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Introdução 

A luta pela terra tem sido uma constante no mundo agrário brasileiro, que, 

historicamente, tem apresentado uma grande concentração de terras e, portanto, uma má 

distribuição das mesmas. 

 Esse panorama tem provocado vários conflitos no passado e hoje, tem-se um 

mapeamento que evidencia a dimensão tanto espacial quanto numérica. Segundo os dados 

do Censo da Reforma Agrária, todo o território nacional tem apresentado conflitos, inclusive 

na região sul do país. Uma região que se diz economicamente desenvolvida mostra a outra 

face da sociedade, ou seja, a dos expropriados. 

O Estado do Paraná não foge a esse quadro, pois pelo menos dois grandes conflitos 

de terra ocorreram no passado: A Guerra do Contestado nos finais do século XIX e a Guerra 

de Porecatú,no norte do estado, em meados do século XX. 

O Norte do Paraná é uma área que, em poucos anos de ocupação, sofreu uma série 

de interferências externas, a exemplo das frentes de expansão e das frentes pioneiras que 

por meio das ações das companhias de terras particulares e estatais foram traçando a sua 

“paisagem” rural. Caracterizadas pela presença de lotes com área em torno de 50 hectares, 

nas quais a atividade cafeeira predominou durante décadas, atraiu um contingente de mão-

de-obra significativo. 

Por uma série de mudanças na economia cafeeira, na política do governo federal e 

somada aos problemas inerentes à ação da natureza (especificamente climáticos), esta 

base econômica implantada passa por uma mudança radical tanto nas relações de 
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produção quanto na estrutura fundiária, baseada na chamada “modernização 

conservadora”. 

O expoente desse processo foi um forte êxodo rural, levando ao deslocamento de 

muitos trabalhadores rurais para as áreas de fronteiras agrícolas no Centro-Oeste e Norte 

do país e para as áreas urbanas das cidades de médio e grande porte. 

Segundo Martine (1994) estima-se que nas décadas de 1960 e 1970, um total de 

28,5 milhões de pessoas deixou as áreas rurais. Por outro lado, inicia-se no Oeste/Sudoeste 

do Estado, um movimento social pelos proprietários expropriados da barragem, fruto da 

implantação das hidrelétricas. Milhares de produtores rurais perderam suas terras em 

função da construção, por exemplo, da Usina de Itaipu, no rio Paraná. 

Note-se ainda que o segmento dos trabalhadores que permaneceu no Estado, 

buscando se inserir no mercado de trabalho ou subsistindo à custa do emprego temporário, 

como trabalhador volante ou “bóia-fria”, tornam-se a partir dos anos 1980, atores dos 

movimentos de reação contra o processo de exclusão social de que foram vítimas. 

Sabe-se que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, na prática inicia-

se em 1979 quando ocorrem várias mobilizações em muitas regiões do país, mas 

isoladamente. É no Paraná, em 1984, no Encontro Nacional dos Sem Terra, com 16 estados 

representados é que surge o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que passa a 

reivindicar o retorno ao campo mediante a implementação da Reforma Agrária. Salienta-se 

que após 20 anos de sua criação tem tido atuações significativas em prol da conquista para 

aqueles que não tem terra. 

A partir desse movimento, conflitos pela posse da terra começam a ocorrer em todo o 

Estado. A região Norte apresenta um cenário bastante propício para a ação do MST, pois 

além da presença de grandes propriedades (verdadeiros latifúndios), fruto do próprio 

processo de fusão das propriedades provocado pela modernização conservadora, também 

apresenta áreas de solos menos férteis que, pelos baixos preços das terras foi viável 

economicamente para fins de desapropriação Tem-se como exemplo o município de 

Tamarana, que conta atualmente com dez assentamentos rurais e cinco acampamentos. 

Pode-se questionar neste momento: o Estado está promovendo uma verdadeira 

Reforma Agrária? Ou ainda, a implantação de assentamentos rurais é apenas uma das 

etapas? Está havendo uma redistribuição de terras? Como os assentamentos estão 

estruturados? Estão se desenvolvendo econômica e socialmente? O apoio recebido pelo 

Estado, via financiamento, tem-se demonstrado eficiente? Caso contrário, onde estão os 

pontos de estrangulamento? O assentado tem conquistado um lugar no mercado? Que 
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produtos têm propiciado um retorno rápido ao agricultor? Há perspectivas para o 

desenvolvimento e sustentabilidade para a agricultura familiar? Caso positivo, quais? 

Diante da territorialização dos assentamentos cabe uma pergunta: quem são esses 

novos protagonistas da agricultura? Será um produtor de subsistência ou aquele que 

pretende entrar no mercado? Que tipo de produção deverá introduzir para o adequado 

desenvolvimento econômico dos assentados, ou seja, que orientação técnica deverá ser 

dada para se manter na terra conquistada? Que relações sociais manterão? A 

territorialização por meio das redes sociais garantirá resultados favoráveis nos 

assentamentos? 

Essas questões todas é que têm levado os pesquisadores a reflexões sobre as 

questões agrárias, seus conflitos e a possibilidade de contribuir para que haja uma melhoria 

nas condições de vida dos agricultores familiares assentados. 

Caracterização dos assentamentos rurais do Norte do Paraná 

O estado do Paraná está representado com 46% dos assentamentos rurais e 55% de 

famílias assentadas no contexto da região sul, segundo dados do NERA/DATALUTA (1999) 

A região Norte do Paraná conta com um número expressivo de assentamentos 

rurais, pois cerca de um quarto das famílias assentadas residem nessa região. 

Nesta pesquisa foi delimitada parte do Norte do Paraná, pois deixaremos de analisar 

a porção Noroeste do estado que também apresenta suas especificidades sobre o papel dos 

movimentos sociais no campo. 

O objeto de estudo conta com 78 assentamentos rurais, porém, restringimos a 

pesquisa empírica em 14 assentamentos localizados em diferentes municípios levando-se 

em consideração as áreas com solos mais ou menos férteis, ora em áreas de declividades 

diferenciadas e ora com diferentes histórias de vida e de procedência. Assim, os 

assentamentos estudados apresentam heterogeneidade no processo de territorialização . 

Os assentamentos rurais estudados localizam-se nos municípios de Tamarana, 

Florestópolis, Alvorada do Sul, Arapongas, Itaguagé, Faxinal, São Jerônimo da Serra, 

Sapopema, Ortigueira e Ibaiti. (mapa 01 e quadro 01) 

Quadro 01 

  ASSENTAMENTOS PESQUISADOS DO NORTE DO PARANÁ 

Municípios/denominação 
 

Nº fam. Área 
ha 

Ano/ 
implantação 

1.Tamarana    
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a)  Mundo Novo 
b) Cruz de Malta 
c) Mandaçaia 
d) Grupo Brasil – Banco da Terra 
e) Grupo Renascer I – Banco da Terra  

 27 
 14 
 30 
 50 
 22 

 810 
 408 
 485 
 636 
 103 

1997 
1998 
1996 
2002 
2003 

2.Florestópolis - Florestan Fernandes  29  529 1998 
3. Alvorada do Sul - Iraci Salete  57 1040 1998 
4. Arapongas - Dorcelina Folador  94  756 1999 
5. Itaguagé – Agostinho Ederli  56 1005 2000 
6. Faxinal - Três Barras  36  685 1998 
7. São Jerônimo da Serra 

(a) Roseli Nunes 
 (b) Arixiguana 

 
 18 
 26 

 
 339 
 607 

 
1999 
1999 

8. Ibaiti- Vale Verde  76 1518 1991 
9.Sapopema – São Luis II 137 4039 1989 
10.Ortigueira – Imbauzinho  27  802 1987 
Fonte: Pesquisa “in loco” – anos 2002-2004 

O município mais estudado, com cinco assentamentos, é Tamarana que se 

desmembrou de Londrina em 1996. Assim, as estatísticas do IBGE- Censo Agropecuário- 

1995/96 não apresentam dados gerais do município. Trata-se de um município que faz parte 

da história do PNRA (Plano Nacional de Reforma Agrária) do governo Sarney, pois lá 

ocorreu o primeiro assentamento rural, em 1985, que se denominou Água da Prata a 30 

quilômetros de distância do distrito sede. 

 

É também, nesse mesmo município que contamos com quatro assentamentos rurais 

(dois deles foram estudados nesta pesquisa), financiados pelo Banco da Terra, programa 

este que vigorou entre 2000 e 2002. 
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Nessa heterogeneidade, vale salientar que o movimento social que liderou a 

conquista de novas terras nem sempre foi pela ação do MST, pois verificou-se a atuação do 

MAST (Movimento dos Agricultores Sem Terra) e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

dentre os municípios estudados. Além desses constatou-se uma outra forma de 

territorialização a partir de um grupo de famílias com laços de parentesco. 

Os assentamentos rurais localizados nos municípios de Tamarana, São Jerônimo da 

Serra, Sapopema e Ortigueira possuem semelhanças quanto a topografia (com relevo 

movimentado, pois encontram-se em área de transição entre o Segundo e o Terceiro 

Planalto paranaense). Os lotes possuem dimensões que variam de dez a vinte hectares. 

Quanto aos demais assentamentos, estão localizados em áreas de solo mais fértil (terra 

roxa estruturada em Arapongas, solo areno-argiloso em Florestópolis, Alvorada do Sul, 

Itaguagé), com uma topografia suavemente ondulada e com lotes de menor área, entre 6 e 

12 hectares. 

No que se refere à comercialização, verificou-se a dificuldade em transportar a 

produção, face aos problemas encontrados em relação às estradas rurais, que não possuem 

uma manutenção adequada e contínua. Ao mesmo tempo, o papel dos intermediários tem 

sido bastante intenso, diferente da realidade constatada pelo I Censo de Reforma Agrária. 

Em todos os assentamentos pesquisados, os principais produtos para o mercado são 

os excedentes de feijão, milho, arroz, que são vendidos aos cerealistas. Já em Faxinal, 

Alvorada do Sul, São Jerônimo da Serra e Arapongas, a soja é cultivada em pequenos lotes 

de até dez hectares. 

A produção de leite é entregue aos laticínios da região. Vale ressaltar que em dois 

assentamentos existem unidades de resfriamento do leite. 

Dos quatorze assentamentos estudados, cinco dedicam-se à produção do bicho-da-

seda que é entregue à Cocamar – Cooperativa Agrícola de Maringá, que inclusive incentiva 

a produção para abastecer sua indústria de fiação de seda. Neste caso, é uma atividade 

paralela à produção de alimentos e tem obtido um rendimento mensal satisfatório. 

Uma outra particularidade encontrada foi a presença significativa de apicultores no 

assentamento localizado em Ortigueira, que é considerada a capital do mel. 

Nos demais assentamentos ocorrem a mesma sistemática, sendo que o fato de se 

ter a produção individualizada não tem permitido a negociação por preços melhores, 

subordinando-se aos preços estabelecidos pelos intermediários. As associações não têm 

tido um papel de “peso” nos locais estudados, além do que, verificou-se a existência de sub-

grupos se formando nos assentamentos, gerados pela incompatibilidade entre as famílias. 

Mesmo as iniciativas de aquisição de maquinários, veículos para o transporte da produção 
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não têm sido bem sucedidas, porque o associativismo ainda não encontrou o seu devido 

lugar, frente às diferenças existentes no grupo. 

A afirmação de Souza Filho et al (2001, p.10), melhor dimensionam os problemas 

enfrentados e as dificuldades de unificar os interesses: 

Em sociedades pautadas pelo elevado grau de individualismo é difícil 

encontrar organizações de produtores coesas e estáveis. Em 

condições de pobreza, haverá incentivos para forjar este tipo de 

organização para se ter acesso aos recursos. Uma vez obtidos os 

recursos, nada garante que as associações tenham o arranjo 

institucional necessário para induzir o uso eficiente. 

No entanto, um exemplo a ser colocado diz respeito ao Assentamento Dorcelina 

Folador, localizado no município de Arapongas. Trata-se de um dos assentamentos com 

uma boa localização, que conta com solos férteis e possui o pivô central – equipamento 

para a irrigação. Nesse assentamento, há nove famílias que trabalham de forma coletiva. No 

ano de 2003, esses nove assentados produziram feijão para o Programa Fome Zero, 

intermediada pelo MST, em parceria com o Instituto Ação da Cidadania, organização não 

governamental que administra o Fundo Herbert Souza para o Brasil. Esta é uma das 

iniciativas do assentamento, que tem ainda como produção a predominância de 

hortifruticultura, e a venda é realizada no Ceasa de Londrina. Neste assentamento, apesar 

da pequena distância a ser percorrida em estrada rural (oito km), ainda as dificuldades 

dizem respeito ao transporte da produção. 

Portanto, para que os assentados rurais possam se viabilizar economicamente há 

que se fazer um estudo para que a comercialização não seja um ponto de estrangulamento 

da produção, mas seja o momento em que as famílias dos assentados tenham a 

remuneração justa pelo trabalho realizado e possam fazer frente às despesas com sua 

sobrevivência e aos investimentos necessários para melhorar a propriedade e os ganhos. 

Redes Sociais e o processo de territorialização nos assentamentos rurais 

O Norte do Paraná, como já referenciado anteriormente, conta com um número 

representativo de assentamentos. Os assentamentos têm sido o destino de inúmeras 

famílias que têm uma história de vida em que as mudanças de local de residência têm sido 

uma constante. De fato, a implantação desses assentamentos tem provocado 

transformações econômicas e sociais, enfim, territoriais, levando a uma reflexão da 

realidade que subverte a tendência ‘tradicional’ de deslocamentos do campo para a cidade, 

destacando-se os fluxos migratórios orientados para o campo e impulsionados por 

movimentos sociais. 
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A luta imprimida pelos movimentos sociais apresenta-se como uma recriação da 

opção pelo rural, consolidando-se uma proposta de resistência e que é conquistada a partir 

de uma luta social por melhores condições de vida mediante a posse e uso da terra de 

trabalho. 

Note-se que, segundo Barcellos (2001), 

os movimentos sociais do campo, enquanto estratégias de 

resistência desenvolvida pelos pequenos produtores face à 

desarticulação imposta pelo capital às suas condições de 

reprodução, poderiam se constituir em fatores relevantes na 

composição da dinâmica demográfica atual, em função da alteração 

que provocam em áreas rurais muitas vezes escassamente 

povoadas. (BARCELLOS, 2001, p.. 12) 

Um outro ponto a ser considerado é que esta nova situação traz conseqüências no 

quadro migratório regional, visto que a implantação de assentamentos rurais representa a 

possibilidade concreta de manutenção de população em áreas rurais, semelhante aos 

fatores de atração apregoados por Ravenstein no século XVIII. 

A esse respeito, considera-se coerente a afirmação de Barcellos (2001, p.14) de que: 

A implantação de um novo perfil produtivo, a emergência de novas 

relações sociais, o surgimento de novas forças políticas e a mudança 

que se observa nas condições de vida dos agricultores assentados, 

são fenômenos novos que se desenvolvem ao lado das tradicionais 

grandes propriedades voltadas para a produção pecuária. Eles 

introduzem na área condições de atratividade que de alguma 

maneira se contrapõem aos fatores anteriormente dominantes e que 

estavam nas bases da expulsão populacional que se registrava. 

Ressalte-se que tais fatos foram encontrados na pesquisa empírica realizada no 

Norte do Paraná, a exemplo do dinamismo econômico imprimido pela implantação de dez 

assentamentos, com 250 famílias no município de Tamarana (que foi Distrito de Londrina 

até 1996), seja nos supermercados, nos locais de venda de insumos, de compra de 

produtos dos assentados. Ademais, lideranças dos assentamentos têm concorrido a cargos 

no legislativo e mesmo no executivo, tendo obtido sucesso na campanha para vereador nas 

eleições de 2004. Tais fatos representam, além da significância numérica dos assentados e 

suas famílias, o respeito e a anuência da população receptora pelas suas lutas e suas 

conquistas. 

 1261



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

De outra forma, dentre as várias facetas apresentadas nos assentamentos rurais, 

chamou a atenção os laços que uniam grupos de famílias dos assentados, vínculos de 

amizade construídos ao longo da vivência nos acampamentos, tais como as relações de 

compadrio e de parentesco. Verificou-se que a grande maioria das famílias apresentou uma 

trajetória de vida marcada pelos deslocamentos em busca de trabalho. Estas se deslocaram 

acompanhando as mudanças de emprego como trabalhadores assalariados, arrendatários, 

parceiros, porcenteiros, até chegarem aos assentamentos na qualidade de proprietários da 

terra. 

Observe-se que, segundo Carleial (2004) o processo migratório, de modo geral, 

envolve certas relações de interesse, entre aqueles que chegam e os outros residentes no 

lugar. 

Trata-se de redes de determinado tipo de sociabilidade, de 

reciprocidade, que re-significam as ações sociais, re-territorializam 

os grupos sociais, rearranjam as parcerias, na passagem ou 

permanência do imigrante no lugar de destino, integrando-o, 

adaptando-o ou re-definindo sua situação (...) Algumas são 

nitidamente políticas, outras comerciais, poucas são as promovidas 

pelo governo, existindo também as religiosas (...) Mas, o que é geral, 

em todas elas, é sua natureza alternativa e complementar à 

economia formal e à sociedade dos naturais constituindo-se em 

formas produtivas típicas da migração. Todas elas são organizações 

que envolvem novas formas de sociabilidade. (CARLEIAL, 2004, p.2) 

Há que se ressaltar que tais redes são muito importantes para o migrante, e, no caso 

em foco, para o assentado rural, que tem nessas relações, num primeiro momento, o apoio 

necessário para sobreviver no seu lote. Porém, em momentos seguintes tais vínculos vão se 

mostrar como formas de controle da comunidade que o recebeu, tendo então de se adaptar 

a essa nova situação. 

Ademais, segundo Soares (2002), as redes sociais, nos estudos de migração 

passaram a ter importância porque o caráter seletivo da dinâmica migratória necessitava de 

fatos concretos e que respondessem a questões chave como: por que alguém se torna um 

migrante? Por que algumas pessoas migram e outras não, vivendo em condições 

econômicas, sociais, políticas, ambientais semelhantes? Uma das respostas mais comuns é 

de que as redes institucionais e de pessoas que, operando entre as esferas micro e macro, 

organizariam, de fato, a migração. 

Um ponto a ser colocado para análise é colocado por Tilly (1990), citado por Soares 

(2002), em que “as unidades efetivas da migração não são nem indivíduos nem famílias, 
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mas, sim, conjuntos de pessoas ligadas por relações de amizade, de conhecimento, de 

parentesco e de trabalho”. Assim sendo, a migração deveria ser pensada como estrutura 

social que se translada, isto é, as redes sociais é que migram. 

Assim, segundo Massey (1987), citado por Soares (2002, p.11), a rede migratória 

envolve vínculos que vão se adaptando a cada momento, pois é uma 

 a teia de relações sociais interligadas, mantida por um conjunto de 

expectativas mútuas e de comportamentos determinados, que apóia 

o movimento de pessoas, bens e informações, que une migrantes e 

não-migrantes, constitui a rede migratória. Essa rede tende a se 

tornar auto-suficiente com o tempo, por causa do capital social, que 

faculta, aos migrantes em potencial, contatos pessoais com 

parentes, amigos e conterrâneos; oferecem aos migrantes 

oportunidades de emprego, hospedagem e assistência financeira no 

destino. 

Ainda, segundo Soares (202, p. 12), que estudou as redes sociais no contexto das 

migrações internacionais, admite alguns problemas na conceituação de redes e seus 

desdobramentos em temáticas referentes a redes sociais, redes pessoas e redes 

migratórias. São do autor referenciado as colocações a seguir: 

• rede social consiste no conjunto de pessoas, organizações ou 

instituições sociais que estão conectadas por algum tipo de 

relação. Uma rede social, em virtude do processo em torno do qual 

ela se organiza, pode abrigar várias redes sociais; 

• rede pessoal representa, então, um tipo de rede social que se 

funda em relações sociais de amizade, de parentesco, etc; 

• rede migratória não se confunde com redes pessoais; estas redes 

precedem a migração e são adaptadas a um fim específico: a ação 

de migrar; 

• rede migratória, cujas singularidades dependem da natureza dos 

contextos sociais que ela articula, é, também, um tipo específico 

de rede social que agrega redes sociais existentes e enseja a 

criação de outras; consiste, portanto em rede de redes sociais; 

• (...) da rede migratória, fazem parte certas representações sociais 

que constituem o cerne da cultura migratória; 
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• rede migratória implica origem e destino e a compreensão do 

retorno como elemento constitutivo da condição de migrante, o que 

põe em xeque alguns padrões de análise: assimilação, esforço 

individual – no limite, a assimilação absoluta representa a negação 

da própria condição de migrante. 

À vista dessas considerações é importante analisar as questões relativas a espaço, 

tempo e grupo, pois segundo Soares (2002, p.13), “ existir é existir no tempo, no espaço e 

no interior do grupo social”, pois para o migrante existe o tempo de passado e do futuro. 

Quanto ao espaço, este é carregado de afetividade e de nostalgia, sendo a terra natal 

apenas uma metáfora espacial do espaço social. No que se refere ao grupo, este é visto 

tanto na sociedade de origem, que foi deixado fisicamente, mas que permanece na 

memória, quanto o grupo da sociedade de destino, ao qual é necessário conhecer, impor-se, 

aprender e dominar.Trata-se também, de um processo de territorialização por um grupo de 

pessoas que para Corrêa (1994 p.251), não se vincula necessariamente à propriedade da 

terra, mas à sua apropriação. Essa apropriação pode ter um duplo significado: de um lado 

como uma área controlada e até legitimada pela instituição ou grupos e por outro, ter uma 

dimensão mais afetiva, por parte de grupos distintos segundo renda, raça, religião, sexo, 

idade ou outros atributos. “O território é o espaço revestido da dimensão política, afetiva e 

ambas.” 

Portanto, a rede social, segundo Soares e Rodrigues (2004) “consiste num conjunto 

de atores/nós – atores esses que podem ser pessoas, grupos, organizações e até mesmo 

países, ligados por um tipo específico de relação.” Assim, a diferentes tipos de relações 

correspondem redes diferentes, ainda que o conjunto de atores seja o mesmo. 

Estas breves considerações sobre redes sociais e migrações tiveram como objetivo 

colocar à luz conceitos e reflexões sobre a temática que tem sido, segundo Fazito (2002), 

utilizada como mecanismo heurístico para uma análise alternativa à tradicional perspectiva 

econômica e em outras vezes como um “problema empírico”, cujas análise não avançam 

para além da simples descrição. Há que se ressaltar que, segundo o autor, a maioria dos 

trabalhos realizados se depara com o problema da mensuração e definição objetiva dos 

contornos de tais redes. 

De outro lado, cabe ainda observar que, além das redes sociais, outros tipos de rede 

existem, tais como as redes urbanas, rede de transportes, rede hidrográfica, rede bancária, 

rede de ensino, rede de informação, enfim, redes de movimentos, que vão desembocar na 

organização do espaço e conseqüentemente nos processos de territorialização. 
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Para Andrade (1994 p.214) “A formação do território dá a pessoas que nele habitam 

a consciência de participação, provocando o sentimento de territorialidade que, de forma 

subjetiva, cria uma consciência de confraternização entre as mesmas.” 

No que tange ao trabalho empírico, que subsidiou as reflexões contidas neste artigo, 

que trata das redes sociais nos assentamentos, enfoca-se dois grupos sociais diferenciados: 

um que se deslocou de municípios vizinhos dos assentamentos e outro que percorreu 

distâncias maiores até chegar ao atual local de moradia. Estes últimos são procedentes, 

predominantemente, do Sudoeste Paranaense, que se moveram estimulados pelo MST – 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, viveram anos em acampamentos no Norte 

do Paraná e foram assentados na região. Nesse momento, o trabalhador deixa de ser sem 

terra para se tornar assentado, passando a viver num estado relativamente estável nesse 

novo espaço, vivenciando uma nova organização social. Assim, vivendo numa “encruzilhada 

social”, como se refere Carvalho (1999), citado por Oliveira et al. (2002), devido a 

heterogeneidade de pessoas e valores que compartilham essa nova etapa de suas vidas, o 

assentado incorpora novos saberes, novas formas de vivência social, mas também 

reproduzindo no assentamento os conhecimentos, os meios de vida e de trabalho, os 

valores acumulados ao longo de sua trajetória. 

Em ambos os casos, verificou-se a existência de redes sociais, formadas por laços 

de parentesco e de amizade, que propiciaram a fixação nos assentamentos em condições 

menos penosas, face à ajuda mútua que caracteriza tais relações. Considera-se que essa 

situação possibilitou a presença de forte coesão entre os assentados, inclusive facilitando a 

formação de grupos solidários para a aquisição de maquinários para a produção coletiva e 

até a formação de associações de moradores. 

Ao estudar as redes sociais, vinculados aos movimentos migratórios, mister se faz 

analisar a origem, a trajetória de vida dos atores dessa mobilidade. Encontrou-se uma 

diversidade, decorrente dos processos migratórios vivenciados pelos assentados e suas 

famílias, os quais se ligam às necessidades de deslocamentos seja por motivações 

individuais, seja por determinantes coletivos, como, por exemplo, ao participar da luta pela 

terra. 

A análise desta diversidade tem propiciado a compreensão dos assentamentos, que 

se mostram como espaços heterogêneos e complexos, tanto na sua gênese como na sua 

produção e na sua organização interna. Considera-se que os reflexos desta diversidade não 

permitem que sejam estabelecidas as mesmas estratégias para todos os assentamentos, ao 

mesmo tempo que esta composição social diferenciada possibilita que idéias inovadoras 

sejam implementadas, dando razão à superação dos inúmeros desafios que permeiam o 

cotidiano dos assentados. 
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Notou-se ainda que a origem geográfica das famílias dos assentados é uma das 

determinantes da constituição dos grupos, os quais formam blocos de famílias que mantém 

relações mais próximas com o MST e blocos diferentes cujas famílias têm vínculos junto a 

forças políticas locais (sindicatos de trabalhadores rurais, por exemplo) ou de dissidentes do 

movimento. 

A grande maioria dos assentados tem como local de nascimento o Estado do 

Paraná. Nos assentamentos localizados em Tamarana, São Jerônimo da Serra, Alvorada do 

Sul, Itaguagé, Sapopema e Ortigueira, notou-se a predominância de famílias das próprias 

regiões, que se incorporaram ao MST com o objetivo de conseguir o seu lote ou então 

trabalhavam na propriedade desapropriada e houve acordos para que os ex-funcionários 

tivessem a oportunidade de se tornarem proprietários. 

Um caso que chamou a atenção é o do Assentamento Rural São Luiz II em 

Sapopema, que se organizou a partir do Sindicato Rural do município. Das 137 famílias, 

25% possuem laços de parentesco, pois a maior parte era moradora da comunidade vizinha 

à fazenda onde se implantou o assentamento. Notou-se que há um forte vínculo entre os 

assentados com laços de parentesco, seja para as comemorações familiares, seja para 

ajudar aqueles que pretendem ter um lote próprio, comunicando aqueles que se mudaram 

para outros locais da possibilidade de repasse de lotes no assentamento. Tal fato ficou 

evidenciado durante as entrevistas, ocasião em que se notou que as visitas são freqüentes 

entre os assentados ligados por laços de parentesco. Outra evidência do papel exercido por 

essa rede social constituída de parentes liga-se a política local. Nas eleições para a Câmara 

de Vereadores de 2004 havia dois candidatos da família disputando cargos por coligações 

partidárias diferentes. Segundo os próprios assentados, não houve a racionalização 

necessária para levar à frente as candidaturas porque haveria pulverização dos votos e 

corria-se o risco de não se eleger nenhum dos candidatos. Tais fatos evidenciam a 

territorialização, pois além da conquista da terra também estão exercendo a cidadania 

vencendo os preconceitos e iserindo-se efetivamente na sociedade local. Destaque-se ainda 

o papel exercido pelo pequeno núcleo urbano, que é sede do Patrimônio Lambari e que se 

tornou o ponto de convergência dos assentados, pois possui um comércio que atende as 

necessidades básicas da população, escola, postos de telefone e de saúde. 

No outro caso, a exemplo dos assentamentos de Florestópolis, Arapongas, Faxinal, 

encontrou-se até 50% de famílias vindas das regiões centro e sudoeste do Estado, cujos 

pais já tinham vivenciado deslocamentos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São 

famílias que vieram atraídas pelas possibilidades apresentadas pelos movimentos 

organizados de luta pela terra, e ficaram alguns anos acampadas e tiveram a realização de 

seus objetivos. Essas famílias têm sua trajetória de vida marcada pelos deslocamentos em 

busca de emprego, movendo-se conforme as oportunidades que surgiam, como 
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assalariados, arrendatários, parceiros, porcenteiros, até chegarem nos assentamentos na 

qualidade de proprietários da terra. Assim sendo, verificou-se que os trabalhos rurais foram 

a tônica dos postos de trabalho assumidos nesse período e poucos se aventuraram a mudar 

para empregos urbanos. Em toda a trajetória, o trabalho teve como objetivo a sobrevivência 

do grupo familiar, não tendo a função social que poderia desembocar hoje, no trabalho 

coletivo nos assentamentos. 

Um outro ponto a ser observado é que, ao se aglutinarem pela origem, há também a 

aproximação quanto à experiência em administrar o lote, o exercício da autonomia e do 

controle sobre as formas de organização da produção e de seus resultados, maior 

exposição ao manejo de técnicas ‘modernas’ de produção, familiaridade com alternativas de 

obtenção de renda extra, conhecimento dos trâmites burocráticos do mercado, maior 

escolaridade. (Navarro et al., 1999, p. 54) 

Quanto à trajetória de vida, os assentados vivenciaram privações e uma intensa 

mobilidade geográfica na busca de trabalho, na maior parte das vezes em relações de 

exploração e subordinação. 

Vale lembrar ainda que ao aglutinar blocos de famílias, os traços culturais que foram 

sendo sedimentados ao longo dos deslocamentos influenciam fortemente no que se refere à 

maior ou menor expectativa em relação à nova situação de assentado. A valorização maior 

ou menor às condições de habitabilidade, de meios de subsistência, de investimento na 

produção, são alguns pontos visíveis dos valores consolidados pelas famílias e que são 

colocadas em prática no lugar permanente para morar. 

No decorrer dos deslocamentos vivenciados pelos assentados encontrou-se, como 

cita Medeiros e Leite (1999, p. 15), “ um processo de reconversão de trajetória de vida e 

reelaboração de relações sociais: são cortadores de cana transformando-se em produtores 

familiares, trabalhadores de origem urbana tornando-se, pelo menos parcialmente, 

agricultores, trabalhadores que tinham na provisoriedade do acesso à terra a condição de 

sua sobrevivência passando a ganhar condições de fixação, como ‘assentados’. 

De fato, nos assentamentos objeto de pesquisa empírica, ao analisar a trajetória de 

vidas das famílias, predominam as atividades realizadas no campo, na qualidade de meros 

assalariados ou como parceiros e/ou arrendatários. No entanto, há casos de assentados 

com experiência em trabalhos urbanos, na construção civil ou na prestação de serviços 

pessoais ou gerais. 

Esse tipo de experiência é também relatado por Turatti (2001), que faz análises 

acerca do trabalho no campo e na cidade enfocando os acampados, que vivenciam a fase 

anterior posse do lote no assentamento rural: 
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 Em relação à experiência urbana dos acampados, pode-se dizer que 

ela é, muitas vezes, significada ambiguamente. Por um lado, o 

trabalho nas cidades é negativamente concebido, remetendo à falta 

de liberdade, à competição acirrada por uma ocupação, à 

impossibilidade de amealhar um patrimônio devido aos baixos 

salários. Contrasta, então, com a valorização do trabalho agrícola 

independente que, se não vier a proporcionar lucro e prosperidade, 

ao mesmo garantirá a subsistência. Em outra mão, o viver na cidade 

é tomado pelos acampados como uma condição ideal(izada), pois 

eles se colocam no papel de consumidores de um estilo de vida 

moderno. Muitos lamentam os bens de consumo adquiridos e 

perdidos no processo de triunfo e queda proporcionados pela estadia 

nas cidades. Neste ponto, confundem-se os anseios básicos de 

sobrevivência e os deslumbramentos do consumo e o ‘fantasma’ da 

vida pauperizada no campo assusta. (TURATTI, 2001, p. 24) 

Notou-se no decorrer das pesquisas que, ao comparar a vida na cidade e no campo, 

os assentados e suas famílias consideram o espaço rural o mais condizente com suas 

necessidades, seus valores e suas possibilidades de sobrevivência. Acredita-se que não 

seja apenas uma visão lírica do campo, e, sim que, a experiência vivenciada na cidade 

demonstrou que no campo, no lote que será de sua propriedade após o pagamento é que 

está o seu lugar de trabalho e de viver condignamente. 

À guisa de considerações finais 

Verificou-se que as famílias procuram permanecer vinculadas a outras que vieram do 

mesmo município ou região, cujas ligações são reforçadas pelas relações de vizinhança, de 

amizade, de parentesco ou de religião, estabelecidas em períodos anteriores à mudança 

para o assentamento, ou então, na chegada ao novo local de moradia, ocasião em que a 

origem dos assentados é valorizada, o que permite a consolidação das redes sociais. Tal 

fato faz com que os assentados e suas famílias se sintam acolhidos pelo grupo, dando-lhes 

a segurança necessária para enfrentar os desafios de uma nova terra, de um novo lugar, de 

um novo território. 

 Considera-se que as redes sociais tem favorecido a conquista e o desenvolvimento 

do território que está apresentando as marcas de sua perseverança para alcançar os 

objetivos traçados, subjacente à ação dos movimentos organizados e da história de vida dos 

assentados e de sua famílias. 
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