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“Aí você vê, olha, toda riqueza do país e do mundo passa pela agricultura. Você vê um 
município desse aqui, [Cruz do Espírito Santo - PB] o maior potencial agrícola é aqui. 
Num tem uma política, o município não investe sério na agricultura. Elabora planos e 
mais planos, planos e mais planos, quer dizer, só pra dizer que elaborou, mas na 
prática não tem nada. Aí tem uns que bota, parece que é um pessoal da EMATER, aí 
bota três pessoas pra trabalhar. Agora essas três pessoas pra ver meio do o mundo 
todinho sem o mínimo de condições. Tem lá um carro, quando o carro se quebra 
coitado se quebra, coitados! ficam viajando de cima pra baixo num sei nem como. Aí 
era pra que pelo menos, vinte por cento do que essa prefeitura tem investisse na 
agricultura. Aí o que ia ter um comércio sustentável, ia ter recursos, mas isso não 
tem. Terça feira tá sendo votado a lei de orçamento para o ano que vem. Agente ficou 
olhando... Olhe, não tem nada, nada para a agricultura. É vergonhoso!” (Depoimento 
do Presidente da Associação Comunitária do Assentamento Dona Helena em Cruz do 
Espírito Santo – PB, em novembro de 2004). 

Introdução 

A extensa bibliografia disponível acerca da resistência camponesa permite assegurar que a 

existência dos excluídos da terra marca a história do Brasil, desde a Colônia, sendo fato 

reconhecido pela maioria dos autores que pesquisam o campo brasileiro, que esta exclusão 

foi ampliada com a promulgação da Lei de Terras de 1850, visto que esta legislação 

estabeleceu, dentre outras medidas, a discriminação das terras públicas das do domínio 

particular, assim como garantiu o processo de legitimação de posses e a revalidação de 

sesmarias. 

Ao longo dos séculos, na luta pela posse da terra, ocorreram diversos enfrentamentos 

envolvendo os movimentos sociais e o Estado brasileiro que resultaram no extermínio de 

comunidades rurais, a exemplo de Canudos e Contestado, Caldeirão, Trombas e Formoso, 

dentre outros. Fortalecidos por uma longa história de resistência, a partir da década de 1980 

para cá, surge no seio dos movimentos sociais o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

                                                 
1 Profa Adjunta do Depto de Geociências, do Programa de Pós-Graduação em Geografia e 

do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA UFPb/  
E-mail: mfatima@openline.com.br 
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Terra – MST, ocupando lugar de destaque no cenário mundial devido aos vários confrontos 

registrados, de norte a sul do Brasil, com o poder político e econômico. Na ocasião em que 

escrevemos este texto, novembro de 2004, os Sem-Terra estão sendo vítima de um 

massacre efetivado, segundo informações da imprensa, pelo fazendeiro Adriano Chafik no 

Estado de Minas Gerais2, demonstrando este acontecimento que os avanços dos setores 

progressistas, no campo político brasileiro, ainda não foram suficientes para abolir este tipo 

de prática historicamente recorrente. Constata-se, por conseguinte, a necessidade de uma 

mudança de mentalidade acerca da propriedade da terra que, em nosso entendimento, 

deveria estar voltada para a reprodução da vida, cabendo ao Estado brasileiro resgatar a 

função social da terra, através da implementação de uma Reforma Agrária, cujo cerne seja 

uma política agrícola adequada somada a uma assistência técnica que possibilite, ao 

mesmo tempo, uma melhor oferta de alimentos à sociedade brasileira e condições de vida 

digna aos excluídos da terra que nesta querem permanecer, a exemplo do que ocorreu na 

maioria dos países do mundo como China, Cuba, Rússia, França dentre outros. 

Posto de forma suscinta este debate, vale considerar que, embora o MST seja o movimento 

que ganha maior visibilidade na mídia, os movimentos sociais que têm o campo e a luta pela 

terra como principal bandeira são diversos, conforme têm assinalado diversos autores a 

exemplo de MARTINS (1982) OLIVEIRA (2000) RICCI (2002), FERNANDES (1996) E 

MITIDIEIRO (2002). 

Os assentamentos rurais, fruto da luta pela Reforma Agrária, configuram-se como espaços 

da resistência pela terra no Brasil, e abrigam trabalhadores oriundos de diversos 

movimentos sociais como os atingidos por barragens3 e os seringueiros amplamente 

designados de sem-terra, e, muitas vezes confundidos, exclusivamente, com o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Na Paraíba e no Ceará, diversas experiências de agricultura camponesa vêm sendo 

desenvolvidas com sucesso, a partir de iniciativas autônomas dos camponeses ou nos 

“interstícios” de políticas públicas dirigidas às áreas de assentamentos. 

Nesta mesa, discutiremos as estratégias econômicas e as práticas culturais que 

caracterizam os camponeses assentados em duas áreas situadas na Região Nordeste: o 

Assentamento Maceió localizado no Litoral Norte, município de Itapipoca no Estado do 
                                                 
2 - http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI432362-EI1774,00.html acesso em novembro 

de 2004; Stédi le diz que MST exige punição de culpados por mortes em MG 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u65826.shtml; Chacina contra sem-terras não vai 

ficar impune, diz Nilmário http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u65830.shtml 
3 - GERMANI, G. I. Expropriado.Terra e Água: o Conflito de Itaipu. Salvador : EDUFBA/ULBRA, 2003. 
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Ceará, e o Assentamento Dona Helena localizado no município de Cruz do Espírito Santo, 

situado na Mata Paraibana. 

No conjunto dos movimentos que tem como bandeira a luta pela terra é que se coloca a 

história dos camponeses do Assentamento Maceió, e a do Assentamento Dona Helena. 

Ambos tiveram um longo processo de resistência e como desfecho, a conquista da terra. 

Esta conquista, assim como as estratégias adotadas pelos camponeses visando a 

consolidação do projeto de Reforma Agrária, é o que nos motiva a escritura deste texto. 

O Cenário da Conquista da Terra em Assentamentos Rurais 

A conquista da terra no assentamento Dona Helena reproduz a lógica do movimento 

nacional de luta pela terra. Neste conflito, tem-se, claramente, o embate entre posseiros e 

proprietários de terras e estes últimos contam, muitas vezes, com o apoio do Poder Público 

Executivo e Judiciário, assim como com a Polícia que é freqüentemente solicitada em áreas 

de conflito e, via de regra, coloca-se na posição de defensora do latifúndio. 

A antiga propriedade Fazenda Engenho Novo onde teve início, em meados da década de 

1970, o processo de expulsão dos camponeses intensificou-se com maior expressividade, 

nos anos 90, culminando também com uma maior organização destes trabalhadores e com 

a participação da Igreja Católica através da Comissão Pastoral da Terra (CPT) que lhes deu 

apoio e orientação. Posteriormente, este grupo contou com o apoio institucional do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais (STR) do município de Cruz do Espírito Santo- PB que atuou 

nesta luta cumprindo, minimamente, com suas obrigações a título da emissão de 

correspondências. 

Quando ocorreu o acirramento dos conflitos entre os trabalhadores e o proprietário da 

Fazenda Engenho Novo houve a desapropriação deste imóvel contando com a participação 

massiva dos posseiros ocupantes4, dos posseiros resistentes5 e dos trabalhadores já 

assentados ou acampados em áreas vizinhas. A presença de trabalhadores rurais de outras 

áreas, nesta luta, confirma a estratégia, comumente adotada pelos movimentos sociais, no 

sentido de fortalecer a unidade política no processo de luta pela terra. Sobre a luta pela 

permanência na terra, assim se pronunciou um dos entrevistados: 

 “(...) a gente passava a noite acordado com medo deles fazer alguma coisa com a gente 

(...). (Sr. Maurino, assentado). 

                                                 
4 -Terminologia adotada no Assentamento Dona Helena para denominar o 

trabalhador que chegou ao imóvel quando iniciou o período do conflito pela posse da terra. 
5- Segundo os trabalhadores rurais do Assentamento Dona Helena, esta terminologia 

designa aqueles que já residiam na propriedade antes do conflito. 
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Podemos dizer, resumidamente, que o processo de luta pela terra na Fazenda Engenho 

Novo, que deu origem ao assentamento Dona Helena, assim transcorreu: inicialmente o 

sentimento de indignação levou à organização dos posseiros resistentes; em seguida, 

efetivou-se a integração destes trabalhadores rurais com outros trabalhadores assalariados 

da região que, a convite dos “posseiros resistentes”, foram participar do movimento e dos 

mutirões e, finalmente, o confronto e a violência por parte do proprietário. Enfim, de um lado 

os posseiros, o MST, o STR local e a CPT, e de outro, o proprietário, por vezes, com o apoio 

do poder público. 

Quanto aos conflitos entre os camponeses que lutaram pela posse da terra e o STR de Cruz 

do Espírito Santo, estes ficaram evidenciados através dos depoimentos que nos foram 

concedidos ao longo desta pesquisa. Chamou-nos a atenção sobre este tema o fato de 

estar o atual presidente deste sindicato cumprindo o seu sexto mandato. Em conversa 

informal, ocorrida no mês de novembro de 2004, com membros da atual diretoria quando 

indagamos se havia articulação entre os trabalhos que são desenvolvidos pela CPT e o STR 

de Cruz do Espírito Santo, fomos informados de que: “o sindicato luta pelos trabalhadores e 

o pessoal da igreja luta pelo movimento”. Este depoimento nos levou a melhor compreender 

a quase ausência da diretoria deste sindicato nos depoimentos dos trabalhadores, ou a 

avaliação negativa que fazem do mesmo. 

No caso do assentamento Maceió, os acontecimentos que marcaram a luta pela posse da 

terra, os confrontos, as barganhas, a intervenção do Estado, as alianças dos camponeses 

com os setores progressistas da Igreja Católica, expressaram as demandas locais e estas, 

por sua vez, se confrontaram com os interesses políticos hegemônicos no plano municipal e 

estadual. Os acontecimentos aqui evidenciados, em alguns momentos convergiram e em 

outros se contrapuseram à conjuntura nacional6. Todos os camponeses que participaram 

desta luta eram posseiros ou foram expropriados da terra em áreas circunvizinhas e tinham 

experiências de permanência na terra como camponeses. Caracteriza, também, este grupo 

camponês a ancestralidade comum. 

“Pode-se dizer que nossa luta aqui começou na era de 70 do século passado. Eu 

nasci em 05.04 de 1905. E desde esse tempo ouço falar e venho acompanhando 

esse trabalho. Os primeiros donos dessas terras era os Souza Velhos, Pedro de 

Souza, Joaquim de Souza, Maria Bonfim, Vicença de Holanda, nossos bisavós, 

tetravôs. Um homem conhecido como marinheiro aportou aqui e aos poucos foi 

                                                 
6 - A convergência a que nos  referimos diz respeito aos movimentos sociais que 

eclodiram em todo o Brasil, ganhando, inclusive, o apoio de alguns segmentos da sociedade 
brasileira, especialmente devido à ação de setores progressistas da Igreja Católica. A 
contraposição diz respeito aos movimentos conservadores desencadeados especialmente 
pelos grandes proprietários de terra, a exemplo das ações levadas a termo pela UDR em 
todo o Brasil. 
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tomando e se apossando de nossas terras, e aí nós fomos viver num cativeiro. A 

família dos marinheiros foi crescendo e cada vez mais se apoderando de nossas 

terras, e os posseiros, verdadeiros donos, foram ficando na sujeição e durante 

muitos e muitos anos se viveu nesse cativeiro. 

Em 1940 fui embora para Timbaúba. Depois voltei. Depois de muito tempo, na 

era de 70, os marinheiros inventaram de vender essas terras para o Tasso 

Jereissati. Quando Tasso Jereissati comprou as terras, D. Paulo foi conversar 

com ele, pedindo que ele não maltratasse os pobres. Nessa época andava por 

essas bandas de cá, Pe. Albani e irmã Maria Alice apresentou para nós um 

advogado – o Dr. Pinheiro, que depois que reuniu com nós e começou a nos 

orientar, mesmo com toda a pressão nós dizia: o que é nosso nós não entrega. 

Com a presença do advogado, a fé na Bíblia, a coisa foi mudando. Dr Pinheiro 

nunca abandonou e depois que ele passou a vir e se reunir com nós, ficou mais 

difícil os poderosos mexer com a gente. E Dr Pinheiro mesmo dizia: ninguém 

trisca mais um dedo em nenhum de vocês. Foram anos de muita luta, mas nós 

conseguimos” (Depoimento de Raimundo Preá – Comunidade Maceió)7. 

O confronto que se iniciou nos fins da década de 1970 no Assentamento Maceió - período 

de estiagem prolongado8, tendo como cerne a luta contra a expropriação da terra, 

fortaleceu-se a partir da negação do pagamento da renda da terra, que era cobrada aos 

camponeses pela utilização da mesma: 

além dessa renda que você pagava você tinha como direito, toda 

semana você tinha que trabalhar dois dias pras pessoas que dizia 

ser os donos: toda semana! toda semana! Era assim uma pressão 

muito ruim e mais uma coisa, se eles dissesse por qualquer 

desobediência que vocês fizessem, por exemplo: se era dois dias prá 

trabalhar então você dissesse... não pudesse ir os dois dias, fosse só 

um ou então desobedecesse não fosse nenhum; então aquilo 

implicaria que naquele ano você não trabalharia na terra. Não tinha 

direito a plantar, não tinha direito a nada! 

(Depoimento de Nazaré. Apiques, fevereiro de 1992). 

Esta foi, de fato, a questão central que originou os primeiros embates gerando um conjunto 

de ações de resistência por parte dos camponeses e pescadores do Assentamento Maceió. 
                                                 
7 - Cf Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do assentamento Maceió. 

8 - Segundo Souza e Medeiros Filho, a "verdade é que o nordeste sofreu, em 1979, 
uma seca de vastas proporções afetando 241 municípios compreendidos numa área de 
231.506 km2". SOUZA, Itamar de e Medeiros FILHO, João. Os Degredados Filhos da Seca. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1984, p. 36. 
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Sem exagero, é possível afirmar que o imóvel Maceió representava, “no tempo da luta pela 

terra”, a própria situação a que estava submetida a maioria dos cidadãos brasileiros, uma 

situação de expropriação, de confronto e, ao mesmo tempo, de resistência. 

Na propriedade que posteriormente deu lugar ao Assentamento Maceió, a sociedade rural 

brasileira se fazia representar através de políticos coronelistas; de uma elite agrária 

conservadora; de um sindicato rural comprometido com a classe dominante; do Estado que, 

através dos seus aparelhos repressores, colocava-se contra os trabalhadores e a favor do 

patronato rural; da Igreja Católica dividida em suas propostas de atuação junto aos fiéis e 

formada por um povo que reagia de forma ousada contra aquela realidade a ele imposta. 

Mesmo diante dos dilemas em que se colocava, enquanto instituição, a Diocese de 

Itapipoca solidarizou-se com a luta pela terra através da prestação de uma Assessoria 

Jurídica e do apoio de religiosos que estavam à frente da Diocese, naquele período. Esse 

apoio contribuiu para o fortalecimento das lideranças vinculadas ao movimento, ainda que, 

em decorrência deste apoio e do conservadorismo das elites agrárias locais, tenha sido, em 

alguns momentos, responsabilizada pelos conflitos existentes naquela região. Exemplos 

dessa questão são as diversas notícias veiculadas pela imprensa do Ceará, envolvendo as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s) e as religiosas Maria Alice e irmã Bete9. Essas 

religiosas tiveram um papel importante nos movimentos sociais no campo cearense, e estão 

sempre presentes nos depoimentos dos camponeses quando fazem alusão à luta pela terra 

no município de Itapipoca, especialmente na década de 80. 

A Bíblia naquele contexto tornou-se o instrumento através do qual a palavra ganhou 

relevância, no sentido de fazer os camponeses e pescadores do Assentamento Maceió 

avançarem na compreensão dos seus direitos. A terra, por ser considerada até então 

garantidora da reprodução social deste grupo somente pelo cultivo e, tendo especialmente 

valor de uso, “terra de trabalho”, revelava, numa sociedade em que historicamente tem 

contribuído para garantir poder econômico, político e social à classe dominante, a sua face 

de mercadoria. 

Desde os primeiros embates, ocorridos após a venda da terra pelos antigos patrões, tornou-

se claro aos camponeses envolvidos na luta pela terra, que não bastaria obter a garantia de 

um contrato trabalhista que os mantivessem na terra na condição de assalariados. Era 

necessário garantir a posse legal, para daquela terra poder usufruir plenamente. Esta 

posição fortaleceu-se no conjunto dos que construíram o movimento, visto que pelas 

propostas feitas pelos novos proprietários também ficava claro que, somente com a posse 

                                                 
9 - Eclesiais de base ameaçam agricultor. Fortaleza: Tribuna do Ceará, 26/04/86. 

Moradores insuflados a invadir terra no Ceará, Diário do Nordeste, Fortaleza, 27/04/86, p. 
13; Fazendeiro acusa as CEBs de gerar tensão. O Povo, Fortaleza, 13/07/86.  
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da terra, teriam chances de permanecer no lugar de origem, enquanto camponeses; do 

contrário, tornar-se-iam assalariados da Empresa Agropecuária Arvoredo Ltda, que, ao 

comprar as terras, implantaria um projeto de plantio de coqueiro voltado para a exportação. 

Estava evidenciado para os que lutavam pela posse da terra que não conseguir a 

desapropriação da propriedade em litígio poderia significar somar-se às fileiras de 

desempregados e subempregados, que residem nas periferias urbanas, ou nas chamadas 

fronteiras agrícolas. 

A compreensão que os camponeses tiveram da importância da terra, para sua sobrevivência 

material e social, está expressa nos vários documentos por eles elaborados e assinados 

durante o processo de negociação, mediado pelo INCRA, com a Agropecuária Arvoredo 

Ltda. 

A participação política desse grupo social, na defesa da "terra de trabalho", não se constituiu 

num aspecto isolado da luta pois sua consolidação se deu nos marcos do movimento 

nacional pela Reforma Agrária, em que vários setores da sociedade cearense estavam 

envolvidos. 

Da Luta pela Terra à Busca de um Paradigma à sua Ocupação 

O intervalo que separa os trabalhadores da luta pela posse da terra até o que exige a 

organização e a produção na unidade familiar, constitui-se num hiato que vem sendo 

discutido, nos últimos anos, pelos movimentos sociais e que compôe outra frente de luta 

organizada pelos trabalhadores. Neste sentido, cada assentamento, e, por conseguinte, 

cada grupo social assentado tem uma história diferenciada e as estratégias que marcam o 

sucesso ou insucesso da trajetória destas famílias assentadas têm origens diversas. 

Tratamos neste texto de dois grupos diferenciados quanto à origem, trajetória de luta e 

expectativas. Os resultados em ambos, a despeito das dificuldades, são positivos e devem 

ser divulgados visando uma avaliação e fortalecimento do Projeto de Reforma Agrária em 

discussão no governo atual. 

Vale destacar que, em ambas as áreas, realizamos pesquisa documental e entrevistas 

qualitativas, de modo que os dados estatísticos devem ser lidos como contribuição à 

ampliação do debate sobre o processo de resistência e estratégias de luta dos grupos 

sociais estudados. 

No Assentamento Dona Helena, realizamos trabalho de campo, com o auxílio de um grupo 

de alunos do curso de Geografia Agrária da UFPB. Registramos também a paisagem, 

através da realização de fotos e anotamos, em nossos cadernos de campo, um conjunto de 

atividades que compõem a rotina dos assentados, a exemplo, de reuniões, festividades e da 
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feira agroecológica. A feira agroecológica constituiu o nosso observatório10 primordial acerca 

das experiências em curso no assentamento Dona Helena, assim como possibilitou a 

retomada dos diálogos com os assentados e técnicos da CPT. 

No campo, entrevistamos, com freqüência, os “chefes da família” que são, em sua maioria, 

homens. Na ausência destes, entrevistamos a mulher que, na ordem hierárquica do grupo, 

responde pelo marido. 

No primeiro conjunto de entrevistas aplicadas no Assentamento Dona Helena, em maio de 

2002, o universo atingido foi de 60 famílias, sendo entrevistada uma pessoa por residência. 

Em termos percentuais, estas entrevistas representam 57% do total dos assentados. Neste 

momento, indagamos sobre uma série de questões que vão desde a composição da família 

até as questões relativas ao processo produtivo. 

Contribuiu para o enriquecimento da pesquisa o levantamento de dados realizado a partir do 

resgate de documentos que, com freqüência, apresentam semelhanças com a história local. 

Consideramos na mesma ordem de relevância os dados que apresentam dessemelhanças 

com a referida história. Estes documentos foram obtidos, inicialmente, através do INCRA, da 

CPT, do IBGE e da Associação do Assentamento Dona Helena. Esta última guarda um 

representativo acervo histórico-documental que confirma a existência do conflito de luta pela 

terra, ocorrido no imóvel Fazenda Engenho Novo. 

No decorrer dos últimos dois anos, retornamos algumas vezes ao assentamento Dona 

Helena sendo que, em outubro de 2004, aplicamos 22 entrevistas com os assentados, 

visitamos a parcela do Sr. Marcos, tesoureiro da feira agroecológica, visitamos o Centro 

Rural de Formação que funciona neste assentamento e a parcela do Sr. Antônio Severo, 

onde tivemos oportunidade de registrar a experiência que vem sendo desenvolvida por ele 

com a mandalla11. 

Dos contatos feitos tanto no assentamento Maceió quanto no Assentamento Dona Helena, é 

possível dizer que as nossas mais significativas aprendizagens ocorreram, principalmente, 

através das conversas informais e depoimentos registrados. 

Quanto as análises que realizamos neste trabalho, apoiamos-nos, do ponto de vista teórico-

metodológico, em MARTINS (1982), MOURA (1986), SHANIN (1980), THOMPSON (1988), 

WOORTMANN (1990) e OLIVEIRA (2000) para, a partir destes dentre outros autores, 

dialogarmos com o campo brasileiro e, de modo especial, com as experiências relatadas. 

                                                 
10 - Sobre esta feira estamos desenvolvendo projeto de extensão denominado: “Terra Para quê te 
Quero: agricultura orgânica, trabalho familiar e Feira Agroecológica  sob a organização dos 
camponeses Assentados da Mata Paraibana” contando o referido projeto com o apoio do CNPq edital 
CTAGRO. 
11 - Cf http://agenciamandalla.org.br/ 
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Retomamos este roteiro de leitura para reafirmarmos nossa posição frente a alguns temas 

relacionados ao trabalho familiar, discutidos por alguns teóricos brasileiros que fazem, 

comumente, uma leitura economicista do campesinato, especialmente quando afirmam que 

o avanço do capitalismo eliminou as relações camponesas de produção. Ao contrário, desta 

visão concordamos com os pesquisadores que afirmam serem estas relações apropriadas e 

recriadas pelo capital que, ao subordiná-las à sua lógica, mantêm-nas sob a hegemonia do 

modo de produção capitalista. Sobre esta faceta do campesinato, há uma diversidade de 

debates que ampliam o campo temático em que se insere o camponês, conforme 

tentaremos sintetizar a seguir. Segundo (MOURA, 1986: p. 10), "em qualquer tempo e lugar 

a posição do camponês é marcada pela subordinação aos donos da terra e do poder, que 

dele extraem diferentes tipos de renda: renda em produto, renda em trabalho, renda em 

dinheiro". A subordinação não implica, no entanto, em negação da sua condição cultural, 

nem da busca permanente de um projeto que possibilite a existência e reprodução 

econômico-social deste campesinato. Assim sendo, vemos que no Brasil, assim como em 

diversos países do mundo, os camponeses “servem ao desenvolvimento capitalista em um 

sentido menos direto, um tipo de ´acumulação primitiva´ permanente oferecendo mão-de-

obra barata, alimentação barata e mercados para bens que geram lucros” (SHANIN, 1980: 

p. 58). 

Sobre esta questão, MOURA (1986) revela, também, compreensão semelhante ao afirmar 

que o mercado revoluciona a existência camponesa, sendo este, revolucionado, por 

conseguinte, por novas lógicas de produção que consistem, basicamente, na transformação 

da terra e da sua própria força de trabalho em mercadoria. Serve de exemplo a esta 

afirmativa, a Feira Agroecológica Paraibana. A venda de produtos orgânicos, cultivados em 

algumas áreas de Reforma Agrária, é a principal atração desta feira. A idéia foi posta em 

prática, a partir de 2001 por 25 famílias de três acampamentos da Várzea Paraibana, 

localizada especificamente no Baixo Planalto Costeiro. A Feira é organizada pela Cáritas 

Arquidiocesana da Paraíba e pela Comissão Pastoral da Terra – CPT tendo contado 

também com o apoio do deputado estadual Frei Anastácio além da assistência técnica dos 

técnicos agrícolas Arnaldo Brito e Luiz Sena. 

O projeto custou cinco mil e setecentos reais e foi financiado pela Cáritas Arquidiocesana da 

Paraíba, englobando, inicialmente, os assentamentos Padre Gino, João Pedro Texeira e 

Dona Helena, por serem dotados de uma infra-estrutura produtiva e um quadro sócio 

ambiental favoráveis, contando com poços, rios e açudes. Os produtos comercializados são 

divididos em oito grupos produtivos, avicultura, caprinocultura, horticultura, raízes e frutas, 

plantas medicinais, bovinocultura, artesanato e comidas típicas. 

As feiras agroecológicas acontecem, semanalmente, no estacionamento da UFPB e no 

bairro do Bessa em João Pessoa-PB. Durante cada feira são comercializados, em média, 
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cinco mil quilos de alimentos e uma variedade de aproximadamente oitenta tipos de 

produtos distribuídos entre frutas, tubérculos, vegetais, remédios caseiros, ervas medicinais, 

comidas típicas, dentre outros. 

A consciência da necessidade de um diferencial, que distinguisse a produção dos 

assentados que praticam a agricultura orgânica e a produção dos demais agricultores, levou 

os organizadores da feira a adotarem alguns critérios à participação na mesma. Neste 

sentido, só podem participar das feiras aqueles trabalhadores que passaram por um 

acompanhamento técnico, onde são avaliadas a forma de produção e a qualidade dos 

produtos. Estes trabalhadores submetem-se ainda a um regimento interno, instituído em 12 

de novembro de 2001, através do qual se busca estabelecer objetivos e critérios à 

participação na feira que, somados a uma estruturação sistemática organizacional, 

estabelece uma Comissão de Ética, uma Assembléia Geral, além de penalidades aos que 

descumprirem esse regulamento. A feira conta com um coordenador, um tesoureiro e um 

secretário, sendo estas funções assumidas por agricultores envolvidos com a produção 

orgânica e também com a comercialização dos produtos na feira. 

A participação dos trabalhadores do Assentamento Dona Helena na Feira 

Agroecológica é expressiva e tem contribuído para a obtenção de resultados bastante 

satisfatórios. Na última feira por nós visitada, em 12 de novembro de 2004, verificamos que 

das 25 famílias assentadas presentes na feira da UFPB, 22 são do assentamento Dona 

Helena ficando, fora desta, cerca de sessenta e nove famílias assentadas que produzem 

apenas o indispensável à sobrevivência. 

Por não dispor de veículo próprio, para a locomoção até o local de comercialização, 

o transporte dos produtos é feito através de um caminhão pelo qual pagam um frete, cujas 

despesas são divididas igualmente entre os participantes. 

A produção agrícola orgânica caracteriza-se pela não utilização de defensivos 

químicos na produção. No caso específico da produção agrícola destes assentados 

envolvidos na feira é comum a utilização de ervas e sementes além de produtos preparados 

à base de sabão neutro, pimenta, fumo e água, para combater o aparecimento de pragas na 

plantação. Nas entrevistas realizadas, verificamos que parte dos assentados está 

preocupada em aproveitar o lixo orgânico e faz a compostagem deste lixo para usá-lo como 

adubo. 

Outra prática que vem sendo desenvolvida é a da agrofloresta, visto que a cobertura 

florística do assentamento está bastante descaracterizada, em função da ocupação secular 

voltada para o cultivo da cana-de-açúcar. 
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No Asssentamento Maceió, o que distingue os pescadores e camponeses de parte do 

campesinato brasileiro é a sua proposta de organização social que se traduz no uso 

comunitário do território conquistado. Quintais, roçados, campos comuns e pesca formam a 

base da estrutura produtiva que garante a sobrevivência de todos, com dignidade. 

As comunidades que compõem o Assentamento Maceió vivem tanto da produção agrícola, 

quanto da pesca, da coleta de algas marinhas e do artesanato. Cultivam, especialmente, 

mandioca, milho, feijão, batata, coco e caju. A produção é organizada de duas formas; há a 

produção comunitária, que se realiza nos "campos comunitários"12; e a "individual", que se 

realiza nos roçados e quintais13. Já o artesanato é praticado individualmente dentro das 

unidades domésticas, sendo mais freqüentes os trabalhos de renda e palha. A produção de 

renda funciona como uma fonte complementar que as mulheres levam para as famílias, 

prática que se estende, muitas vezes, da infância até a velhice. 

Para os camponeses do Assentamento Maceió, as cercas têm a utilidade de proteger os 

roçados e as plantações, e não necessariamente o sentido de apropriação individual. As 

famílias que residem nos 5.888 ha de terras podem fazer seus roçados onde quiserem, sem 

que isso dê origem a conflitos. Esta liberdade de produzir, em qualquer localidade no interior 

do Assentamento, é amplamente utilizada, especialmente por aqueles que residem mais 

próximo da praia onde os solos são menos férteis. 

Existem, no Assentamento Maceió, vários "campos comunitários", os campos de mandioca, 

de coqueiro e de cajueiro, onde os camponeses de cada comunidade dão, semanalmente, 

um dia de trabalho. A produção obtida nesses campos é dividida em partes iguais, de 

acordo com a quantidade de famílias que participa do trabalho. Visando o melhor 

funcionamento das atividades produtivas, é estabelecido um cronograma e, a cada dia da 

semana, um grupo de trabalhadores cuida do cultivo, da "limpa" ou da colheita nos campos; 

o trabalho é feito sob a orientação de um apontador14. 

A produção nos Campos Comunitários é organizada com fins comerciais, embora venha 

obtendo financiamentos, a princípio, do Programa de Crédito Especial para a Reforma 

Agrária (PROCERA), e, a partir de 1993, do Fundo Constitucional de Financiamento do 

                                                 
12 - É importante ressaltar que os camponeses do Assentamento Maceió usam tanto a 

expressão Campo Comunitário, como Campo Coletivo; aqui optamos pelo uso da expressão 
Campo Comunitário por perceber ser ela usada com mais freqüência, e pelo próprio 
conteúdo ideológico  que contém  tal expressão no interior das discussões políticas. 

13 - Por mais que a produção nos quintais e roçados contenham traços e 
peculiaridades do trabalho individual, ela expressa também as solidariedades que 
caracterizam as relações camponesas pois as próprias relações de vizinhança e parentesco 
levam a isso. 

14 - O apontador é um membro da comunidade que recebe a incumbência de 
registrar o nome daqueles que participam, a cada dia do trabalho, nos campos de cultivo, 
além de desenvolver as mesmas tarefas que os demais camponeses. 
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Nordeste - FNE15 feitos, respectivamente, através do Banco do Brasil e do Banco do 

Nordeste do Brasil. O trabalho é, de certa forma, ritmado e ordenado para atender às 

demandas do capital ali investido. Porém, isso não significa que a orientação quanto à 

manufatura ou à comercialização da produção não possa ser modificada. Por exemplo, 

devido à escassez de chuvas, a produção de mandioca do ano de 1993 não foi destinada, 

em sua totalidade, ao fabrico de raspa, conforme havia sido planejado. Parte dela, foi 

destinada ao fabrico de farinha para o consumo interno, e a raspa fabricada não foi vendida 

para fora, mas destinada ao rebanho comunitário. 

Além do caráter comercial, outro traço marcante da produção nos Campos Comunitários é 

que esta em sua totalidade é de responsabilidade do conjunto dos moradores que compõem 

as comunidades. Ressalte-se que são freqüentes as reclamações acerca da falta de 

envolvimento de alguns dos moradores do Assentamento Maceió nos trabalhos 

comunitários. As reclamações mais freqüentes dizem respeito à pouca participação dos 

pescadores nas atividades agrícolas, pois segundo afirmam alguns dos informantes, estas 

atividades são consideradas, pelos pescadores, menos lucrativas16. 

O trabalho comunitário também se estende às hortas e estas, por sua vez, são organizadas 

basicamente pelas mulheres. As hortaliças e legumes obtidos a partir desta atividade, tais 

como cheiro-verde, tomate, alface, hortelã e malva são usados no preparo da comida ou de 

remédios. Quanto aos demais produtos, como pimentão, nabo, agrião, cenoura, couve, e 

beterraba são vendidos, geralmente, em Itapipoca pois não fazem parte da dieta alimentar 

local17. O dinheiro obtido através desta atividade é dividido pela quantidade de mulheres 

responsáveis pelo cultivo das hortas. 

Quanto à divisão do trabalho no Assentamento Maceió, embora a questão de gênero não 

seja determinante, ela permeia todo o processo produtivo. Vale salientar que o gênero não 

costuma se colocar como imposição na definição dos papéis. Diante das necessidades 

internas de mão-de-obra, homens e mulheres, quando aptos, poderão desempenhar 

qualquer tarefa. 

As formas organizativas que se encontram em curso no Assentamento Maceió e no 

Dona Helena, dentre outras áreas de reforma Agrária do Estado da Paraíba e do Ceará, 

parafraseando MOURA (1986) “revoluciona” a produção camponesa e também nos faz 
                                                 

15 - Vale ressaltar que a partir da liberação de empréstimos pelo FNE, o 
Assentamento Maceió passa por transformações significativas no que concerne à produção.  

16 Em verdade a menor participação dos pescadores, nas atividades agrícolas, advém 
das suas preferências pela pesca e da sua relação com o mar, e não, simplesmente, pelo 
trabalho em si. 

17 - Predomina, na dieta alimentar local, o consumo de farinha, feijão, macaxeira, 
peixe, mandioca, cuscuz, batata doce, caju, coco, ata, murici. Os pratos mais consumidos 
são cambica (mingau feito de batata doce e leite de coco), peixe frito com tapioca e 
peixada (peixe cozido com leite de coco, coentro e cebola).  
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lembrar a ”recamponesação” de que fala (SHANIN, 1980: p. 56) ao referir-se ao aumento do 

campesinato em nível mundial, afirmando: “Mesmo o líder do Banco mundial (adotando uma 

notável mudança de opinião) falou recentemente em centenas de milhões de pequenos 

produtores rurais até o fim do século. O que significa tudo isso, em termos de suposição da 

transformação capitalista da agricultura camponesa?” 

Se considerarmos a lógica de reflexão adotada por Shanin (1980), podemos também 

verificar a ocorrência de uma recamponesação no Brasil, sendo esta melhor observada 

quando analisamos os dados estatísticos divulgados pelos órgãos oficiais, a exemplo das 

informações referentes à participação do trabalho e da propriedade familiar que, segundo 

os relata o plano safra 2003/2004, tem a seguinte distribuição: 

� 4,1 milhões de estabelecimentos familiares, 

� 84% dos estabelecimentos rurais do país, 

� 77% da ocupação de mão-de-obra no campo 

� 37,8% do Valor Bruto da Produção Agropecuária (incluindo os 

assentamentos de reforma agrária).O debate que tem como cerne a 

agricultura camponesa×agricultura familiar, não se constitui em realidades opostas nem 

necessariamente excludentes, se reconhecermos, em ambas as denominações, uma face 

nem sempre visível da história do nosso país que merece ser revista, retratada e 

recolocada. Contudo, concordando com renomado autor de que “começar pelas palavras 

talvez não seja coisa vã” (BOSI, 1992: p. 11), cabe assinalar que a substituição do termo 

camponês por agricultor familiar integra um debate político já amplamente abordado por 

diversos teóricos brasileiros ao resgatarem a questão agrária. Se o argumento para a 

substituição é político, e o Estado agora o faz acenando através de programas específicos 

para este setor da economia, também deve ser político o argumento do campesinato de 

reafirmação de uma identidade, negada historicamente pela academia e pelos partidos 

políticos através de denominações como messianismo, cangaço ou fanatismo para o 

movimento camponês. 

Sobre o uso deste termo afirma (SHANIN, 1980: p. 43): “Tal decisão jamais é 

inconseqüente, pois este conceito, se aceito como tal, vincula-se ao próprio âmago do 

pensamento teórico sobre a sociedade global contemporânea e reflete-se em conclusões de 

imediato interesse político e analítico. O que importa são as maneiras como tais palavras 

são utilizadas” . Cabe dizer, por conseguinte, que a proposta de utilizar as categorias 

“camponês e campesinato” deve ser entendida “não apenas como uma construção analítica, 

não apenas ´portadora´ de características de uma ´matriz´ geral, mas um grupo social que 

existe na consciência direta e na ação política de seus membros” (SHANIN, 1980: p. 70). 
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A palavra camponês confere identidade ao homem do campo, não apenas como aquele que 

habita os lugares distantes dos centros urbanos mas, de forma especial, qualificando seu 

papel social nas relações de produção e revelando seu lugar espacial, a sua territorialidade 

ou mesmo sua desterritorialização. Designa, também, e traz à tona, sobretudo, o destino 

deste sujeito histórico que contribuiu, embora no anonimato, com sangue e suor para o 

desenvolvimento sócio-econômico do País. 

A discussão acerca destas várias designações para o campesinato tem marcado a produção 

acadêmica e, ao fazê-la, revelam-se os meandros desta história. Sabemos que tanto a 

palavra camponês quanto latifúndio possuem definições políticas e representam classes 

sociais opostas, do campo brasileiro. Ambas possuem sentido histórico e ideológico e ao 

mesmo tempo conformaram o longo processo de lutas no campo. 

Neste sentido, caracterizar o camponês não é um exercício simples, considerando a 

complexa e variada discussão acerca de sua trajetória marcada pela exclusão social. Sobre 

este processo de exclusão, MARTINS (1982: p. 25) afirma: 

“A exclusão do camponês do pacto político é o fato que cercará o entendimento da sua ação 

política. Mas essa exclusão não é, como às vezes tem sido entendida, mera exclusão 

política. Por isso, é necessário entender a história dessa exclusão, seus mecanismos 

econômicos, sociais e políticos. Essa exclusão define justamente o lugar do camponês no 

processo histórico. A ausência de um conceito, de uma categoria, que o localize socialmente 

e o defina de modo completo e uniforme constitui exatamente a clara expressão da forma 

como tem se dado a sua participação nesse processo – alguém que participa como se não 

fosse essencial, como se não estivesse participando”. 

As diversas palavras que, nos distintos lugares, designam o camponês têm duplo sentido, 

marcando-o como aquele que não está incluído na dinâmica social brasileira. Constatamos, 

com base em MARTINS (1982), que este sujeito político não é de fora, mas também não é 

de dentro. É com este olhar que o Estado brasileiro tem tratado historicamente, de forma 

ambígua, o campesinato. Portanto, as relações sociais envolvendo terra e trabalho, tendo o 

Estado como mediador, desvendam o verdadeiro lugar deste sujeito político no processo 

produtivo, revelando também as duas faces de um mesmo modelo econômico e social. Ao 

fazer esta discussão, estamos destacando as caracterizações e construções teóricas que 

analisam o camponês sob o manto das denominações de agricultor familiar e de pequeno 

produtor. 

Posicionando-se sobre este tema, WOORTMANN (1990, p. 12/13) sugere que se 

reflita sobre o processo de campesinidade, qualidade que se apresenta no campo, em maior 

ou menor grau, nos diversos grupos sociais e em condições de trabalho diversas. Sob esta 

ótica, este autor analisa valores sociais e subjetividades, como do trabalho enquanto valor 
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ético, da família não apenas como força de trabalho, mas “da produção cultural enquanto 

valor” e da terra não como fator de produção, mas como patrimônio onde realiza o trabalho 

que constrói a família como valor. Este autor analisa a inserção do camponês no mercado 

considerando que 

A trajetória camponesa não é, contudo, linear. Um 

movimento que se dirige a uma dimensão da 

modernidade pode ser, ele mesmo, necessário para que 

haja um outro movimento, o de reconstruir a tradição. (...) 

Transita-se pela ordem econômica para realizar, como 

fim, a ordem moral e, com ela, a campesinidade. 

(WOORTMANN, 1990, p. 16 e 19). 

Para nós, retornar a este debate tantas vezes já reeditado deriva do entendimento de que 

este sujeito histórico galgou expressividade política, nas duas últimas décadas, em nosso 

país, capacitando-o a sair da margem para o centro deste debate. Nesta fração de tempo, a 

força com que o MST e os demais movimentos, que reivindicam a desapropriação da terra e 

a Reforma Agrária, ocuparam a mídia, a academia e os vários espaços políticos em nosso 

país, reforçam esta assertiva. 

Se, na academia ou nos discursos políticos, os camponeses ainda são considerados por 

alguns uma categoria à margem da história, para eles que participam e constroem 

cotidianamente novas possibilidades, não há dúvidas a respeito de sua importância política 

e por isso estão buscando formular propostas que os dignifiquem, levando-as às esferas de 

decisão do nosso país com a mesma força com que ocupam prédios públicos e dialogam 

com a sociedade por inteiro. 

O debate sobre o campesinato brasileiro, embora esteja posto, primordialmente, na esfera 

nacional, também é discutido do ponto de vista internacional. Do mesmo modo, a sua 

definição ou indefinição não é exclusividade do quadro político brasileiro. As razões que 

levam a aplicação dos termos camponês e campesinto revelam sempre imediato interesse 

político. 

Considerações Finais 

Priorizando o dado qualitativo na pesquisa direta e, por conseguinte, na elaboração deste 

texto foi que pontuamos as questões até aqui destacadas. Sobre a Reforma Agrária?! Assim 

pronunciaram-se os trabalhadores, líderes e autoridades que tiveram participação na luta 

pela terra no, Assentamento Dona Helena: 

“(...) o Governo ‘dá’ a terra e quer que a gente se vire sozinho. Cadê a água? A enxada, o 

trator, as sementes? Ele se esquece que saco seco não se põe em pé. Ele podia olhar a 
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gente como vive aqui. Mas, não vem ninguém aqui não. Enquanto não chega a época de 

colher, a gente é difícil de conseguir alguma coisa pra comer. É por isso que tanta gente tá 

querendo vender a terra e ir embora pra rua (...)”. (Sr. Maurino – Assentamento D. Helena) 

“O Nordeste atual retrata o Nordeste do século XIX. Existem dois Brasis: o de cima e o de 

baixo. O de baixo é o Brasil das tecnologias. O de cima é o Brasil dos espaços de lutas, de 

políticas compensatórias, das alternativas, da expulsão, da resistência, das ocupações, do 

cambão, da subsistência, da migração, da fome, e da concentração fundiária”. (Pe. Ermínio, 

Congresso Nacional de Geógrafos, UFPB, 2002). 

De fato, o governo brasileiro tem lançado projetos de reforma agrária insuficientes para 

atender às demandas por terra e condições de trabalho que contemplem a diversidade sócio 

espacial brasileira. Aliás, podemos até afirmar que os projetos de reforma agrária, na 

maioria das vezes, não saíram do papel nem em suas mínimas metas. Na verdade, do 

ponto de vista da política agrária, o que existe, é a implantação de políticas de 

assentamentos que não solucionam o problema da crescente proletarização do trabalhador 

rural, cuja qualidade de vida está cada vez mais comprometida, restringindo-se o Estado, 

em grande parte, a fazer a legalização das terras devolutas ou a implementar as políticas do 

Banco Mundial a exemplo do Banco da Terra. 

Entendemos que a Reforma Agrária consiste num projeto que pressupõe profundas 

transformações na estrutura agrária do nosso país com vistas a solucionar não só as 

questões agrícolas, mas, principalmente, as questões agrárias. Constitui, assim, a grande 

bandeira de luta dos trabalhadores rurais que exigem um redirecionamento para o modelo 

econômico adotado para o Brasil. 

 O projeto de reforma agrária, defendido pelos movimentos sociais em geral, tem como 

objetivo resgatar a função social da terra, buscando proporcionar aos excluídos o acesso a 

esta e uma melhor distribuição de renda através de uma política agrícola adequada. 

Dotar a terra de sua função social significa assegurar o acesso dos camponeses à mesma, 

seguido de um planejamento que proporcione uma melhor oferta de alimentos à sociedade. 

Somente assim, a terra proporcionará aos trabalhadores rurais a conquista da cidadania. 

Ao Estado cabe, no contexto atual, o papel de adotar medidas com vistas a impedir a 

crescente proletarização da classe trabalhadora rural, assim como, a concentração 

fundiária, e com isso diminuir o agravamento das tensões sociais, o que não é possível ser 
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obtido com a implantação de projetos voltados para uma reforma agrária, apenas, 

distributivista18. 

Postos os fundamentos que estão na base da questão agrária brasileira, queremos ressaltar 

que o tema ora estudado não apresenta um diagnóstico conclusivo; ao contrário, pontua 

alguns aspectos da luta pela terra que exigem estudos mais aprofundados. Detivemon-nos, 

especialmente, a abordar a forma como foi conquistada a terra, as dificuldades enfrentadas 

e as estratégias adotadas pelos trabalhadores dos Assentamentos Maceió e Dona Helena, 

no sentido de permanecerem produzindo na terra conquistada. 

Sabemos que o problema da concentração da terra, assim como o da “exclusão” social dos 

trabalhadores, é igualmente responsável por outras problemáticas como o êxodo rural. Essa 

problemática, também presente na Microrregião de Sapé, resultou no processo de 

desapropriação do imóvel Fazenda Engenho Novo, atualmente, denominado Projeto de 

Assentamento Dona Helena. O referido processo resultou do litígio, ocorrido entre o 

proprietário da terra e os posseiros do referido imóvel. 

No conjunto das questões abordadas, ressaltamos, com maior ênfase, a resistência dos 

trabalhadores rurais, por sua importância para o rompimento da sua condição de trabalhador 

expropriado ou “cativo”, conforme destacou em depoimento o Sr Raimundo Preá, para a 

condição de trabalhadores rurais assentados. 

Sobre essa condição histórica a que foram submetidos, afirma (MARTINS: 1980, pág 17) 

“É preciso não esquecer que a racionalidade econômica e política dominantes 

correspondem, no Brasil, a um verdadeiro pacto de classes que excluiu da cena política os 

trabalhadores rurais, como meio de protelar uma transformação do direito à propriedade, 

que alteraria na raiz as bases de sustentação dos grandes latifúndios, das classes 

dominantes e da forma brutal que a exploração do trabalho e a acumulação do capital 

assumem em nosso país”. 

Para nós fica, a partir destas experiências relatadas, a certeza de que a maioria dos 

camponeses que lutaram pela posse da terra no assentamento Dona Helena e no 

Assentamento Maceió almejaram retornar ou permanecer na terra e para tanto retomaram 

práticas agrícolas herdadas dos seus ancestrais como adotaram novas práticas para nela 

permanecer. Estas práticas, no âmbito da história dos costumes19, podem ser entendidas 

                                                 
18- Estratégia política que vem sendo adotada pelos governos no sentido de distribuir 

terras aos trabalhadores, sem a devida implantação de infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento da pequena agricultura familiar. 

19 - “Nos séculos precedentes, o termo ‘costumes’ foi empregado para denotar boa parte 
do que hoje está implicado na palavra ‘cultura’. O costume era a ‘segunda natureza’ do 
homem”. Thompson,  E. P. Costumes em Comum. São Paulo: companhia das Letras, 
1998, 

 

 p. 14.
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enquanto experiências dos grupos sociais em sua vivência concreta, a exemplo da forma 

como se recria a cultura camponesa nas áreas de assentamento estudadas. Contudo, é 

importante registrar 

“que o termo ‘cultura’ é um termo emaranhado, que ao reunir tantas 

atividades e atributos em um só feixe, pode na verdade confundir ou 

ocultar distinções que precisam ser feitas. Será necessário desfazer o 

feixe e examinar com mais cuidado os seus componentes: ritos, modos 

simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a transmissão do costume 

de geração para geração e o desenvolvimento do costume sob formas 

historicamente específicas das relações sociais e de trabalho” 

THOMPSON (1998, P. 22). 

O exercício de tentar “desfeixar o feixe” proposto por THOMPSON (1998) remete às 

distinções que marcam diversos grupos camponeses, estes entendidos como classe 

“definida pelos homens enquanto vivem sua própria história (...)"(1987, p. 12). No mesmo 

sentido é que ao buscar compreender as práticas culturais no assentamento Maceió e no 

assentamento Dona Helena concordamos com BOURDIEU (1990) e, colocamos como limite 

à pesquisa procurar no habitus apenas a lógica que neste existe, entendendo que as 

estratégias camponesas assentadas na tradição, renovam-se ou se recriam nos limites em 

que a realidade se coloca ou seja, o habitus “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” 

BOURDIEU (1989, pág. 386-387). 

O conceito de habitus desenvolvido por BOURDIEU, segundo VASCONCELOS (2002, pág 

02), “corresponde a uma matriz, determinada pela posição social do indivíduo que lhe 

permite pensar, ver e agir nas mais variadas situações. O habitus traduz, dessa forma, 

estilos de vida, julgamentos políticos, morais, estéticos. Ele é também um meio de ação que 

permite criar ou desenvolver estratégias individuais ou coletivas”. 

Com estes instrumentos teóricos que demarcam uma ruptura com o pensamento 

meramente economicista é que estamos estabelecendo o diálogo a partir da geografia 

agrária com outros campos do saber. Nesta mesma perspectiva, propomos-nos a apreender 

experiências camponesas evidenciadas nos mais distintos lugares que possam estar sendo 

relatadas e discutidas neste evento. 
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