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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma discussão sobre a cooperação agrícola dentro do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), tendo como recorte empírico o Projeto de Assentamento 
de Reforma Agrária (PA) Cristina Alves no município maranhense de Itapecuru Mirim. 
Objetivamos com esse trabalho identificar as diversas estruturas produtivas agrícolas existentes no 
PA Cristina Alves e catalogar sua natureza sejam estas individuais ou coletivas.  Propomo-nos 
ainda enumerar as diversas formas de produção existentes nas áreas coletivas do PA Cristina Alves, 
colocando-as em relação com as formas cooperadas e de organização interna que adota o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no PA Cristina Alves. Para alcançar os objetivos, 
foi realizado levantamento, análise e discussão de materiais bibliográficos, realizaram-se ainda 
visitas técnicas e por fim foram sistematizadas as informações coletadas. Os resultados dessa 
pesquisa mostram a importância política e institucional do MST no processo de Luta na Terra, 
criando alternativas para o desenvolvimento dos assentados. 

Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Cooperação Agrícola; 

Itapecuru Mirim – MA. 

 
INTRODUÇÃO  
A transformação do espaço natural em espaço geográfico iniciou mediante o surgimento 
independente da agricultura em diferentes espacialidades e temporalidades, constituindo uma das 
maiores progressões da humanidade.  O modo de produção capitalista ainda em suas primeiras fases 
se apropriou da agricultura e mais tarde a industrializou, monopolizou-a... Nas últimas décadas, o 
capital financeiro mundializado encontrou na agricultura – relacionada ao comércio e a indústria – 
um meio rentável de expansão de seus lucros, o agrobusiness representa o que existe de mais 
moderno nas atividades agrícolas em todo mundo, seja no melhoramento genético, na produção de 
alimentos, produção de biocombustíveis, etc., mas o outro lado da moeda tem o que há de pior: 
violência, doenças, degradação ao meio ambiente, desemprego, fome! etc. No Brasil, o 
neoliberalismo preteriu a agricultura camponesa, – ou agricultura familiar, como os teóricos 
neoliberais a denominam –, incapaz de atender os interesses das elites capitalistas e sua lógica 
mercadológica de commodities. 
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Mais ainda há quem resista, na metade da década de 1980 quando o país despertara de longos vinte 
e um anos de Ditadura Militar (1964-1985), – quando viu a proximidade da reforma agrária dá lugar 
à violência e ao fim dos movimentos sociais, quando a mecanização da agricultura iniciara o seu 
projeto de modernização conservadora. – nascia no campo brasileiro o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o mais proeminente e longevo movimento social da 
história do Brasil e da América Latina, sustentando em seu projeto político objeção a impetuosidade 
com que o capital se apropriou/apropria do campo. Conforme Porto-Gonçalves (2005) nesses trinta 
anos um dos objetivos centrais do MST é a luta contra o latifúndio, que sustenta as extremas 
desigualdades sociais, mais o Movimento tem assumido a tarefa de criar novos espaços, unificar 
diferentes lutas, de atuar em prol de diferentes segmentos sociais, se posicionado a frente de temas 
gerais, criando novas alternativas de Luta pela Terra e Luta na Terra.  
A cooperação é um dos meios que o MST encontrou para assegurar a permanência no campo e o 
desenvolvimento das famílias assentadas. De acordo com Christoffoli (2000) a cooperação agrícola 
é uma importante forma de organização econômica, que reúne trabalhadores rurais nas mesmas 
condições econômicas, sociais e políticas. A tendência da agricultura camponesa de desaparecer ou 
incorpora-se submissamente ao capital, preocupa e estimula o MST na organização de diversas 
formas de cooperação agrícola, bem como: mutirões, lavouras coletivas, Sistemas Agroflorestais – 
SAF’s, aquisição conjunta de maquinários e equipamentos, associações e cooperativas.4 
No Estado do Maranhão o MST incentiva a cooperação agrícola nos Projetos de Assentamentos de 
Reforma Agrária (PA’s)5 como forma de desenvolver melhores condições de vida para os 
camponeses, nos campos: social, político e econômico. Mas independente de orientações e 
experiências que desenvolve o MST no Estado, existem diversas formas de cooperação nos vários 
espaços e dimensões da vida social nos assentamentos. 
O PA Cristina Alves situado no município maranhense de Itapecuru Mirim é um espaço onde se 
desenvolve diversas formas de cooperação entre as famílias que ali estão assentadas desde o ano de 
2007, quando se findou um longo período de Luta pela Terra. 
Involuntariamente esses camponeses iniciaram trabalhos de cooperação ainda no período que 
compreende os acampamentos6 montados na região do Vale do Itapecuru  – a própria inserção 
desses trabalhadores Sem Terra em um movimento socioterritorial para lutar por um bem comum, 
não deixa de ser uma forma de cooperação. Presentemente sucedem-se no assentamento múltiplas 
formas de cooperação dentro dos vários setores (instâncias organizativas) do PA Cristina Alves, 
onde se destacam a produção em áreas coletivas – dentro do setor de produção – como mecanismos 
elementares no processo de Luta na Terra. Dessa forma, objetivamos com esse trabalho identificar 
as diversas estruturas produtivas agrícolas existentes no PA Cristina Alves e catalogar sua natureza 
seja estas individuais ou coletivas.  Propomo-nos ainda enumerar as diversas formas de produção 
existentes nas áreas coletivas do PA Cristina Alves, colocando-as em relação com as formas 
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cooperadas e de organização interna que adota o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
no PA Cristina Alves.  
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS. 
A pesquisa que apresentamos tem caráter eminentemente qualitativo. O ambiente natural foi a nossa 
fonte direta de dados, valemo-nos da descrição e do enfoque indutivo para atingir os resultados. 
Preliminarmente realizamos uma revisão bibliográfica sobre a Questão Agrária brasileira, sobre o 
processo histórico de implantação territorial do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no 
Maranhão. Destacamos ainda abordagens sobre cooperação, cooperativismo, associativismo... 
Concomitantemente a essa primeira etapa da pesquisa realizamos em Janeiro de 2015 uma visita 
técnica a Secretaria Estadual do MST, onde apresentamos os objetivos propostos e articulamos o 
trabalho de campo que veio a se realizar no mesmo mês no PA Cristina Alves, onde foram feitos 
registros fotográficos e entrevistas com o objetivo de saber as formas de trabalho coletivo praticadas 
ali; por fim, foram analisadas e interpretadas as diversas informações coletadas tanto no trabalho 
bibliográfico, como nas visitas técnicas, para sua sistematização e elaboração deste trabalho.   
 
RESULTADOS 
Reforma Agrária popular: debatendo a Questão 
Existe no Brasil uma diversidade de elementos que resultam na atual configuração espacial do 
campo, mais que não se restringe a ele. A diversidade de territórios e a coexistência de 
conflitualidades tornam abstruso o conceito, tão qual a questão agrária é na prática. Para Fernandes 
(2013, P. 177), “[...] é uma coisa do passado, mas é do presente, está ali, aqui e naquilo, em todo o 
lugar, ação e objeto”.   
Coadunam na expressão os sem terra e o fazendeiro, o índio, o madeireiro, o quilombola e o 
posseiro, da mesma forma o atingido por obras de infra-estruturas, o acampado e o assentado, o 
grileiro, o ribeirinho, etc. Martins (2000, P. 101) afirma que a questão agrária é estrutural e superior 
as questões econômicas, a questão da pobreza e da questão das injustiças sociais. Sem dúvidas é 
uma questão de antagonismo e quase sempre está relacionada à questão fundiária, mais que não é 
sinônimo de tal. João Pedro Stédile (2009, P. 641) comunica que a questão agrária é uma área do 
conhecimento que estuda a natureza dos problemas das sociedades relacionados ao uso, posse e 
propriedade da terra, ou seja, é um estudo dos problemas socioeconômicos do meio rural. 
Sabe-se que a Questão é uma adversidade, mais as vicissitudes que ela tomou não podem permitir 
que seja unicamente um problema do campo. Na década de 1990, José de Souza Martins (1997, 
p.12) afirmava que a questão agrária era um problema e que como tal, tinha solução: reforma 
agrária. Mais a questão agrária brasileira encontra portas com uma reforma agrária nos moldes 
clássicos? Não! Consoante com Sauer (2013, P.167) quando afirma que “[...] as questões agrária e 
camponesa, e a ‘solução clássica’, na reforma agrária via redistribuição da propriedade fundiária, 
como forma de suplantar esse empecilho, se tornam contemporâneas e fora de lugar.” 
Na segunda semana do mês de Fevereiro de 2014 a capital federal brasileira sediou o 6º Congresso 
Nacional do MST. Com o lema “Lutar, Construir Reforma Agrária Popular”, milhares de Sem Terra 
reafirmaram suas lutas no enfrentamento do capitalismo em suas formas mais excludentes, 
aniquiladoras e segregadoras, que alimentam as desigualdades e injustiças. A proposta de uma 
reforma agrária popular busca devolver os bens naturais da Terra ao povo, de forma a acabar com a 
relação de exploradores e explorados (CUT, 2014). O MST em seu programa agrário define a 
reforma agrária popular como “uma estratégia de resistência ao modelo de agricultura capitalista do 
agronegócio e propõem um processo de acúmulo de forças, tendo como objetivo a construção de 
um novo modelo de agricultura, voltado para as necessidades de todo o povo brasileiro” (MST, 
2014, p.39). O programa de Reforma Agrário é resultado de amplas discussões com a militância e a 
base social do Movimento e está alicerçada em alguns pilares: (1) a democratização da terra; (2) 
água: um bem da natureza em benefício da humanidade; (3) Organização da produção agrícola; (4) 
uma nova matriz tecnológica que mude o modo de produzir e distribuir riqueza na agricultura; (5) 
manejo da água e irrigação; (6) industrialização; (7) política agrícola; (8) educação no campo; (9) o 



desenvolvimento da infra-estrutura social nas comunidades rurais e camponesas; e por último, (10) 
mudanças na natureza do Estado e em sua estrutura administrativa. (Ibidem, P.40 – 48; MST, 2013. 
P. 150- 163). Esses suportes trazem um conjunto de novas estratégias para assegurar melhores 
condições de vida e garantir direitos como: saúde, educação, cultura, lazer, etc. 

  
Luta na Terra e Cooperação no MST 
A criação de um Projeto de Assentamento de Reforma Agrária é comumente um processo 
burocrático e cansativo, fruto na maioria das vezes de uma pressão social7, onde famílias em suas 
mais distintas formas de luta buscam terra para plantar uma nova vida. A legislação brasileira 
assegura que após a criação de um assentamento as famílias sejam assistidas com sementes, 
assistência técnica, maquinários, linhas de crédito, etc., contudo, as tímidas políticas agrárias são 
ainda mais ineficientes.  
Quando do seu período de gestação8, o MST ingenuamente acreditava que a conquista da terra daria 
ao assentado uma condição de independência, mais o tempo mostrou que a produção de 
subsistência que era/é praticada não assegura o desenvolvimento econômico das famílias 
(CHRISTOFFOLI, 2000, P.14), 
  

A prevalência de uma reforma agrária conservadora, de escassa assistência aos assentados, 
levou o Movimento a desenvolver diversos mecanismos para obter os benefícios 
estabelecidos na legislação vigente e suprir as necessidades dos seus assentados. Assim, a 
luta pela reforma agrária incorporou a luta na terra. Essa luta foi encaminhada pelo 
MST de duas formas. De um lado, o movimento manteve seu ativismo público, com ações 
de pressão e negociação com o governo. De outro, começou a criar vários centros 
educativos, cooperativas e diversos programas voltados para a formação política e 
qualificação técnica de seu quadro (CARTER & CARVALHO, 2010, P.289, Grifo nosso).  
 

Dentre as possibilidades pensadas de luta na terra para dá condições necessárias as famílias nela 
permanecerem e se reproduzirem, está uma das mais antigas formas de trabalho na agricultura, a 
cooperação agrícola. A CONCRAB (1997, P. 21) define a cooperação agrícola como: 
 

[...] a introdução na agricultura dessa divisão social do trabalho, de forma cooperada. A 
agricultura não conseguirá se desenvolver se cada assentado ou pequeno agricultor familiar 
continuar fazendo tudo sozinho ou com sua família. Fazendo desde o preparo do solo até a 
colheita. E cada um plantando um pouco de tudo e criando tudo o que for “bicho”.Então, a 
Cooperação Agrícola, é o jeito de juntar ou somar os esforços de cada assentado (agricultor 
individual ou familiar), para fazer coisas em conjunto: comprar ferramentas, comprar e 
utilizar máquinas (trilhadeira, trator, ceifadeira, etc.), comprar matrizes animais, produzir 
uma lavoura em conjunto. E, até chegar ao ponto de ter a terra, capital, trabalho em 
conjunto [...]. 
 

Em meados de 1986, o MST – assim como outras conhecidas organizações sociais9 brasileiras – 
inicia os debates e a organização de dissimilares formas organizativas associativas como: 
associações, cooperativas coletivas, grupos de trabalhos... etc. Inicialmente a cooperação no 
Movimento segue duas direções formadas por: pequenos grupos e associações de trabalho coletivo, 
os quais se orientavam em princípios comunitário-religiosos; e através de formações de associações 
para comercializar a produção dos assentamentos (CHRISTOFFOLI, 2000, P.15). Essas 
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8 Referimos-nos ao período de 1979 a 1984, quando o Movimento iniciou suas primeiras ocupações de terra, assim 
como as primeiras reuniões e encontros que vieram a culminar com o nascimento do MST em 1984 no Primeiro 
Encontro Nacional,  realizado nos dia 21 a 24 de janeiro na cidade de Cascavel -PR. (FERNANDES, 2001, P.50) 
9 As diversas formas de cooperação no meio rural brasileiro iniciam com movimentos sociais e sindicais brasileiro, 
dentre eles o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
na Agricultura Familiar (Fetraf) e a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).  Afirma Christofolli 
(2012, P.162): 



organizações deram origem ainda em 1989, as primeiras Cooperativas de Produção Agropecuárias 
(CPAs) no sul do país.   
As CPAs fazem parte de uma estrutura organizativa dentro do Sistema de Cooperativas dos 
Assentados (SCA), este por sua vez, é um sistema de organização da produção e também dos 
assentados, é uma forma de representar politicamente os Sem Terra, prestar serviços, desenvolver 
capacitação técnica e a organicidade (estrutura orgânica do Movimento). Além das Cooperativas de 
Produção Agropecuárias, o Sistema de Cooperativista do MST articula as Cooperativas de 
Comercialização e Prestação de Serviços (CPS’s), Associações e Grupos Coletivos. A nível 
estadual o MST conta com as Cooperativas Centrais dos Assentados (CCA) e a nível nacional, com 
a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB). Dentro da Nova 
Organicidade10 do MST, esse complexo está inserido dentro do Setor de Produção, Cooperação e 
Meio Ambiente, conforme o Quadro 01. 
 
Quadro 01. Estrutura organizativa do MST. 

 
 
Adaptado: FERNANDES, 2010. 
 
 
Esse modelo de organização é importante porque vai contra os princípios do isolamento (GOMES 
& Cunha, 2009, P.5 apud Caldart, 2000) e consolida ainda mais a participação política, econômica e 
social das ações Sem Terra, bem como a cooperação agrícola.  
 
A Cooperação Agrícola no Estado do Maranhão 
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até então. Esse modelo de se organizar surge a partir da década de 2000, quando o acúmulo de experiências permitiu a 
aplicação de uma nova forma de estruturação do Movimento a partir da tomada de decisões locais, regionais, estaduais 
e nacionais. 



A geografia privilegiada do território que hoje pertence ao Estado do Maranhão permitiu sucessivos 
ciclos econômicos ao longo de séculos (cana-de-áçucar, algodão, arroz e babaçu),11 proporcionando 
fortuna a uma minoria e miséria a uma demasiada parte população. No século XXI os paradoxos 
permanecem com a mesma intensidade (ou ainda maiores!), ao mesmo tempo em que o 
agronegócio se desenvolve nos grandes projetos ligados ao cultivo do eucalipito (regiões centro-sul, 
sul, e leste), da soja (centro-sul), cana-de-açúcar (sul, leste e sudoeste), celulose (sudoeste), 
minérios e energia (oeste e sudoeste), aumenta o Produto Interno Bruto (PIB)12 e expande a 
chamada nova “fronteira agrícola”13; o mesmo Estado (diga-se de passagem, o mais rural do país) 
disputa com frequência o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Estados 
brasileiros. De um lado uma burguesia agrária (latinfundiários, multinacionais, políticos... etc.), do 
outro, sujeitos do campesinato maranhense: posseiros, indígenas, pequenos agricultores, 
quilombolas, quebradeiras-de-côco-babaçu, sem terras, assentados... etc., que fazem da questão 
agrária maranhense um lugar de contrastes. 
Na década de 80 do século XX, diversas conflitualidades sociais com base na violência e corrupção 
se intensificaram na região oeste maranhense, sendo a grilagem de terras o principal mecanismo de 
exclusão e subordinação contra os trabalhadores que ali viviam. No primeiro lustro dessa mesma 
década, o MST se organiza no Estado, ocupando com o tempo diversas áreas em seis regionais e 
criando aparatos para essas famílias permanecerem na luta de forma a fortalecê-las nos âmbitos 
político, econômico e social.  
No Maranhão a cooperação agrícola se dá de forma involuntária no dia-a-dia dos assentamentos do 
MST, para: limpeza de áreas de usos comum das famílias assentadas; realização de festas típicas ou 
religiosas; arrecadação de recursos financeiros para manutenção de bens comuns do assentamento, 
realização de multirões para diversas atividades (ELIAS, 2010, P.35). Dentre as formas de 
cooperação identificadas no Estado, tem-se: mutirão, puxirão, trocas de serviço, núcleos de 
produção, grupos semi-coletivos, grupo coletivo, associações e cooperativas. (ELIAS, 2008, P.184). 
 
O PA Cristina Alves 
Em meados de 2007 pouco menos de 100 famílias foram assentadas nas áreas que outrora 
pertenciam às fazendas São Miguel e Juçara, ao sul do município maranhense de Itapecuru Mirim. 
O latifúndio improdutivo de 4.791,131 hectares deu vez a um lugar de reprodução social, resultante 
de lutas de dezenas de família na região do Vale do Itapecuru.  O PA conforma duas agrovilas: a 
Dezessete de Abril e a Cabanagem, os Sem Terra14 que moram e trabalham nelas são sujeitos de 
diferentes processos de lutas pela terra organizados pelo MST no Maranhão. 
 
A Luta pela Terra 
Nas duas agrovilas o marco organizativo das famílias na luta pela terra foi a ocupação, vozeando 
para suas necessidades e alimentando-as (a curto prazo) como forma de se territorializar. “A 
ocupação é uma realidade determinadora, é espaço/tempo que estabelece uma cisão entre latifúndio 
e assentamento e entre o passado e o futuro [...] representa a fronteira entre o sonho e a realidade 
[...]” (FERNANDES, 2001, P.8). 

                                                           
11 C.F. Canêdo, 1993. Nessa obra a autora analisa os ciclos econômicos maranhenses que deram origem a formação dos 
latifúndios açucareiros, pastoris, do arroz... que contribuíram para a concentração fundiária no estado. 
12 Dados do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) e do Instituto Brasileiro de 
Estatística e Geografia (IBGE) em 2014 mostram que o PIB do Maranhão saltou de 52 bilhões em 2011 para 58 bilhões 
em 2012, se consolidando como a 4ª economia do nordeste e 16ª do país. Na distribuição setorial do valor adicionado ao 
bruto do Estado, a agropecuária é responsável por 15% do total. (IMESC, 2014). 
13 A nova fronteira agrícola incorpora áreas dos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins (formando o MAPITO) alguns 
autores acrescentam a Bahia (MAPITOBA). O investimento feito pelo agronegócio nessas regiões assemelha-se ao 
investido na região centro-oeste tempos atrás. (SAUER, 2013, P.171). 
14 Utilizamos a palavra Sem Terra, em letra maiúscula para nos referirmos aos sujeitos que fazem parte do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quando nos remontamos aos sujeitos que lutam pela terra inseridos em outras 
organizações, utilizamos a palavra sem terra, em minúsculo (CALDART, 2004 apud BERNAT, 2012, P.33). 



 Em maio de 2001 uma grande propriedade rural no município de Miranda do Norte foi ocupada por 
um número de 400 a 700 famílias. Em menos de 48 horas os Sem Terra sofreram despejo, era o 
começo de uma longa luta de seis anos. As famílias montaram então acampamentos no Centro 
Paroquial de Miranda do Norte e também a beira da BR 135, onde permaneceram até Janeiro de 
2012, quando realizaram a ocupação da Fazenda Cantanhede no município de Matões do Norte. Em 
menos de um mês as famílias sofreram um segundo despejo e levantaram acampamento em frente à 
Fazenda, até realizaram uma reocupação da mesma propriedade no mês de julho do mesmo ano, lá 
permaneceram por dezesseis meses. Em Novembro de 2013 os Sem Terra foram despejados e 
montaram acampamento no município de Matões do Norte e outras famílias no Centro Paroquial de 
Miranda do Norte. Um mês mais tarde os Sem Terra retornaram a Fazenda Cantanhede, era a quarta 
ocupação, onze meses depois, o quarto despejo. O último acampamento foi então montado no Alto 
da Cruz (povoado do município de São Mateus), foram pouco mais de dois anos até a notícia de que 
seriam assentados e criarem a agrovila Cabanagem. 
Enquanto as famílias da agrovila Cabanagem estavam acampadas no Alto da Cruz, os Sem Terra da 
agrovila Dezessete de Abril realizaram a ocupação da Fazenda Santa Maria no próprio município de 
Itapecuru Mirim. Não tardou para que as famílias sofressem despejo e montassem acampamentos na 
BR-222, permanecendo ali até os seus assentamentos em 2007. 
 
 
As áreas de produção coletiva na Luta pela Terra 

Depois de muitos despejos e longos períodos de acampamentos, a luta dos Sem Terra 
continua, as poucas benfeitorias encontradas na terra e o distanciamento geográfico da sede de 
Itapecuru Mirim, anunciavam novas lutas, dessa forma o Setor de Produção, Cooperação e Meio 
Ambiente organizou diversas formas de áreas de produção coletiva como forma de 
desenvolvimento dos assentados.  Dentro do PA Cristina Alves conseguimos identificar quatro 
áreas de produção coletiva: Campo Agrícola, Horta das Mulheres, Grupo de Criação de Animais e 
Sistema Agroflorestal (SAF). A participação dos assentados é facultativa e um mesmo trabalhador 
pode participar de mais de um grupo. 
O campo agrícola – também conhecido como grupo do arroz – possui uma área de 30 hectares, onde 
atualmente é utilizada somente para o cultivo de arroz. A produção é pautada nos princípios da 
agroecologia e quase todo o trabalho é feito de forma manual. Uma média de 20 famílias (das duas 
agrovilas) faz parte desse grupo e são elas que tomam a iniciativa de custear as despesas da 
produção. Desde 2013 o grupo do campo agrícola não produz, pois ainda armazena o excedente da 
safra recorde desse mesmo ano. 
A Horta é composta por um grupo de 10 mulheres da agrovila Cabanagem, em uma área de 50 m² 
elas produzem para suas subsistências e também para comercialização. Dentro desse coletivo as 
tarefas são divididas por dias de trabalho.  
Segundo Medina (2014) dentro do Grupo de Criação de Animais encontra-se o coletivo de bodes 
(caprinos) e o grupo de gado de corte e leiteiro (bovinos). O primeiro grupo é formado por cerca de 
10 assentados, a maioria da agrovila Dezessete de Abril, esse coletivo conta com mais de 100 
animais. O coletivo de gado possui uma média de 70 cabeças de gado. 
O Sistema Agroflorestal (SAF) é uma área que visa um manejo menos agressivo ao ambiente, em 
uma área de três hectares conformam árvores frutíferas e leguminosas, nesse grupo participam 
assentados das duas agrovilas. 
Além dos coletivos, as famílias possuem roças individuais e quintais, onde prevalece o trabalho em 
família, mais que não raro é realizado troca ou compra de serviços. Existe também no PA Cristina 
Alves organizações com registros públicos como a Associação Irmã Dorothy dos Agricultores e 
Agricultoras do Assentamento Cristina Alves e a Cooperativa Mista das Áreas de Reforma Agrária 
do Vale do Itapecuru (COOPEVI). A associação trabalha mais no âmbito burocrático bem como 
organizar trabalhos, busca e administração de recursos, como conquistas importantes da associação 
podemos citar: a energia elétrica no assentamento e a construção das casas. Quanto a Cooperativa, 
ela ainda está em fase de implantação, mais já está registrada e legalizada e atenderá além do PA 



Cristina Alves, outros assentamentos do MST na regional de Itapecuru, como: Itapecuru Mirim, 
Chapadinha, Vargem Grande, Nina Rodrigues e Presidente Vargas. 
A produção em sua maioria é usada para consumo próprio, pois existe uma dificuldade de 
escoamento e as famílias (apesar de terem participado de chamadas e preparado as documentações 
necessárias) não participam de políticas públicas do Governo Federal criadas para fomentar o 
desenvolvimento rural a partir da venda da produção, como: Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura (PRONAF) e Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Ainda no tocante a 
políticas públicas, os assentados não recebem assessoria técnica, ainda que sejam beneficiários (ao 
menos no papel) do Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES) 
 

CONCLUSÃO 
Os resultados dessa pesquisa mostram a importância que tem o MST na organização da Luta na 
Terra no Brasil, tendo a cooperação agrícola em suas mais diversas formas como mecanismo para 
desenvolver os assentados socialmente, economicamente e politicamente. A cooperação é uma arma 
que os camponeses têm contra a grande agricultura do capitalismo mundializado, é uma necessidade 
momentânea e ao mesmo tempo permanente, é uma forma de superação do trabalho pesado na 
agricultura, mais também do tempo que ela despende. 
No Estado do Maranhão os assentamentos vinculados ao MST desenvolvem formas de cooperação 
como: mutirão, puxirão, trocas de serviço, núcleos de produção, grupos semi-coletivos, grupo 
coletivo, associações e cooperativas. 
No PA Cristina Alves os assentados realizam algumas formas de cooperação agrícola como: 
mutirão, puxirão, trocas de serviço, coletivo, associações e cooperativas. Contudo, observamos que 
essas formas de cooperação ainda são formas de completar as atividades produtivas, tendo a 
cooperação pouco acréscimo a renda familiar. 
Existe no assentamento uma precariedade no atendimento por meio de políticas públicas que visem 
desenvolver os assentados no processo de Luta pela Terra. A produção das formas de produção 
coletiva é revertida quase que totalmente para a subsistência. Dessa forma, existe no PA Cristina 
Alves, uma esperança com o funcionamento efetivo da cooperativa, para assim comercializar a 
produção e assim, desenvolver-se. 
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