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INTRODUÇÃO 

A temática a ser desenvolvida tem como o objetivo de analisar o mundo camponês sob 

o enfoque de gênero desde as relações de trabalho, no intuito de explicar a condição da mulher 

camponesa assentada, que teve participação na luta pela terra que resultou na formação do 

território.  

A participação da mulher que visando principalmente o bem estar familiar constrói 

através da organização o conceito de soberania alimentar junto à Via Campesina, que reflete as 

ações dos movimentos sociais integrantes dele, bem como o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra, o qual é o dirigente do Projeto de Assentamento que tem sido nossa área de 

estudo, visto que a partir dele tem se construído uma rede de produção agroecológica em 

Sergipe.  

A ação das mulheres do PA 13 de Maio constrói território e territorialidade, uma vez 

que a área onde se encontra esse assentamento esta rodeada de latifúndios voltados à 

produção de cana-de-açúcar, e que esses tem buscado espaço até mesmo dentro dos 

assentamentos da região. Para Plein Et al (2009, p.51) “para pensar e interpretar o território, 

assim como conviver nele, é preciso imaginar e aprender a correlacionar com a grande infinidade 

de fatores que formam a “totalidade””.  

Assim, a entrada da cana-de-açúcar no assentamento representaria a perda do 

território conquistado para plantação da sobrevivência e dependência das famílias com as feiras 
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e mercados, tirando a autonomia camponesa de produção e tornando-os dependentes 

(assalariados) do usineiro que comprasse seu produto.  

O território do assentamento seria então protagonizado por esses atores que formam 

sua totalidade e as contradições e relações de poder dentro dessa totalidade, na interpretação 

de Galvão et al. (2009, p.46) sobre o pensamento de Raffestin, ela diz que “o território é também 

abstrato e que, no seu interior, por haver contradições, e apesar de formar uma totalidade, ele 

forma também uma unidade não homogênea”. O assentamento é um “território conquistado, é, 

portanto um novo recurso na luta pela terra que significa parte das possíveis conquistas 

representa, sobretudo a possibilidade da territorialização” (FERNANDES, 1996; p. 241). 

 Nesse sentido, a produção alimentar que visa à soberania é expressão da 

territorialidade camponesa, uma conquista frente ao agronegócio da cana de açúcar instalado. 

Tem caráter de afirmação e apropriação do território do assentamento pelas mulheres, sendo 

elas contrárias a investida dos usineiros à plantação de cana de açúcar buscam possibilidades 

de sua permanência e sobrevivência no território.  

O texto está dividido em três momentos. O primeiro momento a fim de construir um 

debate sobre o trabalho feminino, visto que a mulher foi excluída da esfera produtiva das 

relações por meio do sistema do capital, com justificativas utilizadas para superexplorar à força 

de trabalho feminina. O segundo momento um debate sobre a organização da mulher 

camponesa que constrói como alternativa a agroecologia e o conceito de soberania alimentar. O 

terceiro momento apresenta os debates realizados na materialidade da área de estudo do 

Projeto de Assentamento 13 de Maio em Japaratuba. 

TRABALHO FEMININO  

Compreende-se o trabalho como forma de realização do ser humano enquanto ser 

social. A formação do indivíduo se dá quando percebe o seu ser e esse se constrói na figura do 

outro “a tal ponto com essa imagem que só se forma alienando-se” (BEAUVOIR, 2008, p.15), 

portanto o ser mulher e o ser homem são construções sociais. Isso ocorre através da família, das 

instituições, da subjetividade, pela mediação do trabalho, dessa forma pondo em questão a sua 

consciência. O ser passa a existir como tal a partir da dialética do trabalho. 

 

A atividade trabalho, nas diferentes formas que assume ao longo da história, 



não é senão o resultado histórico da luta do ser humano (homens e 
mulheres) com a natureza no processo social de produção da sua vida. 
(SAFFIOTI, 1976, p.39). 

 

Segundo Marx os seres humanos “começam a se distinguir dos animais logo que 

começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria consequência 

de sua organização corporal” (MARX; ENGELS, 1998, p.10), que é refletida na capacidade de 

realizar trabalho, construir instrumentos de trabalho e ser fruto deste, desenvolvendo habilidades 

como a fala (palavra articulada) e a capacidade de compreensão, que trás a possibilidade de 

dominação sob a natureza e os animais e posteriormente a condição do cérebro que pensa 

ligado ao corpo que executa, reconhecendo a necessidade da divisão do trabalho e havendo 

assim dominação.  

 

O trabalho, como formador de valores de uso, como trabalho útil, é uma 
condição de existência do homem, independente de quaisquer formas de 
sociedade, é uma necessidade natural eterna que tem a função de mediar o 
intercâmbio entre o homem e a natureza, isto é, a vida dos homens. 
(LUKÁCS, 2003, p.04). 

 

A partir da divisão do trabalho se expressa à relação de poder. “A possibilidade do 

poder, e não o poder, se constrói sobre a apropriação do trabalho” (RAFFESTIN, 1993, p.58), o 

poder é expresso por meio da dominação. A condição de afastamento dos seres humanos dos 

animais foi à capacidade de planejar as ações, sendo assim, à apropriação do trabalho se dá 

mediante a divisão do trabalho enquanto quem pensa (a cabeça) e quem executa (o corpo). 

Nesse processo surge a dicotomização das necessidades colocando o trabalho 

separado do prazer. A partir do trabalho, por meio dele e para executá-lo que o corpo se 

transforma e também o cérebro. Esse desenvolvimento proporciona a consciência, capacidade 

de abstração e discernimento formando o homem acabado; a sociedade. Separa o trabalho 

intelectual do trabalho manual, e essa distinção “não é nada mais que a expressão mais visível, 

mais corrente. A distinção da unidade trabalho se realizou pela alienação” (RAFFESTIN, 1993, 

p.57). O trabalho deixa de ser realizado para satisfação, mas como uma obrigação, se tornando 

trabalho estranhado como discute Castañeda et al. 

 

Primero en que el trabajo es externo al trabajador, es decir no pertenece a su 
ser; en que en su trabajo, el trabajador no se afirma sino que se niega; no se 
siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía física y 



espiritual, sino que  mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el 
trabajador sólo se siente en sí fuera del trabajo  en el trabajo fuera de sí. Está 
en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo 
no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la 
satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las 
más apremiantes necesidades fuera del trabajo (2009, p.20). 

 

Esse distanciamento do trabalho em relação ao trabalhador é a condição da alienação, 

pois somente o trabalho pode gerar mais valia. Portanto o capitalista depende do trabalhado 

assim como do trabalhador.  Havendo interconexão entre a ganância do capitalista, a 

propriedade privada e a separação do trabalho há desvalorização do ser humano que nesse 

sentido Marx diz que. 

 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 
mais a sua produção aumenta em riqueza e extensão. O trabalhador se torna 
uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadoria cria. Com a 
valorização do mundo das coisas (Sachenwelt) aumenta em proporção direta 
a desvalorização do mundo dos homens (Menschenwelt). O trabalho não 
produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador como 
mercadoria, e isto na medida em que de fato produz mercadorias em geral. 
(1998, p.457). 

 

Pensamos então como ocorre à subversão da lógica do trabalho na sociedade 

capitalista moldada pela propriedade privada, dinheiro e acumulação de mais-valia, que torna o 

trabalho alienado e aliena a essência do ser humano apontando o trabalho como necessidade e 

não realização da vida. O trabalhador assume a necessidade de vender sua força de trabalho, 

para isso l não tem a propriedade dos meios de produção, pois dessa forma a realização do 

trabalho é por parte dele, mas o lucro é apropriado pelo capitalista que “pensa” 3 a ação. 

A sociedade de classes utilizou de fatores naturais como mecanismos para desvirtuar 

as tensões sociais criadas pelo modo capitalista de produção, impulsionando e condicionando 

assim a conservação da estrutura de classe. Ao perpetuar a distorção dos fatores naturais 

(biológicos), o modo de produção “condiciona a maneira como as pessoas experimentam o 

mundo, como interagem com os outros e quais oportunidades ou privilégios são oferecidos e 

negados. Um dos elementos fundamentais das relações de gênero é a maneira como se 

concretizam as relações de poder” (GARCÍA, 2004, p.35). 
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Mesmo com a elasticidade da ideologia capitalista para perpetuar-se o sexo operaria 

como fator de discriminação, ainda que alguns elementos da sociedade capitalista tenham 

superado as barreiras da condição física. Quanto ao gênero, como é uma condição de 

construção social as discriminações são construídas num plano imaterial das relações, privando 

a mulher da participação na esfera produtiva, havendo divisão entre trabalho produtivo e 

improdutivo. 

A definição entre trabalho produtivo e improdutivo origina-se de três fontes; fetichista, 

trabalho que resulta em produto, e expressão de uso. Segundo Marx (1978), citado por Antunes 

(2004, p.137), a diferença “consiste tão somente no fato de o trabalho trocar-se por dinheiro 

como dinheiro ou por dinheiro como capital”, isso é notado na prática na produção do 

agronegócio e na relação camponesa de produção, em que a primeira se baseia na troca do 

dinheiro como capital, a valorização da produção mediante a exploração da força de trabalho, 

enquanto a segunda, na troca por dinheiro para gerar mercadoria novamente. 

No processo de individualização gerado pelo modo de produção capitalista há dupla 

dimensão de desvantagem para mulher: 

 

No nível superestrutural era tradicional uma subvalorização das capacidades 
femininas traduzidas em mitos justificadores da supremacia masculina e, 
portanto, da ordem social que a gerara; no plano estrutural, à medida que se 
desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente 
marginalizada das funções produtivas, ou seja, perifericamente situada do 
sistema de produção (SAFFIOTI, 1976, p.32). 

 

Esse afastamento da mulher do sistema produtivo fez dela figura obstrutora do 

desenvolvimento social, a fim de manter essa exclusão e colocar obstáculos para a realização 

pela da mulher que passa a não ter um espaço na sociedade, sendo vista como uma extensão 

da propriedade privada e como objeto que pertence ao homem. 

Todavia a mulher sempre buscou meios formais ou informais de se inserir na 

sociedade, pois ela sempre fez parte do sistema produtivo e reprodutivo, e sua organização se 

deu de diversas formas a conjuntura política de cada país e sua época. Nos últimos 20 anos, a 

partir da 3° Onda do feminismo na América Latina, marcados pela necessidade de discutir as 

especificidades relacionadas à mulher como as questões raciais, étnicas, religiosas e culturais, 

com esse processo a mulher camponesa também se insere no debate apresentando as 



especificidades relacionadas ao seu cotidiano. 

A organização das mulheres precisava ser pautada não só em questões gerais, mas 

compreendendo a classe social a qual ela pertence e se reconhece assim como as diferenças de 

identidade, desde as mulheres camponesas, a indígenas e afrodescendentes que tem deixado 

claro que elas têm o direito a nomear-se, a identificar suas problemáticas e que não necessitam 

que outras falem por elas. Do protagonismo das mulheres têm surgido elaborações teóricas e 

propostas específicas para as suas realidades. 

As mulheres têm atuado nas lutas por territórios e pela natureza, contra a violência que 

é marcada em diversos âmbitos de suas vidas, contra o feminicídio e exigindo justiça, fruto da 

atuação no Brasil é a Lei 11.340 conhecida como Lei Maria da Penha em vigor desde o dia 22 de 

setembro de 2006, quando se apresenta consolidada uma ação que pune a violência contra a 

mulher. 

No Brasil desde a década de 60/70 com a organização das ligas camponesas muitas 

mulheres desempenharam papéis importantes como lutadoras contra o latifúndio, por dignidade 

de vida que é vista por elas no símbolo da casa4, entretanto a participação dela na história, na 

política, na produção é invisibilizada5, com o sentido de manter uma estrutura social baseada no 

patriarcado, propriedade privada, exploração e acumulação de lucro. 

AGROECOLOGIA E SOBERANIA ALIMENTAR: LUTAS DAS MULHERES CAMPONESAS 

A mundialização do capital faz com que a pressão exercida pela produção alimentar se 

intensifique. De um lado, a tecnificação eleva a produção, tanto em áreas menores como nas 

grandes áreas (latifúndios), ainda que de produção alimentar seja destinada ao mercado externo. 

Do outro lado, mantém-se a histórica concentração de terras que ameaça a segurança e 

soberania alimentar, conforme observou Thomaz Jr, 

 

A segurança alimentar ameaçada constantemente, a ausência de política 
agrária que aposte concretamente na reforma agrária, na democratização do 
acesso a terra, financiamentos para a produção de alimentos que compõem 
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a cesta básica estará sempre à deriva das oscilações dos preços artificiais 
impostos pelos especuladores que também prejudicam os pequenos 
produtores camponeses, que estão presos a uma rede oligopolizada ou 
também de grandes redes de supermercados que compram e estocam a 
produção (THOMAZ JR, 2012, p.19). 

 

A Via Campesina então surge da estruturação capitalista que cria condições para os 

agricultores se unirem contra o modelo neoliberal. Para Desmarais (2007, p. 120) “la 

liberalización económica y la globalización del modelo industrial de la agricultura estimuló a los 

líderes campesinos y agrícolas del Norte y del Sur a movilizarse más allá de las fronteras 

nacionales hasta llegar a todos los continentes”. 

A organização camponesa vai desde a escala local até internacional, como a Via 

Campesina em que por meio de sua metodologia “De campesino a campesino” que proporciona 

intercâmbios culturais que fazem com que haja tomada de consciência da realidade de classe, 

criando respeito, confiança e laços de solidariedade entre os camponeses do mundo. 

É a partir da realidade que se dá a formação política, do reconhecimento de si, das 

responsabilidades e necessidades de atuação em oposição à classe dominante e 

consequentemente ao Estado. “Las mujeres del campo juegan un papel crucial en las pociones 

agrícolas y en mantener la estructura económica y social de las comunidades rurales” 

(DEMARAIS, 2007, p. 257). 

Por meio desse reconhecimento que as mulheres passam a pleitear espaços nas 

organizações, pois compreendem a relevância do seu papel, principalmente porque é 

socialmente construída e dada a ela a responsabilidade com a família. Construindo assim o 

conceito de soberania alimentar em que os camponeses têm o direito de produzir seu alimento 

em seu território. 

A discussão sobre soberania alimentar “debía incluir el passo hacia la producción 

orgânica o de hecho una reducción drástica de los suministros químicos perjudiciales para la 

salud y el cesse inmediato de la exportación de los agroquímicos prohibidos” (DEMARAIS, 2007, 

p. 257), por isso a importância da participação das mulheres na Via Campesina assim como em 

suas organizações locais e regionais. 

A desigualdade enraizada no patriarcado leva a luta feminina que se dá diante do 

modo de produção, mas também contra a propriedade privada, o Estado, a opressão e a 



violência que se dá em todas as esferas, inclusive dentro de suas próprias casas com seus 

companheiros.  

No Brasil, em oposição ao desenvolvimento capitalista a estratégia camponesa visa 

pautas de luta que vão além da posse da terra, mas a permanência nela. A organização inicial é 

a ocupação da terra e se dá em forma de mutirões em que todas as pessoas ficam responsáveis 

por alguma tarefa, o mutirão se divide principalmente em alimentação, saúde, segurança, 

coordenação e articulação. 

Após a ocupação da terra a fixação dessa espacialização é compreendida na forma do 

acampamento. Neste as relações começam a se estabelecer de forma mais concreta, e como 

esse processo de luta pela terra é também de transformação individuo/coletiva em que o 

individuo vai se reconhecendo como parte da realização da história, à medida que o trabalho 

coletivo vai apresentando um caráter de reconhecimento enquanto classe social protagonista da 

formação do território, e o conflito pela terra vão além da propriedade em si, mas pela estrutura 

de sociedade que necessita de uma classe subordinada para se sustentar. 

Nesse sentido o trabalho passa a ser valorizado segundo as reais necessidades. No 

processo de reconhecimento é que o trabalhador passa a se ver como produtor do mundo das 

coisas e não como mercadoria como o capital alienando o trabalhador faz com que ele pense 

para ter o controle e “el control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solamente a 

través de la consciencia o de la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo, y con la 

manipulación de la vida” (CASTAÑED11A et al, 2009, p.33). 

 A estrutura do assentamento se consolida de fato no território a partir da decisão dos 

instrumentos do Estado ao avaliar as terras e haver desapropriação do capitalista e assim a 

possibilidade de formação do território camponês realizado por meio da luta e da resistência, a 

conquista da terra que leva há a formação de novas relações sociais e do território do 

assentamento. 

Para Castro (2009, p.152) “enquanto o trabalho e o capital podem tomar a forma 

globalizada da mercadoria, a terra se mantém como substrato da diversidade territorial e cultural 

das populações camponesas na sua expressão local”, portanto o modo de produção camponesa 

tem valores históricos que não são vinculados ao sistema capitalista. 

 



SERGIPE – PROJETO DE ASSENTAMENTO 13 DE MAIO 

O município de Japaratuba está localizado no litoral norte do estado de Sergipe (figura 

1), ocupando 374,00 Km². Japaratuba apresenta clima do tipo seco a subúmido, O relevo está 

representado pelas unidades geomorfológicas de planície litorânea, tabuleiro costeiro e 

superfície dos rios Cotinguiba, Sergipe e Japaratuba, e os relevos dissecados, com formas de 

colinas, cristas e interflúvios tabulares.  

A vegetação natural da região localiza-se sobre a ocorrência da Floresta Caducifólia do 

Nordeste. Trata-se de uma formação da Mata Atlântica caracterizada por situar-se na zona de 

transição entre floresta costeira úmida e caatinga seca do interior, no entanto muito pouco dessa 

formação vegetal natural restou, pelo cultivo intensivo da cana-de-açúcar. 

FIGURA 1 

JAPARATUBA – SERGIPE- 2012 

 

 

 



O Projeto de Assentamento 13 de Maio está localizado neste município 

(Japaratuba/Se) e é demarcado para 41 famílias. No território há expressão da resistência 

camponesa que tem a perspectiva da subsistência, de suprir as necessidades da população, 

servindo ao mercado interno. Seus produtos são cotados com baixos valores. Produzidos em 

meio a extensas faixas de monocultivo de cana-de-açúcar, produtoras da desigualdade, da 

pobreza, da exploração do trabalho, gera concentração de riqueza, e destrói a biodiversidade. 

 

A raiz da crise, porém, está não naquilo que é produzido, mas antes 
em como é produzido, pois o desenvolvimento capitalista significa mais 
do que a mudança tecnológica. Significa também a criação de um 
novo sistema de relações sociais e exploração do trabalho que 
transforma profundamente os meios de vida das pessoas (BURBACH 
& FLYNN, 1982, p. 89). 
 

Apesar do assentamento 13 de Maio estar cercado de cana por todos os lados ele tem 

a função não de uma ilha isolada, mas de enfrentamento com a realidade, e isso os deixa numa 

situação de conflitualidade. Nessa realidade é que apresentamos o grupo de mulheres que 

trabalham com a agroecologia a fim de questionar se de fato a organização delas seria 

estratégia de superação do capital. 

Como no PA 13 de Maio só residem 40 famílias, a casa que estava vazia foi utilizada 

pelo grupo de mulheres para sua produção, deliberado sua utilização em assembleia e 

oficializada pelo INCRA com a posse durante um período de 20 anos, depois será necessária 

novamente que a assembleia decida sobre a necessidade da casa e se continua sob o uso do 

grupo de mulheres. 

O grupo inicialmente era formado por 15 mulheres, todas com companheiros, com 

faixa etária de 35 a 50 anos, oriundas em sua maioria da área rural, já tinham ficado algum 

tempo na ocupação do próprio assentamento ou tiveram experiências em outras ocupações de 

terras. Viram na possibilidade do coletivo momento de organização feminina, apesar de ser mais 

uma jornada de trabalho e que nem todos os companheiros aceitem. 

O grupo de mulheres precisou então transformar a terra desgastada, pois antes havia 

produção intensiva de cana de açúcar, para uma terra que brotasse a segurança alimentar da 

família camponesa. Para esse preparo se gasta tempo, contudo, a dedicação das mulheres e 

essa relação é um processo de afrontamento ao poder emanado pelo Estado através, 



principalmente, do patriarcado e do latifúndio, possibilita a elas se territorializarem no espaço do 

assentamento. 

As assentadas são contrárias ao cultivo de cana em seus lotes e no lote comum de 

trabalho, contudo outros assentamentos no próprio município de Japaratuba cederam parte dos 

seus lotes para plantação de cana, voltando à dependência do salário pago pelo usineiro e 

também assumindo todos os problemas que ocorrerem na plantação, o que se torna mais 

vantagem para o usineiro que consegue extrair a renda da terra, mesmo da terra onde foi feita a 

reforma agrária. 

Esse é outro fator de aumentar o lucro ainda mais, pois o usineiro se ausenta da 

responsabilidade com os prejuízos causados pela produção, deixando isso por conta do 

produtor. O que acontece com grande constância devido às mudanças climáticas que alteram o 

tempo de plantio e colheita e também ao uso de agrotóxicos que podem trazer vários prejuízos 

para o produtor. 

O campo é um, mas não é homogêneo. A produção agroecológica obedece a um 

tempo de preparo e cultivo até a colheita muito mais longo, principalmente por não utilizar 

agrotóxicos que são prejudiciais à saúde e poluem água, ar e o ecossistema, o monocultivo 

impede a biodiversidade local de florescer e causa poluição e desastres ambientais. São 

realizados principalmente nos países em que não há fiscalização ambiental de fato, por todos 

esses problemas que podem causar.  

A cesta básica brasileira suprida pelos pequenos produtores e camponeses não 

recebem esse investimento, ou recebem numa escala de proporção muito menor, gerando os 

conflitos no campo por redistribuição fundiária, mas não só isso, como aponta esse grupo de 

mulheres por novas formas de produção sustentável, que vise o equilíbrio entre necessidade e 

conservação do ambiente. 

As mulheres do grupo de agroecologia têm na sua plantação segurança de não 

dependência de insumos e sementes monopolizadas pelas grandes corporações, e autonomia 

para plantar devido as suas necessidades alimentares como mostra a Figura 2, além de que a 

partir dos alimentos produzem outros para vender nas feiras (Figura 3), com manejos 

agroecológicos desenvolvidos para atender a sua realidade (Figura 4 e 5). 

 



FIGURA 2 

LOTE DAS MULHERES COM PLANTAÇÃO DE CONSÓRCIO TOMATE E MAXIXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, janeiro de 2012. 

FIGURA 3 

FEIRA AGROECOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2012. 



FIGURA 4 

Produção de couve com cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2012. 

 

FIGURA 5 

Produção de húmus – minhocário 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo, outubro de 2012. 



As mudas são feitas no quintal das casas das mulheres organizado por elas que 

depois vai para o lote, o preparo dessas plantas é de forma agroecológica. As mulheres têm sua 

produção direcionada a hortaliças, aipim (mandioca), leguminosas, e também plantas medicinais. 

A produção é voltada ao sustento familiar, maior parte para seu próprio consumo e outra a ser 

vendido na feira do município, seja o produto ou ele transformado, como é o caso do pé de 

moleque feito do aipim, e dos sabonetes medicinais da essência das plantas. 

A Figura 5 a plantação agroecológica de plantas medicinais. As mulheres responsáveis 

fazem parte principalmente da coordenação de saúde, o que é de grande importância também, 

além de ser uma forma de cuidar da saúde com plantas de acesso fácil, permite também o 

resgate da cultura camponesa de tratamento sem a dependência química de laboratórios. 

FIGURA 6 

Plantas medicinais, produção agroecológica. 

Fonte: Trabalho de campo, janeiro de 2012. 

 

As ações dessas mulheres tem caráter de afirmação e apropriação do território do 

assentamento, mostrando a capacidade camponesa de, apesar de estar dentro do sistema 

capitalista, construir um modelo de produção diferente. 

 

Ao mesmo tempo em que o capital tentar negar a existência camponesa, 



quebrando, neutralizando ou fragilizando sua condição social ou sua 
sociabilidade, ao inseri-lo na produção de cana-de-açúcar, retirando-lhe a 
autonomia, afirma seu desejo de controlar as terras, que são produto da luta 
e que têm significado de conquista coletiva. Por outro lado, quando o 
capitalista expressa sua outra face de poder de classe, ao submeter o 
camponês e sua família à condição de trabalhador assalariado (diarista não 
residente), de proletário, no corte da cana-de-açúcar, também colhe a 
resistência camponesa, que expressa o sentimento de liberdade do 
camponês (de ser livre) e de retomar sua autonomia sobre os destinos da 
terra de trabalho (THOMAZ JR,s/d, p39). 

 

A terra de trabalho, o território camponês de resistência e luta que é o assentamento 

também cria e recria alternativas frente à imposições do modelo capitalista, sendo a 

Agroecologia uma dessas formas. Pensamos que a Agroecologia não é algo novo, criado a partir 

da ciência moderna, mas da relação da ancestralidade dos processos produtivos, da prática 

camponesa, de aprender com a natureza e suas formas.  

Há certa dificuldade das camponesas lhe darem com a transição agroecológica. No PA 

13 de Maio em Japaratuba, as assentadas falam de como estavam habituadas a produção 

convencional sem se darem conta dos problemas que acarretavam, como por exemplo, o “varrer 

o quintal”, que é o modo convencional de deixar a terra exposta, sujeita à erosão, perca de 

nutrientes e consequentemente empobrecimento do solo. 

A produção agroecológica está ligada a práticas tradicionais. Por isso há conflito entre 

os camponeses, pois a transição agroecológica é um momento rugoso6, principalmente para os 

mais idosos, acostumados com a agricultura convencional e convencidos que ela é o modelo a 

ser seguido. No entanto diferenciamos o convencional do tradicional, pois agricultura 

convencional vem da convenção da inseminação de técnicas e modelos apresentados como 

ideal a ser seguido, enquanto que a agricultura tradicional vem de tradição que se remete à 

cultura, portanto ao resgate da cultura camponesa. 

O lote dos grupos de mulheres, assim como o PA 13 de Maio se encontra em processo 

de transição agroecológica, que é a mudança do modelo de produção, mas também da relação 

com a natureza com novas práticas sociais apesar de está localizado no território do 

agrohidronegócio em que sua transição é confrontada a todo tempo e por ter uma escala menor 

em referência à produção do monocultivo de cana-de-açúcar, sofrer os impactos dessa como a 

poluição das águas e através do vento a distribuição para suas culturas do veneno utilizado na 

                                                           
6
 No sentido da dificuldade. 



cana. 

Com o argumento dos benefícios da expansão dos monocultivos tem destruído a 

biodiversidade e diversidade cultural, expulsado os camponeses do campo, dizimado tribos 

indígenas e quilombolas, tornando a produção agrícola dependente de investimento externo 

direto e com isso possibilitando o controle da produção pelo capital, a extrangerização das terras 

e a minifundização do território camponês que de fato produz o alimento. 

Dessa forma há necessidade de compreender a totalidade, fazendo sempre uma 

analise dialética entre local e global, percebendo o camponês como signo político de existência e 

“a necessidade de reconhecer nas forças locais possibilidades de resistência” (FABRINI, 2006, 

p. 14) a um capital mundializado/globalizado que permeia as relações, mas é insustentável em 

sua essência de exploração do trabalho e da natureza. 
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