 

15.  Identificar a perspectiva dos jovens com o futuro no assentamento 

 

 

 

 
 

16.  Identificar como as mulheres se percebem na vida do assentamento e 
da família 
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APÊNDICE B – Produto 
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