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RESUMO 

O fio condutor deste artigo está relacionado à busca da sobrevivência de uma parcela da população 

que se encontra excluída socialmente, os assentados de reforma agrária e que vê a terra como 

alternativa de sobrevivência através da agricultura familiar. Desde um passado longínquo, é sabido que 

a situação fundiária no Brasil é uma questão pendente, ocorrendo conflitos pela posse de terras e das 

organizações dos trabalhadores na luta pela própria sobrevivência. Esta situação pouco mudou apesar 

do aumento de assentamentos agrícolas nas últimas décadas. Perante este quadro, destaca-se a 

importância da prática da agricultura familiar nos assentamentos de reforma agrária, como possíveis 

saídas para garantir o sustento das famílias e promover também a integração social através do 

emprego e renda, além do reconhecimento pelo potencial na geração de alimentos para a sociedade 

rumo a uma cidadania. O objetivo principal deste estudo é analisar a realidade e os desdobramentos 

das relações sócio-espaciais e econômicas do Assentamento Agrário Dom Orione, localizado no 

estado de Minas Gerais - Brasil com ênfase na agricultura familiar. A abordagem teórica abrangeu 

concepções de diversos autores sobre temas específicos: agricultura familiar, tendo como quadro geral 

traços da modernização da agricultura, a exclusão social e a construção da cidadania para os 

Assentados. A partir deste quadro analítico, foram levantadas questões que nortearam a temática 

abordada: as possibilidades da agricultura familiar contribuir, de forma efetiva, na renda dos 

Assentados; a existência, ou não, de políticas sociais e suportes financeiros direcionados para a 

manutenção do Assentamento e a construção da cidadania. Nos resultados obtidos, foram destacadas 

dificuldades que envolvem as famílias, tais como, a falta de uma organização social para toda a 

comunidade e a porta de entrada para construção da cidadania através da agricultura familiar. E, 
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concomitantemente, aspectos positivos: geração de emprego e renda, novas possibilidades para os 

jovens, meios para a tomada de consciência e construção da cidadania, que se acha em construção. E 

constatou-se, também, a existência de políticas sociais em desenvolvimento na cidade, medidas de 

suporte financeiro, busca de novos caminhos para a agricultura familiar. Diante dos resultados da 

pesquisa, várias famílias desta comunidade já estão colhendo os frutos destas conquistas, como 

moradia, emprego, renda e a própria subsistência, aquisições retiradas da terra. Outra questão é a 

formação de novos valores nas tentativas de novas práticas sociais, sendo que estas famílias, 

atualmente, se sentem inseridas com dignidade na sociedade, mesmo que algumas ainda não tenham 

atingido todos os padrões desejados, de acordo com os dados coletados. Neste sentido, a agricultura 

familiar aplicada no Assentamento, vem propiciando a formação de cidadãos ativos, pelo crescimento 

da consciência e da prática.  

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura Familiar, Inclusão social, Cidadania. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A produção geográfica, felizmente, começa a ser submetida a uma crítica profunda, 
comprometida com a transformação do mundo. É, pois urgente produzir uma Geografia 
sobre o campo que possibilite o seu entendimento; ou, mais que isto, uma Geografia que 
possa servir de instrumento para a transformação do campo, e se possível, também da 
cidade. (OLIVEIRA, 1991, p. 07) 

A prática da agricultura familiar nos assentamentos de reforma agrária têm sido vista como 

fator de suma importância tanto para a  integração social, possibilitando emprego e renda, como via de 

sustento para as famílias, abrindo caminho para possíveis saídas. Ainda assim, favorece a sociedade 

com a geração de alimentos, aumentando o sentimento de cidadania de um grupo até então excluído. 

O presente artigo pretende analisar a realidade e os desafios e perspectivas de um 

assentamento de reforma agrária, denominado Dom Orione, situado em Betim – Minas Gerais, 

objetivando a construção da cidadania. A comunidade pesquisada está situada em uma área de 

aproximadamente 200 hectares de terra fértil do município de Betim – região metropolitana de Belo 

Horizonte – conhecida mundialmente por seu grande parque industrial. Atualmente, a cidade é 

considerada a segunda economia do estado de Minas Gerais, atraindo pessoas de várias partes do 

país, que buscam empregos e melhores condições de vida. E, como é comum em regiões 

metropolitanas, Betim sofre com o crescimento rápido e desordenado. 
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Pretendemos apresentar  idéias de alguns autores que teceram considerações sobre a 

agricultura brasileira, tendo como base suas contribuições na discussão sobre o processo de 

modernização vivenciado no setor, a partir da década de 1970, dentro de uma abordagem evolutiva, 

como também o conceito de agricultura familiar, exclusão/inclusão social, cidadania, ações sociais, 

como elementos alternativos para superação dos problemas de caráter social dos sujeitos da pesquisa.  

 

2- METODOLOGIA 

 

Para cumprir os objetivos iniciais de analisar a dinâmica e os desdobramentos socioespaciais e 

econômicos do Assentamento agrário Dom Orione e, buscando também, salientar o exercício da 

cidadania a partir da prática de agricultura familiar foi adotada a pesquisa qualitativa, que é traduzida 

por Roberto Richardson como a “tentativa de compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentados pelos entrevistados”. (RICHARDSON,1999, p.90) 

O levantamento bibliográfico também abarcou assuntos relacionados ao tema, tais como: 

Agricultura familiar, inclusão social, cidadania, entre outros. Para obtenção de dados primários, houve 

uma pesquisa exploratória (observação de campo) a partir do levantamento de dados e informações a 

respeito do Assentamento em questão.  

Foi aplicado de forma aleatória um formulário fechado em uma amostra de 26 (vinte e seis) 

famílias, numa população de 39 (trinta e nove) existentes, com o objetivo de compreender a dinâmica 

espacial dos assentados como um todo.  

Foi enfatizando o perfil, estrutura fundiária, sistema de produção, composição da renda familiar, 

condições de vida e as questões sociais enfrentadas  tendo em vista desafios e perspectivas. Os dados 

obtidos no formulário foram tabulados, analisados e interpretados, juntamente com as outras 

informações levantadas, sendo feita uma correlação das informações. 

Também foram realizadas entrevistas qualitativas semi-estruturadas, com perguntas abertas 

aos dois líderes comunitários da Associação do Assentamento e o Presidente da FETAEMG. Estas 

entrevistas serviram para verificar o ponto de vista destes líderes, que podem vir a divergir das demais 

famílias assentadas. Foram pontuadas as seguintes questões: o nível de participação e interação 

comunitária das famílias; experiência de vida no Assentamento; a qualidade de vida dentro do 

Assentamento; os desafios enfrentados; as principais demandas do Assentamento; e o sistema de 



4 

 

produção. No caso da entrevista com o Presidente da FETAEMG o objetivo é verificar a importância 

desta instituição na coordenação e apoio dado ao Assentamento Dom Orione e enfocar principalmente 

o ponto de vista do Presidente da instituição em relação a agricultura familiar como incentivo da 

inserção desta população na construção da cidadania.  

Complementam a estratégia metodológica visitas às áreas e observações de campo, para 

melhor inteirar-se da realidade local e estabelecer contato com conversas mais informais com as 

lideranças políticas e sociais comunitárias, através de observação direta, documentada 

fotograficamente, a partir do trabalho de campo. Na visão de Estrella (2006), a técnica da fotografia nos 

permite  “[...] facilitar o registro das múltiplas dimensões da realidade”. Ainda é ressaltado pela autora 

que a prática da fotografia [...] não é um simples produto do registro em imagem, mas nela há uma 

escolha, uma decisão, uma motivação, um objetivo e uma sensibilidade”(ESTRELLA, 2006 p.117-120). 

Esta prática de observação direta através de  fotografias nos permitirá mostrar o que a descrição 

escrita do local às vezes não alcança. 

 

3. AGRICULTURA FAMILIAR E AS LÓGICAS FAMILIARES PRODUTIVAS 

 

O conceito de agricultura familiar, por exemplo, sofreu e vem sofrendo várias evoluções, 

transformando e tomando novos sentidos para se adaptar ao novo modelo agrário vigente.  Citaremos 

diferentes definições, abordagens e interpretações referentes ao papel econômico e social do trabalho 

familiar, procurando entender sua trajetória histórica.  

No cenário brasileiro, durante muitos séculos, as grandes propriedades de terra se 

estabeleceram em torno da representação da agricultura camponesa, calcada na exploração e na 

dominação da propriedade com mão-de-obra escrava. Este processo histórico referente ao modelo 

original do campesinato é traduzido por Baudel Wanderley como:  

[...] as particularidades dos processos sociais mais gerais, da própria história da agricultura 
brasileira, especialmente: o seu quadro colonial, que se perpetuou, como uma herança, após 
a independência nacional; à dominação econômica, social e política da grande propriedade; 
marca da escravidão e a existência de uma enorme fronteira de terras livres [...]. (BAUDEL 
WANDERLEY, 1997, p. 22) 

Estes fatores mencionados retratam pressões, constituídas no seio das relações sociais de 

trabalho e da produção brasileira, que firmaram as grandes barreiras para um desenvolvimento 

desigual no espaço agrário. Para Baudel Wanderley (1999), ao se considerar o campesinato, é 
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necessário entendermos que este é apenas uma particularidade da agricultura familiar, pois esta 

aborda uma gama variada de situações específicas. 

No entendimento dessa autora, a definição de agricultura familiar é muito ampla, abarcando 

uma variedade de posicionamentos. A autora avalia que o campesinato tradicional: “[...] tem 

particularidades que o especificam no interior do conjunto maior da agricultura familiar e que dizem 

respeito aos objetivos da atividade econômica, as experiências de sociabilidade e à forma de sua 

inserção na sociedade global”. (BAUDEL WANDERLEY, 1999, p. 23) 

Em sua visão, o termo campesinato retrata uma das etapas da agricultura familiar. Ela ressalta 

que o agricultor familiar moderno “[...] guarda ainda muitos de seus traços camponeses, tanto porque 

ainda tem que enfrentar os velhos problemas, nunca resolvidos, como porque, fragilizado, nas 

condições da modernização brasileira, continua a contar, na maioria dos casos, com suas próprias 

forças”. (BAUDEL WANDERLEY, 1999, p. 52) 

Percebe-se que a autora faz um paralelo e uma crítica evolutiva e histórica entre o agricultor 

familiar moderno e o camponês, ou seja, aponta o primeiro sem as condições de acesso à 

modernização, retrocedendo à posição do segundo. Na visão de Baudel Wanderley (1999), o agricultor 

familiar moderno não se descaracteriza dos traços do camponês, mas conserva a tradição camponesa 

para se adequar às novas realidades da sociedade. A autora sugere um conceito de agricultura familiar 

fundamentada na propriedade, trabalho e família, diante das abordagens nos aspectos sociais pela 

qual: 

[...] a família ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume a força 
de trabalho no estabelecimento produtivo. O caráter familiar não é mero detalhe, pois o fato 
de uma estrutura produtiva associar família, trabalho e produção tem conseqüências 
fundamentais para a forma como ela se organiza econômica, social, cultural e 
subjetivamente. (BAUDEL WANDERLEY, 1999, p. 23) 

Hugues Lamarche (1998) estruturou uma pesquisa, envolvendo Baudel Wanderley1, norteado 

pelos estudos de Chayanov (1974), contribuindo para a discussão sobre o funcionamento interno das 

relações da agricultura familiar no tocante à unidade de produção. O autor adverte que a unidade 

produtiva é complexa e alerta para a existência das várias relações no seu interior. 

                                                 
1 Baudel Wanderley fez parte da equipe de pesquisadores brasileiros nos estudos realizados entre 1988 e 1989 por 
Lamarche, especificamente no Brasil nas regiões do Cariri, na Paraíba, município do Leme, em São Paulo e município de 
Ijuí, no Rio Grande do Sul. 
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Para estudar as lógicas familiares, Lamarche2 (1998) lança o estudo, o qual chama de lógicas 

produtivas. Segundo seu raciocínio, estas estão focadas nas lógicas familiares e no grau de 

dependência do mercado. Já para analisar as lógicas familiares, o autor centra nos seguintes temas: a 

terra, o trabalho e a reprodução do estabelecimento.  

Ao analisar o fator terra, o autor levanta pontos relevantes da relação do produtor com a terra, 

tais como: a propriedade fundiária familiar, a importância dada à propriedade fundiária e o apego a 

terra; para ele a “[...] interpretação interativa dessas três variáveis sintéticas permitiu criar um indicador 

pertinente da relação dos produtores com sua terra”. (LAMARCHE, 1998, p. 64) 

A partir da consideração trabalho/família, Lamarche (1989) salienta a preocupação em relação 

à organização do trabalho, a divisão de tarefas e a participação da família. Vale registrar que entre os 

questionamentos levantados em sua pesquisa, o autor indagou aos agricultores se era necessário uma 

família numerosa para alcançar sucesso na agricultura. 

No tocante à reprodução do estabelecimento, o estudioso aponta que a “nossa preocupação 

aqui é avaliar as funções familiares na reprodução do estabelecimento e as estratégias implementadas 

para satisfazê-la” (LAMARCHE, 1998, p.64). Segundo o autor, nos estudos foram criadas variáveis de 

reprodução do estabelecimento como: a situação profissional dos filhos, as expectativas e sonhos que 

os pais depositam neles, o elo profissional que os filhos possuem com as atividades agrícolas. Além 

disso, também foi considerada a possibilidade de investimentos visando à melhoria da unidade de 

produção, seja ela: estrutura agrícola (maquinário, terra e animais), ou não-agrícola, (infra-estrutura na 

moradia, no próprio bem estar da família e lazer).  

Outra análise feita por Hugues Lamarche (1998) se refere às situações, graus ou estágios de 

dependência. Foram levantados três aspectos para análise: a dependência tecnológica, a financeira e a 

do mercado. Na visão do autor, a dependência tecnológica é traduzida como “[...] um sistema de 

produção intensivo, [que] utiliza geralmente técnicas “de ponta” que levam o produtor a uma maior 

dependência externa: dependência tecnológica, pois essas técnicas, cada vez mais sofisticadas, 

precisam da assistência quase permanente de especialistas”. (LAMARCHE, 1998, p.65) 

Quanto à dependência financeira, Lamarche (1998) verificou a utilização de créditos pelas 

famílias e seus meios para se obter o financiamento e o grau de endividamento, constatando variação 

                                                 
2 Lamarche realizou pesquisas na França, Canadá, Tunísia e Brasil, apontando o funcionamento da unidade familiar e as 
lógicas produtivas. (LAMARCHE, 1993) 
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de dependência dos produtores determinada pela intensidade da produção, que é o fator definidor da 

maior ou menor necessidade do financiamento. (LAMARCHE, 1998, p. 65) 

Com relação ao aspecto mercado, Hugues Lamarche (1998) também aponta uma variação de 

dependência por parte dos produtores. Em um primeiro caso, aponta alguns agricultores que produzem 

essencialmente para o mercado; já em um segundo caso, considera agricultores que produzem uma 

parte para o mercado e outra parte destinada para a necessidade da família; e por último, aqueles 

agricultores que produzem especialmente para o consumo familiar. O Assentamento Dom Orione se 

enquadra mais no segundo caso, no qual há uma produção para o mercado e parte que fica para a 

necessidade da família. 

Estas teorias de Hugues Lamarche servirão para balizar as pesquisas no campo observatório 

do estudo em questão, embora não se tenha a pretensão de encaixar a realidade do Assentamento 

Dom Orione nos modelos mencionados. 

Fernandes situa seus estudos na visão da essência do campesinato, ilustrando a definição de 

agricultura familiar: 

Em uma leitura atenta dos trabalhos acadêmicos, pode-se observar que os pesquisadores, 
que utilizam o conceito de agricultura familiar com consistência teórica, não usam o conceito 
de camponês. Já os pesquisadores que usam o conceito de camponês, podem chamá-los de 
agricultores familiares, não como conceito, mas como condição de organização do trabalho. 
Da mesma forma, ao se trabalhar com o conceito de camponês, pode-se utilizar as palavras: 
pequeno produtor e pequeno agricultor. Todavia, como existem muitos trabalhos que utilizam 
essas palavras como equivalentes do conceito de agricultura familiar, é necessário demarcar 
bem o território teórico [...]. (FERNANDES, 2002) 

Perante o processo apresentado acima, cabe perceber como a agricultura familiar – como 

categoria social do campo brasileiro e ao longo de sua trajetória histórica – tem conseguido manter-se, 

transformar-se, quando necessário, e reproduzir-se socialmente, suportando as fortes pressões 

externas do mundo capitalista moderno, buscando uma possível proposta favorável de vida. 

Carneiro (1999) busca valorizar a lógica das relações sociais diante do conceito de agricultura 

familiar. Em seu ponto de vista, é importante situar a unidade familiar como uma “unidade social, que 

administra a reprodução social de seus membros em situações materiais e culturais distintas”. 

(CARNEIRO, 1999) 

Explica ainda que, ao se optar pela família como unidade de observação, percebe-se as 

relações entre os indivíduos e os valores que oferecem sentidos a essas relações, ao passo que, se 

fossem observadas as unidades de produção, isto não seria possível. 
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Moreira (1999) faz uma distinção entre agricultura familiar, ocorrida com pequenos agricultores 

que já possuem a terra como espaço de produção, e a prática da agricultura familiar nos 

assentamentos agrários no contexto dos procedimentos sociais. Para o autor,  

[...] enquanto a primeira noção refere-se a formas sociais já constituídas, portanto integradas 
e sujeitas à lógica competitiva desta integração; a outra noção mostra que nos 
assentamentos rurais está associada ao processo social e político de acesso à terra e de 
constituição de novas formas sociais de organização produtiva e de integração social. 
(MOREIRA,1999, p. 157) 

Na perspectiva econômica, cultural e política, o que Moreira (1999) pontua é que a agricultura 

familiar abre várias possibilidades, não só para o pequeno produtor, mas também, para um segmento 

social que se encontra em um processo diferenciado, que são os assentados rurais. O autor ressalta 

ainda que “assentamentos rurais abrem novos espaços para uma possível integração mercantil para 

desempregados e assalariados e filhos agricultores”. (MOREIRA,1999, p.176) 

Na visão de Moreira, nos assentamentos rurais existem caminhos e formas sociais de 

produção que viabilizam o enfrentamento de crises diante de problemas conjunturais. Em suas 

palavras, nestes espaços, “[...] formas cooperadas, associadas ou coletivas podem apontar alguns 

caminhos que garantam maior estabilidade e resistência” (MOREIRA, 1999, p. 176). Para o autor, os 

assentados têm caminhos abertos, como seres sociais, que seriam o trabalho para a família e as 

perspectivas de melhoria de vida, mas que, entretanto, não estariam isentos de riscos. 

Ao analisar a agricultura familiar e suas formas e espaço, Moreira conclui que esta apresenta 

“um espaço difuso e mutante” e explica:  

[...] este espaço se caracteriza pela vivência de uma autonomia relativa, com diferenciações 
regionais e internas, e pela vivência de diferentes formas de integração social mais direta, da 
vivência cotidiana, da busca de identidade e do exercício da intersubjetividade. (MOREIRA, 
1999, p. 179) 

O que se percebe, diante da teoria do autor, é que a agricultura familiar abre espaços de 

possibilidades no tocante à geração de renda, emprego e condições sociais satisfatórias, mas, também 

fica claro que há muitos enfrentamentos e desafios para trilhar, até se alcançar estes caminhos, que 

são de muitas incertezas. 
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4- TRAÇOS DA MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO ESPAÇO AGRÁRIO E A 
FRAGILIDADE DOS PEQUENOS AGRICULTORES   

 

Ao acompanharmos o movimento da história, notamos que a agricultura brasileira passou por 

um grande processo de modernização, que lhe deu um perfil urbano-industrial. Esse processo, iniciado 

em meados da década de 1950, intensificou-se a partir dos anos de 1970, estendendo-se até meados 

da década de 1990. 

Várias foram às causas do processo de deslocamento da população do campo para as 

cidades. O processo de modernização tecnológica, o desenvolvimento industrial atrelado à expansão 

da fronteira agrícola, a concentração fundiária e a proletarização dos trabalhadores rurais contribuíram 

expressivamente para o êxodo rural3. Este fenômeno é uma característica histórica do desenvolvimento 

capitalista no campo, que trouxe grandes efeitos sociais sobre a sociedade brasileira. 

Considerando ainda que grande parte dos trabalhadores agrícolas reside na periferia das 

cidades e se desloca diariamente para o campo para trabalhar como bóias-frias em modernas 

agroindústrias, percebemos que, mesmo dentro de um processo evolutivo da história, apesar da 

modernização verificada nas técnicas de produção em regiões onde a agroindústria se fortaleceu, 

ainda persistem o sub-emprego, a baixa produtividade e a pobreza no campo, reforçados pelo êxodo 

rural. 

Outro forte traço da modernização no Brasil se caracteriza pelo grande desenvolvimento 

industrial-urbano, interferindo na vida rural ao fornecer máquinas e insumos agrícolas, além de 

influências culturais nos hábitos e costumes, a partir da penetração da mídia em todos os cantos do 

país. Ao mesmo tempo, a cidade traz do campo matérias-primas para a indústria e alimentos para 

população. No Brasil, uma conseqüência dessa expansão foi o deslocamento de grandes massas de 

camponeses para a cidade, desarticulando economias rurais de alcance local e até regional. 

Para Graziano Neto (1985): “[...] a chamada modernização da agricultura não é outra coisa, 

para ser mais correto, que o processo de transformação capitalista da agricultura, que ocorre vinculado 

às transformações gerais da economia brasileira recente”. (GRAZIANO NETO, 1985, p. 27) 

                                                 
3 Êxodo rural: é o termo pelo qual se designa o abandono do campo por seus habitantes, que, em busca de melhores 
condições de vida, se transferem de regiões consideradas possuidoras de menos condições de sustentabilidade para 
outras, podendo ocorrer de áreas rurais para áreas rurais, ou de áreas rurais para centros urbanos. 



10 

 

Segundo Bernardo Sorj (1980), a ampliação do capital no campo brasileiro ocorreu de forma 

diferençada, pois o uso de equipamentos e técnicas não compreendia todas as regiões do país. As 

alterações aplicadas pela política urbano-industrial se exacerbaram no campo, causando uma 

modernização conservadora e mudando as relações de produção agrícola, mas mantendo a estrutura 

fundiária, o que provocou uma marginalização da agricultura familiar, devido à ausência da estrutura do 

capital apontada para atender o mercado local ou regional, com exceção de algumas famílias de 

pequenos agricultores da região Sul.  

Graziano da Silva (2000) afirma que: “[...] não há um futuro promissor para aquelas unidades 

de produção que até então não conseguiram se modernizar e que se concentram, por isso mesmo, nas 

regiões „periféricas‟ do País” (GRAZIANO DA SILVA, 2000, p. 94). O autor reforça que o modelo de 

modernização não dá uma chance para certas áreas periféricas e desprivilegiadas.  

Desse modo, o processo de modernização causou profundas transformações no campo e foi 

marcado pelas desigualdades, pois manteve vantagens para os grandes proprietários de terras, 

desprezando os pequenos proprietários que se viram não contemplados por esta modernização. 

A modernização aplicada ao Brasil foi conservadora, no sentido de privilegiar os capitalistas e 

grandes proprietários de terra e, ao mesmo tempo, foi excludente ao não incluir o pequeno proprietário 

e aquele que precisava de um pedaço de terra para sobreviver. 

No contexto real do Assentamento Dom Orione, o impacto da falta de oportunidade de trabalho 

no campo, promovido pela modernização e o êxodo rural, podem ser considerados como motivos 

básicos de sua gênese.  

Em um segundo momento, percebe-se que, durante o tempo de sua estruturação e vivência, 

os benefícios desta modernidade não foram alcançados e, ao mesmo tempo, não fazem parte do dia-a-

dia das famílias, mantendo-se as características marcantes da agricultura familiar.  

Nesta perspectiva, verifica-se que este Assentamento ainda não incorporou as tecnologias 

mais avançadas da produção rural, embora haja vários esforços da própria associação interna em prol 

da conquista de recursos e da obtenção de maquinários e tecnologias, objetivando melhoria e 

eficiência de sua produção. 
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5.  A LUTA POR UM IDEAL E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA   

 

Ao analisarmos a modernização no campo agrário não podemos deixar de mencionar a 

exclusão social e considerar alguns sujeitos do processo. Para Wanderley (1992, p. 142) é empregado 

“o uso do termo sujeito, como aquele que faz a ação ou a dirige, ou, num sentido mais filosófico, o 

homem como sujeito livre e igual, dono de si mesmo e da natureza, construtor do seu mundo, defensor 

dos direitos e da subjetividade”. Desse modo, cabe dizer que, neste trabalho, interessa-nos analisar os 

camponeses excluídos como pessoas humanas capazes de se transformarem em sujeitos sociais. 

Na opinião de Barros (1995), o termo “exclusão social” surgiu na Europa, nos anos 1950, para 

retratar a realidade de alguns grupos afetados por problemas como a falta de emprego e as condições 

precárias de minorias étnicas. A utilização do termo no Brasil é relativamente recente, sendo que nos 

anos de 1970 utilizava-se o termo “desigualdade”. O Brasil crescia, mas, acompanhando seu 

crescimento, surgiram as desigualdades sociais e regionais. (TOLIPAN; TINELLI, 1975)  

Nos anos de 1980, há um novo posicionamento para a situação social do país e o termo mais 

utilizado passa a ser “pobreza” (ABRANCHES, 1985; ZALUAR, 1985). Visivelmente, o país, com a crise 

dos anos 1980, passa a admitir um crescimento vertiginoso da pobreza. Foi nos anos 1990 que a 

expressão “exclusão social” passou a prevalecer sobre os demais termos para retratar tais condições.  

No entanto, percebe-se que não há uma precisão com relação ao conceito exato de exclusão 

social. Na verdade, o conceito popularizou-se e passou a ser muito utilizado. Como disse Belfiore-

Wanderley (1999, p. 16) “[...] na mídia, no discurso político e nos planos governamentais, a noção de 

exclusão social tornou-se familiar no cotidiano das mais diferentes sociedades”. 

Stoer (2004) aponta para a exclusão e inclusão social como um só conceito, mencionando a 

seguinte teoria: “Pode defender-se que falar de exclusão social é falar simultaneamente de inclusão 

social”; e também que a “[...] inclusão social e a exclusão social são conceptualizadas como duas 

entidades diferentes, nas quais o objetivo é produzir inclusão social e eliminar a exclusão social de 

determinados grupos sociais”. (STOER, 2004, p. 27) 

No que se refere à conquista da terra como meio de sobrevivência e às novas perspectivas nos 

assentamentos, a dificuldade do acesso a terra e a exclusão de milhares de camponeses é uma 

questão crítica no Brasil. Isto, porque enfrentamos um vertiginoso declínio da indisponibilidade do 

acesso a abundantes terras improdutivas para a população agrícola, como também enfrentamos uma 
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concentração da propriedade da terra nas mãos de poucos indivíduos. Esse tipo de exclusão leva os 

camponeses tanto à pobreza, como à vulnerabilidade, pois a posse da terra possibilita não só a 

sobrevivência, mas também a integração social. 

Sendo assim, considerando a idéia de modernização desigual no campo, percebe-se, por um 

lado, uma sociedade modernizada e desenvolvida, provida de todos os recursos técnicos e financeiros, 

desenhada pelos indicadores econômicos e, por outro lado, uma sociedade tradicional, desprovida de 

acesso a recursos técnicos, econômicos, financeiros e, principalmente, excluída de bons indicadores 

sociais. 

Na visão de Pochmann (2005), o período de 1950 até 2000 foi marcado por grandes 

transformações e avanços no desenvolvimento do país, mas não houve alterações estruturais sócio-

econômicas, o que manteve grande parcela da população excluída do contexto de bem-estar social. No 

entendimento de Pochmann, “[...] o Brasil insere-se no terceiro bloco de países em piores condições, 

seja no mapa do contraste entre pobres e os ricos, a inclusão é o principal desafio nacional neste limiar 

do século XXI”. (POCHMANN, 2005, p. 26) 

Dessa forma, constata-se que grande parte da população brasileira vive em situação de 

miséria e pobreza, enquanto uma minoria concentra alta renda, ou seja, o padrão de vida da maioria do 

povo brasileiro é baixo. Por outro lado, a industrialização e a modernização não foram acompanhadas 

de investimentos que beneficiassem socialmente a população brasileira.  

Em suas pesquisas, Pochmann (2004) pontua que os longos e acentuados processos de 

exclusão social, que ocorrem até hoje no país, foram produtos da evolução histórica capitalista. O autor 

faz referência a um conjugado de reformas clássicas não realizadas no Brasil na íntegra, que 

propiciariam prováveis soluções para exclusão, tais como: reforma fundiária, tributária e social.  

No tocante à reforma agrária, esta não apresentou uma grande abrangência, e, embora 

houvesse tentativas, quase sempre frustradas em aplicá-la, como conseqüência, o país enfrentou 

sérios problemas, como o crescente êxodo rural, mais acentuado em certos períodos históricos, o que 

favoreceu o inchaço nas grandes cidades. Disso, sobreveio uma precarização do mercado de trabalho 

e graves contradições sociais de uma grande parcela da população, o que resultou, nas palavras do 

autor, na “urbanização da pobreza”.  

Quando falamos de exclusão social, não podemos deixar de mencionar a busca da cidadania 

destes indivíduos – calcada na luta pela terra para sobreviver. Essa é uma luta pela garantia do acesso 
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aos bens sociais, pela liberdade de ir e vir, pelo direito de expressão, pela liberdade de consciência, 

enfim, por uma incessante busca pela melhoria da qualidade de vida. 

Demo (1995) e Acselrad (2001) definem a cidadania como um elemento essencial do 

desenvolvimento. O primeiro aponta também para o fato de que a cidadania pode ser conceituada 

como “[...] competência humana de fazer-se sujeito, para fazer história própria e coletivamente 

organizada”. (DEMO, 1995, p.1) 

Para Marshall (1967), a definição clássica de cidadania perpassa por três princípios de direitos: 

civis, políticos e sociais. Para o autor, o cidadão pleno seria aquele que pudesse gozar dos três 

princípios. Os direitos civis são os que asseguram a liberdade de ir e vir, direito à propriedade, 

liberdade de pensamento, igualdade, direitos fundamentais à vida, ou seja, a garantia da liberdade 

individual. Os direitos políticos traduzem-se na garantia da participação direta ou representativa no 

governo, ou seja, a garantia do direito de voto. Vale complementar que os direitos políticos dependem 

dos direitos civis, no tocante à liberdade de opinião. Já os direitos sociais, que asseguram a vida em 

sociedade, são os que garantem a participação cidadã na vida coletiva: direito à educação e à saúde, 

acesso ao trabalho, ao salário justo, à aposentadoria e a outros serviços sociais, ou seja, sua essência 

está baseada na justiça social.  

Na visão de Carvalho (2003), a situação do Brasil foi muito diferente da que ocorreu na 

Inglaterra em relação aos direitos. Diante deste contexto, o autor aponta os direitos sociais 

incorporados em uma conjuntura de restrição dos direitos políticos e diminuição dos civis no período da 

ditadura. Logo após, foi dada ênfase nos direitos políticos e, por último, vieram os direitos civis. Mas o 

autor ressalta que boa parte da população brasileira, que convive com a pobreza, ainda fica 

prejudicada em relação ao acesso dos direitos civis.  

Carvalho (2003) adverte que para construção da cidadania não existe uma fórmula exata, pois 

a busca desta está relacionada à peculiaridade de cada país, sendo levados em consideração os 

aspectos históricos, as condições específicas, ou seja, cada etapa a ser seguida reflete no tipo de 

cidadão e na democracia suscitada em cada país.  

Em outra vertente relacionada à cidadania, Dagnino (1994) aponta para “uma nova noção de 

cidadania”. Segundo a autora é preciso salientar alguns pontos: o primeiro seria a cidadania e seu elo 

com os diversos movimentos sociais urbanos, entre outros, e no tocante à conquista por direitos, “[...] 

tanto direito à igualdade como o direito à diferença” (DAGNINO, 1994, p. 104); em um segundo ponto é 

ressaltada a emergência de uma construção de democracia mais ampla e aprofundada. Estes dois 
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pontos culminam em um terceiro item considerado pela autora como fundamental, dentro da visão de 

cidadania: “[...] o fato de que ela organiza uma estratégia de construção democrática, de transformação 

social, que afirma um nexo constitutivo entre as dimensões da cultura e da política”, ou seja, “a 

construção e difusão de uma cultura democrática”. (DAGNINO, 1994, p. 104) 

Nos pressupostos de Dagnino (1994), a cultura democrática no Brasil possui grande 

relevância, pois é pautada nos pilares das desigualdades econômicas que recaem sobre um 

ordenamento social, tais como fome e a miséria. Para a autora, há também uma estrutura social 

desigual, concebida no que ela denomina de “autoritarismo social” apoiado na cultura do país, seguindo 

os parâmetros de classe, raça, gênero, que reforçam diferentes categorias de indivíduos distribuídas 

em seus referentes lugares sociais.  

Dagnino (1994) faz alusão à cidadania como estratégia política, levando em consideração o 

seu processo histórico, pois, para ela, não existe um conceito único de cidadania, mais sim, uma 

realidade e evolução de conflitos reais vivenciados pela sociedade, em um período histórico, traduzidos 

e determinados pela ação política. A autora chega à definição de uma nova cidadania, a partir do 

“direito a ter direito”, ressaltando uma lógica política e econômica contrária aos pressupostos liberais. 

A nova cidadania requer (e até é pensada como sendo esse processo) a constituição de 
sujeitos sociais ativos, definindo o que eles consideram ser os seus direitos e lutando pelo 
seu reconhecimento. Nesse sentido, ela é uma estratégia dos não cidadãos, dos excluídos, 
uma cidadania “de baixo para cima”. (DAGNINO,1994, p. 108) 

Em nossa sociedade existem ainda múltiplos espaços sociais nos quais exercer direito é um 

privilégio ainda de poucos, perante uma sociedade capitalista e conservadora, em que o capital é ainda 

um dos principais meios de exclusão da sociedade contemporânea. A cidadania, envolvendo direitos 

humanos, tais como liberdade de se organizar e de se expressar, segurança, dignidade, continuará a 

ser um privilégio de poucos, reproduzindo a tradição do país de privilegiar poucos em detrimento de 

muitos, ou será capaz de emancipar os sujeitos sociais como um todo?  

Percebemos, então, diante dos conceitos de cidadania, que os segmentos sociais em questão, 

os pequenos camponeses, que lutam por um pedaço de terra para sobrevivência, não se incluem no 

conceito amplo de cidadania, no qual, como já dito e em consonância com Marshall (1967), o cidadão 

completo seria aquele dotado dos direitos civis, políticos e sociais. 

Desse modo, pretendemos, ao abordarmos o enfoque das novas perspectivas sociais para os 

assentamentos agrários, compreender o paradoxo entre o processo de modernização da agricultura 

vivenciado a partir da década de 1970. Buscam-se nos assentamentos de sem-terra e comunidades 

rurais modelos alternativos pautados no desafio de transformação. Nesses modelos, a produtividade 
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integra um conjunto de fatores que visam ao desenvolvimento sustentável, economicamente viável, um 

espaço de produção e qualidade de vida. Melhor dizendo, um espaço socialmente justo como resposta 

à crise do modelo agrário adotado atualmente, que não inclui os pequenos agricultores no cenário. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No transcorrer da pesquisa, foi possível verificar que, como qualquer experiência mais 

profunda de um assentamento de reforma agrária, as dificuldades estão presentes, mas as conquistas 

também vigoram.  

Foram confirmadas algumas questões por meio dos dados obtidos pelas observações diretas 

com trabalho de campo na área estudada, pela aplicação de formulários com as famílias envolvidas, e 

pelas entrevistas com líderes do respectivo Assentamento. 

 O processo de modernização da agricultura no Brasil  trouxe grandes alterações no campo. Foi 

um processo conservador privilegiando os grandes proprietários de terra em detrimento dos pequenos. 

Também deparamos com o grande problema da desigual distribuição de terras no país.  

O que encontramos na agricultura brasileira é uma estrutura regulada em uma concentração 

de terras nas mãos de poucos e com uma produção calcada para exportação, e uma pequena parcela 

da produção voltada para o mercado interno, além da pauperização, ou mesmo, exclusão dos 

pequenos produtores rurais. Isto reforça a fragilidade do pequeno proprietário em detrimento do 

grande, ou seja, é a força e domínio do mais forte, daquele que detém o capital. E a constante tentativa 

de superação e desafios destes pequenos agricultores, entre eles, os assentados de reforma agrária, 

que buscam melhores condições de trabalho e sobrevivência.   

 Perante as análises da pesquisa, merece destaque a prática da agricultura familiar que vem 

contribuindo de forma efetiva na renda dos assentados do Dom Orione, embora ainda tenha uma 

parcela de famílias no Assentamento que não atingiram um nível satisfatório de produção. Fica 

evidente que as famílias tiram o sustento e alcançam uma renda suficiente por meio do trabalho com a 

agricultura familiar, e com as lógicas produtivas apoiadas no seio da família, o que demonstra uma 

organização deste trabalho.  
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Esta prática na Comunidade Dom Orione, hoje, vem atingindo alguns objetivos sociais 

esperados, oferecendo alternativas e possibilidades perante as necessidades dessa parcela da 

população carente a qual analisamos. Neste sentido, a agricultura familiar aplicada no Assentamento, 

somada à renda desses assentados, vem propiciando a formação de cidadãos ativos, pelo crescimento 

da consciência e da prática.  

Todavia, vale mencionar que para se chegar a uma cidadania, para que se tenha uma vida 

realmente mais plena, precisa-se de uma formação política e, no geral, o que se percebe é que essa 

visão não é compartilhada por todo o grupo de assentados. Estes têm uma formação mais prática de 

como melhorar o plantio, como comercializar os produtos, faltando-lhes uma visão política. Ainda nesse 

segmento, no que diz respeito ao exercício da cidadania plena, a Comunidade Dom Orione ainda não 

conseguiu atingi-la, pois os assentados não obtiveram acesso a todos os direitos. 

A Comunidade Dom Orione apresenta uma baixa qualificação política como um todo, o que 

vem atrapalhar o grupo a atingir maiores reivindicações de direitos, dificultando o caminho das 

conquistas sociais, negociações com órgãos externos, entre outros. Frente às dificuldades enfrentadas, 

os membros da comunidade se apóiam na associação geral e, principalmente, no líder que coordena e 

gerencia os problemas do Assentamento. Portanto, o que pode ser passível de ocorrer dentro do 

Assentamento é que a comunidade acaba transferindo, para o dirigente da Associação, as respostas e 

soluções dos problemas que deveriam ser decididas coletivamente. 

 Embora haja a existência de programas governamentais e órgãos para cuidar dos 

assentamentos de reforma agrária, estes ainda não conseguiram atingir em sua totalidade uma 

excelência em termos de reforma agrária na íntegra. Em especial, no Dom Orione, torna-se perceptível 

o apoio e o suporte financeiro dos órgãos governamentais em instâncias municipais, estaduais e 

federais voltadas para manutenção da comunidade. Mas além do suporte financeiro disponibilizado, é 

preciso um acompanhamento sistemático e aprofundado dos mesmos, pois o assentamento é dotado 

de uma multiplicidade de realidades sociais que acompanham cada família, e, nem sempre, a realidade 

e a necessidade de uma família podem ser como as de tantas outras que vivem nele.   

 Sabe-se que o governo tem que fazer o seu papel, mas os assentados, como sociedade 

organizada, têm que fazer suas intervenções, pressões e, principalmente, reivindicações para 

alcançarem níveis superiores de resultados. 

Enfim, encontrar os caminhos, buscar a compreensão e a realidade vivida dos assentados de 

reforma agrária, é desvendar uma complexidade do dia-a-dia de cada família, a partir dos espaços de 
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vivências, suas perspectivas e desafios, e, acima de tudo, é perceber a construção de uma cidadania, 

passo a passo ancorada nos elementos terra, trabalho e família, dentro do universo da agricultura 

familiar. 
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