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Resumo 

Compreender a produção do espaço é elemento fundamental para o conhecimento geográfico. E, 
dentro da geografia agrária, essa importância é sobressaliente quando relacionada a elementos 
estruturais a exemplo da questão agrária. Nessa perspectiva, este trabalho pretende compreender de 
que forma conflitos agrários gerados pelo desenvolvimento do capitalismo no campo contribuem 
para a produção do espaço. Esses conflitos foram analisados a partir de dois territórios distintos: o 
campesinato e o latifúndio-agronegócio. Para este trabalho, latifúndio e agronegócio serão 
considerados como um único território. Ao considerar o modo pelo qual a terra é distribuída e 
apropriada, característica importante para compreender a questão agrária, será primordial ter como 
base o conceito de renda da terra. Nesse sentido, foi realizado um estudo de produção do espaço no 
Projeto de Assentamento Nova Panema, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, no município de São Sebastião do Passé Bahia (Brasil). Parte do resultado da pesquisa aponta 
que, mesmo diante de tão desigual correlação de forças, é possível construir novos modelos de vida 
no campo, para além do latifúndio-agronegócio ou para além dos sistemas convencionais de 
produção. A agroecologia surge, assim, como possibilidade de construção de novos espaços, os 
espaços de esperança. 
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Introdução  

 

Este ensaio apresenta questões e resultados do trabalho de Monografia apresentado ao Curso 
de Graduação em Geografia, na Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do 
grau de Bacharel em Geografia. Intitulado “A Produção do Espaço no Projeto de Assentamento 
Nova Panema – São Sebastião do Passé/Bahia (Brasil), orientado pela autora Professora Doutora 
Noeli Pertile. 

Compreender a produção do espaço é elemento fundamental para o conhecimento 
geográfico. E, dentro da geografia agrária, essa importância é sobre saliente quando relacionada a 
elementos estruturais a exemplo da questão agraria. Nessa perspectiva, este trabalho pretende 
compreender de que forma conflitos agrários gerados pelo desenvolvimento do capitalismo no 
campo contribuem para a produção do espaço. Esses conflitos foram analisados a partir de dois 
territórios distintos: o campesinato e o latifúndio-agronegócio. Para este trabalho, latifúndio e 
agronegócio serão considerados como um único território. 



Ao considerar o modo pelo qual a terra é distribuída e apropriada, característica importante 
para compreender a questão agraria, será primordial ter como base o conceito de renda da terra. 

Nesse sentido, foi realizado um estudo de produção do espaço no Projeto de Assentamento 
Nova Panema, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), no município 
de São Sebastião do Passe, Bahia (Brasil). Parte da pesquisa aponta que, mesmo diante de tão 
desigual correlação de forças, é possível construí novos modos de vida no campo, para além do 
latifúndio-agronegócio ou para além dos sistemas convencionais de produção. A agroecologia 
surge, assim, como possibilidade de construção de novos espaços, os espaços de esperança. 

 
Considerações acerca da Questão Agraria 

 
Para a elaboração de uma analise de produção do espaço em áreas de reforma agraria é 

imprescindível o estudo da questão agraria, para entender como estes conflitos contribuem para a 
produção do espaço, pois são parte da totalidade do espaço geográfico. 

A Questão Agraria é compreendida como um conjunto de problemas inerentes ao 
desenvolvimento do capitalismo no campo. E, será analisada a partir de dois territórios distintos: o 
do campesinato e do latifúndio em consorcio, ou não, com o agronegócio. Para o presente trabalho, 
latifúndio e agronegócio são compreendidos como um único território, pois suas ações são 
coordenadas e cooperadas na concorrência com o campesinato. Esses dois territórios, apresentam 
dois modelos de desenvolvimento para o campo e se confrontam no processo de territorialização-
desterritorialização-reterritorialização. Tomando o conflito e o desenvolvimento como processos 
indissociáveis e indispensáveis para o entendimento da questão agraria (GIRARDI, 2008). 

É de fundamental importância compreender o conceito de campesinato. A ideia não é 
escrever um conceito fechado de camponês para facilitar a analise de algo que é muito complexo. 
Mas de pensar “a especificidade camponesa que vem sendo afirmada a partir da maneira de como as 
comunidades camponesas reagem a processos gerais e como estes nela se refletem” (Shanin, 2005, 
p. 4). Não é fazer com que o termo campesinato implique total semelhança dos camponeses em todo 
o mundo, e/ou a sua existência fora de um contexto de uma sociedade mais ampla, é a partir de uma 
dada realidade que será desenvolvida esta ideia. 

Porém, entende-se que os principais problemas de exploração relativos ao desenvolvimento 
do capitalismo no campo são: a concentração fundiária, proletarização, expropriação e submissão 
do campesinato. Portanto, o fim ou a permanência do campesinato esta relacionado a um problema 
estrutural e só pode ser superado com a destruição do sistema capitalista e sua transformação em um 
modelo de sociedade comprometido com as necessidades coletivas, com a vida. 

Nesse sentido, os problemas que compõem a questão agraria estão ligados ao processo de 
diferenciação e desintegração do campesinato. A principal consequência da desintegração do 
campesinato é a pobreza do camponês, sua baixa qualidade de vida e a dependência de fatores 
externos para conseguir produzir e permanecer no estabelecimento. É importante perceber quão 
desigual é o conflito que esta presente no campo, principalmente em países que tem como 
prioridade politica a estruturação de commodities agrícolas, o caso brasileiro, e que existem famílias 
que possuem um modo de vida que não apresentam relações capitalistas de produção, mesmo 
estando inseridas no sistema capitalista, e que são resistentes à logica do capital. Sendo assim, 
atualmente o camponês também é fruto deste modelo, não estando à margem, nem dependendo do 
consentimento do sistema para existir. Enquanto classe é explicitamente fruto da contradição do 
modelo capitalista de produção. No entanto, campesinato e capitalismo são diferentes, por mais que 
se possa observar a integração do primeiro no modo de produção do capital. 

Segundo Oliveira (2007), 
 

O campesinato deve, pois, ser entendido como classe social que ele é. Deve ser estudado 
como um trabalhador criado pela expansão capitalista, um trabalhador que quer entrar na 
terra. O camponês deve ser visto como um trabalhador que, mesmo expulso da terra, com 
frequência a ela retorna, ainda que para isso tenha que (e)migrar. Dessa forma, ele retorna à 
terra mesmo que distante de sua região de origem (OLIVEIRA, 2007, p.11). 



 
Assim sendo, o campesinato é compreendido enquanto classe social que é. Por apresentar 

articulação em escala nacional, o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
organizado em 24 estados do território brasileiro (MST, 2012). Esta organização politica está 
direcionada para a luta de interesses comuns da sociedade, como o enfrentamento a expansão do 
capitalismo no campo e suas formas de organização socioespaciais, como a implantação de 
commodities agrícolas pelo agronegócio. Assim, fazem valer seus interesses de classe em seu 
próprio nome, e em nome da classe trabalhadora. Fortalecendo, portanto, a bandeira da 
agroecologia, deixando de ser uma possibilidade e tornando-se uma necessidade de organização 
socioespacial para o campo, na busca da soberania alimentar e pela defesa da natureza.   
 
A espacialização do latifúndio e do campesinato no município de São Sebastião do Passé  

 
A terra é um elemento indispensável para a produção da agropecuária e da vida. A forma 

como ela é distribuída e apropriada determinam as relações que compõem a questão agraria. A 
condição de ser ou não dono da terra terá total influência nas relações de trabalho e no modelo de 
produção desenvolvido nela. 

O conceito de renda da terra é de fundamental importância para a compreensão das 
consequências geradas pela propriedade privada da terra e pelo direito ou concessão de produzir 
através dela. Nesse sentido Oliveira (2007, p. 35) afirma dizendo que, “[...] o conceito de renda da 
terra torna-se um conceito importante para o entendimento desse processo de subordinação a que o 
camponês esta sujeito”. 

A renda da terra é uma categoria especial, porque ela é um lucro extraordinário, suplementar 
e permanente. O lucro extraordinário é a fração apropriada pelo capitalista acima do lucro médio. 
Na indústria ele é eventual, devido ao avanço tecnológico, mas na agricultura ele é permanente, 
pois, os solos irão apresentar diferenças na fertilidade natural. Ou seja, quanto maior for a 
fertilidade do solo maior será a renda da terra extraída, ou o lucro extraordinário. E permanente, 
porque enquanto existir atividade econômica nesta área existirá apropriação do lucro da terra, que é 
permanente. A renda da terra é também denominada renda territorial ou renda fundiária. Como ela é 
um lucro extraordinário permanente, ela é, portanto produto do trabalho excedente. Assim, o 
trabalho excedente é uma parte do processo do trabalho extraída pelo capitalista do trabalhador, 
além do trabalho necessário para adquirir os meios de sua sobrevivência (Oliveira, 2007). 

A renda da terra ela pode ser pré-capitalista ou capitalista. A pré-capitalista, por esta existir 
antes do modo capitalista de produção, ela é somente o produto excedente, ou seja, a renda que é 
retirada a partir do trabalho, produto ou dinheiro que o proprietário cobra pela concessão do direito 
de produzir na terra. Em sua forma mais desenvolvida, a capitalista, a renda da terra será sempre a 
sobra acima do lucro médio. Quer dizer, ela é sempre sobra acima do valor das mercadorias, neste 
caso, trabalho excedente ou mais-valia (OLIVEIRA, 2007). 

No entanto, a renda da terra sob o modo capitalista de produção é, na medida em que é 
produto da concorrência, renda da terra diferencial. E quando resulta do monopólio, renda da terra 
absoluta. A renda da terra diferencial resulta do caráter capitalista da produção e não da propriedade 
do solo, ou seja, ela continuaria a existir se o solo fosse nacionalizado. Já a renda da terra absoluta 
resulta da posse privada do solo e da oposição existente entre o interesse do proprietário fundiário e 
o interesse da coletividade (OLIVEIRA, 2007). 

O que é indispensável entender é que a renda da terra absoluta só existe porque o Estado 
garante a propriedade privada da terra com isso o seu monopólio. O ser “dono” da terra permite que 
se decida individualmente se a terra pode ou não ser produzida, e se for colocada para produzir, 
impõem a sociedade um pagamento, além do lucro médio do capitalista, da renda da terra. Nesse 
sentido o que tornará obrigatório o pagamento da renda da terra será o fato de ela ser limitada, em 
quantidade e qualidade (GIRARDI, 2008). 

A propriedade privada da terra vai de encontro aos interesses da coletividade e da vida. Pois 
se apropria do meio que é indispensável para a produção de alimentos e reprodução da vida que é a 



terra, e se utiliza desta gerando renda da terra, colocando os interesses individuais acima dos 
interesses coletivos. Muito bem respaldados por uma estrutura consolidada e historicamente 
construída através do poder pela força. É isso que torna a propriedade privada da terra, a 
contradição mais perversa e injusta do modo de produção capitalista, retirando dos seres humanos o 
direito do principio essencial para a produção e reprodução da vida, a terra. 

Assim, pode-se concluir que a concentração da terra é indispensável para o latifúndio e 
agronegócio, estes realizam a exploração do campo através da especulação e compra antecipada da 
renda no latifúndio e pela apropriação da mais-valia no agronegócio. Portanto, uma das principais 
características do capitalismo é a concentração da terra. Desta maneira a concentração fundiária é 
de fundamental importância para a produção do espaço, compreender como o capital e o 
campesinato disputam a terra como território e a sua concentração ou distribuição terão total 
influencia na produção do espaço e na organização socioespacial. 

Com base na importância da concentração da estrutura fundiária para a produção do espaço, 
foi realizada uma analise de como a terra é concentrada e distribuída no município de São Sebastião 
do Passé – BA, onde esta localizado o estudo de caso deste ensaio. Utilizando como base os dados 
do IBGE, estes são relativos ao Censo Agrícola de 1960 e aos Censos Agropecuários e 1970, 1980, 
1996 e 2006, sistematizados e obtidos através do Projeto GeografAR (Grupo de pesquisa – Da 
Universidade Federal da Bahia) intitulado a Geografia dos Assentamentos Rurais. Serão utilizados 
dois grupos de área: abaixo de 20ha (ver Tabela 1) e acima de 1000ha (ver Tabela 2). A ideia é de 
perceber através desta serie histórica, a evolução da estrutura fundiária do município de São 
Sebastião do Passé. No sentido de mostrar com números, historicamente construídos, como está 
representada a concentração da propriedade privada da terra, que é à base dos conflitos territoriais 
em todo o campo brasileiro. 

É valido ressaltar a fragilidade e limitações desses dados, porém, “servem e podem ser 
utilizados não para precisar, mas para dar uma dimensão, uma ordem de grandeza do fenômeno 
como expressão da relação social em nossa sociedade” (GERMANI, 2010). 
 

 

Tabela 1 

Estabelecimentos com dimensão abaixo de 20ha. São Sebastião do Passé – BA. 1960 a 

2006. 

Ano Estabelecimentos (Qt) Área (há) Estabelecimentos (%) Área (%) 

1960 1.032 4.072 79,69 9,29 

1970 1.681 4.252 88,07 11,64 

1980 1.729 4.797 89,22 13,23 

1996 386 1.677 64,84 5,41 

2006 782 2.874 76,88 9,3 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1960 a 2006 

Elaboração: Khalil Farrán com base do Projeto GeografAR 

 

 

Tendo como referência os dados do Censo de 1996 e, dando destaques aos extremos, aos 
últimos anos, percebe-se que quase aproximadamente 65% dos estabelecimentos estão no grupo de 
área com menos de 20ha e detêm 5,5% da área do município (Tabela 1). Enquanto que, para o 
mesmo Censo, 0,34% dos estabelecimentos estão acima de 1.000ha e detêm cerca de 14,04% da 



área (Tabela 2). O que significa dizer que 386 estabelecimentos detêm 5,5% da área enquanto que 2 
estabelecimentos concentram 14,5% da área total do município. 

 

 

Tabela 2 

Estabelecimentos com dimensão acima de 1.000ha. São Sebastião do Passé – BA. 1960 a 2006. 

Ano Estabelecimentos (Qt) Área (ha) Estabelecimento (%) Área (%) 

1960 07 10.498 0,54 23,97 

1970 07 9.387 0,36 25,66 

1980 03 5.167 0,14 14,25 

1996 02 4.356 0,34 14,04 

2006 04 5.720 0,39 18,50 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 

Elaboração: Khalil Farrán com base do Projeto GeografAR 

 

Os dados do Censo de 2006 indica que o grupo de área de menos de 20ha teve um aumento 
significativo, correspondendo a aproximadamente 77% dos estabelecimentos e detendo 9,3% do 
município, apresentando uma elevação no numero de estabelecimentos  de área, porém, não 
diminuindo com isso a concentração. O grupo de área acima de 1000ha registrou um ligeiro 
aumento passando a representar 0,39 dos estabelecimentos, correspondendo a 18,50% da área.  

Uma analise precisa ser feita, entre muitas, a de que mesmo havendo variação nos números 
de estabelecimentos e da área, em esses 46 anos, sempre tendem para uma maior concentração 
fundiária. Mesmo sendo levianas as metodologias utilizadas para a coleta e tabulação desses dados, 
torna-se clara a disparidade na correlação de forças entre o latifúndio-agronegócio e o campesinato 
no município de São Sebastião do Passé, recordando que, quem tem a posse da terra determina as 
relações de trabalho e o modelo de agricultura desenvolvido. 

 

A produção do espaço no Projeto de Assentamento (PA) Nova Panema 

 

Como a Geografia é a ciência escolhida pelos autores para a compreensão da realidade e da 
sua sistematização, a ideia deste capitulo é de estudar a historia do PA Nova Panema através da 
leitura do espaço. 

A categoria tempo foi considerada a partir de períodos que se verificou mudança na 
organização da produção desta comunidade. Dessa forma, buscou-se, apreender a transformação do 
espaço levando em consideração a dimensão histórica ou temporal necessária para se ir além de 
analise ecológica e corográfica. A analise depende, por isso, de influencias impostas. Cada 
momento será trabalhado utilizando as categorias do espaço (Estrutura, Processo, Função e Forma) 
para orientar a analise. “A compreensão da organização espacial, bem como de sua evolução, só se 
torna possível mediante a acurada interpretação do processo dialético entre formas, estruturas e 
funções através do tempo” (SANTOS, 2012). 

Para estudar o 1° momento é de fundamental importância retomar os conflitos que foram 
discutidos anteriormente e como estes elementos sociais de disputa contribui para a produção do 
espaço, entre o campesinato e o latifúndio-agronegócio. Quando o espaço geográfico é delimitado 
em partes, e estas possuem intencionalidades convergentes, geram conflitos que são preservadas 
através do poder pela força, formando territórios. Ou seja, “o território é o espaço apropriado por 



uma determinada relação social que o produz e o mantém a partir de uma forma de poder” 
(FERNANDES, 2005a). 

A atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, caso do PA nova Panema, é 
compreendida enquanto movimento Socioterritorial. São os movimentos que produzem espaços 
pela destruição, criação e recriação de novos territórios. Os movimentos socioterritoriais para 
atingirem seus objetivos constroem espaços políticos, especializam-se e promovem espacialidade. A 
construção de um tipo de território significa quase sempre a destruição de outro tipo de território, de 
modo que a maior parte dos movimentos socioterritoriais forma-se a partir do processo de 
territorialização e desterritorialização (FERNANDES, 2005a). 

Segundo Fernandes (2000), 
Um movimento Socioterritorial como o MST tem como um de seus principais objetivos a 
conquista da terra de trabalho. E os realiza por meio de uma ação denominada ocupação de 
terra. A ocupação é um processo socioespacial e politico complexo que precisa ser 
entendido como forma de luta popular e resistência do campesinato, para sua recriação e 
criação. A ocupação desenvolve-se nos processos de espacialização e territorialização, 
quando são criadas e recriadas as experiências de resistência dos sem-terra (FERNANDES, 
2000). 

 

Nesse sentido, este 1° momento inicia-se em uma data que não se tem precisão até 02/1997, 
e se caracteriza pela ação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Iniciada pela 
pesquisa para encontrar uma terra que não cumpra mais sua função social de propriedade rural, 
posterior a isso, a realização do trabalho de base com a intenção de acumular força social, podendo 
ocorrer, então, a ocupação da terra. No caso, o Movimento detecta a fazenda de eucalipto Panema, 
pertencente à Empresa Sibra Florestal S/A, que, a alguns anos encontrava-se desativada e 
abandonada, onde suas formas não mais exerciam as suas funções.  

Para ocupar uma propriedade exige bastante coragem, reflexão, determinação, enfim, se 
trata de uma escolha de vida. A ocupação na historia do campesinato brasileiro tem sido a principal 
forma de luta pelo acesso a terra. Desde o principio os camponeses no seu processo de criação e 
recriação ocuparam terras. 

 Nas ultimas quatro décadas os posseiro e os sem terra são os que mais praticaram essa luta. 
Porém, é de fundamental importância entender a diferença entre sem terra e posseiros. A diferença 
esta basicamente na ocupação de espaços diferentes e em suas ações. Ou seja, os posseiros ocupam 
terras, geralmente, em áreas de expansão do capital, por conta disso, esses camponeses terminam 
muitas vezes sendo expropriados pelos latifundiários ou empresários que desenvolvem 
principalmente a grilagem de terras. Os sem terra ocupam principalmente terras onde o capital a se 
territorializou. Ocupam latifúndios – propriedades capitalistas – terras de negócios e exploração – 
terras devolutas e/ou griladas (FERNANDES, 2000). 

O esclarecimento da diferença entre posseiro e sem terra é no sentido de compreender a 
diferença no tipo de ocupação e da sua intencionalidade. Não se trata apenas da conquista da terra, 
claro que este é o principal objetivo, mas também do símbolo que esta afronta à organização 
socioespacial realizada pelo grande capital (latifúndio-agronegócio) associado às politicas de 
incentivo do Estado representa. Portanto, é a luta pela “terra de trabalho contra a terra de negocio e 
de exploração” (FERNANDES). 

Assim, o 2° momento entre 02/1997 e 02/2000, é iniciado com a ocupação da improdutiva 
Fazenda Panema, com a intencionalidade da construção de um espaço para a produção e reprodução 
da vida, 120 famílias organizadas ocupam a fazenda em 02/2997. A fazenda possuía em suas 
formas características do momento anterior: uma vegetação em avançado processo de regeneração, 
e caminhos onde era realizada a manutenção e coleta da madeira de eucalipto. 

Este momento se caracteriza, pela realização da primeira ocupação e sofreram a reação dos 
proprietários, aproximadamente um ano após a ocupação recebem o primeiro despejo com a 
reintegração de posse da fazenda. Continuaram acampados na beira da estrada por cerca de três 
meses onde realizaram outra ocupação e sofreram um novo despejo 8 meses após. Assim, 
realizaram pressão social e ocuparam a sede do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e 



Reforma Agraria) em Salvador-BA com o objetivo de iniciar as negociações com o emprese 
proprietária, iniciando a vistoria e a desapropriação da fazenda. 

Com a ocupação, o Movimento apresenta um importantíssimo destaque, ao se territorializar, 
com a ocupação, desterritorializa o antigo proprietário, no qual, as formas de sua fazenda não mais 
desenvolviam as suas funções. E, ao construírem o acampamento produziram o espaço, criam novas 
formas que apresentam novas funções por conta de suas intencionalidades. Como exemplo, 
podemos citar que uma das primeiras ações foi a plantação de dez tarefas com culturas de ciclo 
curto e a construção de uma escola de barro. Portanto, torna-se evidente a contradição de dois 
modelos totalmente antagônicos de desenvolvimento para o campo, o de quem explora com 
interesses unicamente econômicos, quando a terra não mais respondia aos seus interesses 
econômicos deixou de produzir nela, que é o caso do agronegócio. E o de quem precisa da terra 
para produção da vida, construindo raízes, o campesinato. 

Existem hoje 12 politicas de obtenção de terras que modificam, mas que não desconcentram 
a estrutura fundiária do país. Para o caso do PA Nova Panema a politica utilizada foi a de 
desapropriação. “A desapropriação de terras para fins de reforma agraria é prevista nos artigos 184, 
185 e 186 da Constituição Federal e se aplica aos imóveis rurais que não cumprem com sua função 
social” (SANTOS, 2012).  

A desapropriação é a politica de obtenção de terras mais difundida e defendida pelos 
movimentos camponeses, por parte de intelectuais e especialistas de reforma agraria. Por mais que 
indenize os proprietários expropriados, é a politica que de fato se aproxima da desconcentração da 
estrutura fundiária e que modifica o espaço, por conta disso é a que mais causa conflitos e disputa 
jurídica. 

Assim, o 3° momento que é de 02/2000 até 2002. Tem inicio com a Emissão de Posse em 
02/02/2000, com a Fazenda Panema desapropriada para fins de reforma agraria por não cumprir sua 
função social de propriedade rural, dando origem a dois Projetos de Assentamento: o Nova Panema 
(caso do estudo), com capacidade para 58 famílias, sendo que 55 foram assentadas, com uma área 
que se aproxima a 918ha. E ao Projeto de Assentamento Maju com capacidade para 29 famílias e 
todas foram assentadas, com uma área próxima a 480ha. Portanto, a área da fazenda era de cerca de 
1.400 hectares (A.M., 2012). 

Esse momento se caracteriza pela significativa união dos assentados na construção de um 
objetivo em comum, um espaço para a produção de vida. Foram grandes as dificuldades destas 
famílias, porém, grandiosas foram as vitorias conseguidas. Em um sistema caracterizado pela 
individualidade e concorrência (o sistema capitalista) 55 famílias conquistaram juntas uma área 
depois de muita luta e construíram um assentamento sem ajuda de nenhum elemento, até então, que 
significativamente contribuísse para a produção deste espaço merecendo aqui ser citado.  

Neste momento as famílias construíram suas casas dentro das suas condições materiais, 
umas de madeira outras de taipa. Passados dois anos recebem o credito para construção das casas de 
alvenaria. 

O 4° momento de 2002 até 2003, é o da liberação do crédito para construção das habitações. 
Torna-se importantíssimo para as famílias do assentamento, é a concretização de um sonho, poder 
ter um lugar de recarregar as forças para o trabalho. 

As casas de madeira e taipa foram sendo substituídas transformando profundamente as 
formas da vila com a aquisição do Credito Habitação Implantação disponibilizado pelo INCRA em 
2003, no valor de R$ 2.500 para cada família. Viabilizando a construção das casas. 

O 5° momento se caracteriza pela liberação do Crédito pelo PRONAF (Programa Nacional 
de Fortalecimento a Agricultura Familiar), cujo agente financiador foi o Banco do Nordeste. No 
projeto constava a produção das culturas de caju precoce, coco anão e maracujá, para os que tinham 
interesse em produzir na agricultura. Para quem preferiu a pecuária, a implantação de pastagem nos 
lotes e a criação de gado ovino e bovino leiteiro. Uns créditos saíram no valor de R$ 13,000,00 e 
outros no valor de 15.000,00, nas entrevistas não souberem o porque da diferença. 



Com o credito aumentou a responsabilidade dos assentados levando a um tom maior de 
profissionalismo, por conta da divida. Começaram, também, a materialização de um sonho, para 
além de ter a terra; a possibilidade de vê-la produzir. 

Muita insegurança por parte dos assentados por conta da falta de conhecimento técnico com 
as culturas e com as criações das vacas leiteira e o gado ovino. Por exemplo: não se sabia se o pasto 
plantado era o ideal para as vacas leiteiras ou para as ovelhas, mas era o mesmo para os dois. Ou 
então, se o solo para a plantação das mudas de caju precoce era adequado em todos os lotes em 
cerca de 1.000ha, os lotes apresentam condições de solo e relevo diferentes. Assim, para quem 
realizou a avaliação (técnicos contratados pelo INCRA) dos solos e que aplicou o projeto torna-se 
muito simples a tarefa se plantar uma única cultura para todos os lotes, por não existir 
comprometimento com o trabalho realizado. 

É importante ressaltar que os créditos para a produção foi financiado pelo o Banco do 
Nordeste, e os bancos geralmente liberam créditos quando se tem alguma garantia. Para o campo a 
única garantia que é conhecida, por estes, esta através do modelo convencional da produção, que é a 
monocultura. Acostumados a realizar esta politica de financiamento com as grandes empresas do 
agronegócio reproduzem para o pequeno agricultor. Mas os prejuízos da monocultura não são os 
mesmo para os dois quando o retorno esperado não acontece, porque o pequeno produtor não tem 
mais recursos para compensar a divida e iniciar uma nova produção, principalmente se tratando da 
monocultura, caso do caju, não tem outro produto que possa compensar o prejuízo. Terminando, 
assim, com à divida e não podendo mais realizar novos financiamentos para produzir. 

Outro elemento determinante para a produção em um assentamento de reforma agraria é a 
assistência técnica. Por se tratar de pessoas que apresentam experiências de vida muito diferentes, 
caso de assentamentos dos MST, que realizam a ocupação da terra, muitas delas nunca trabalharam 
com nenhuma forma de agropecuária ou mesmo nunca trabalharam no campo. Por conta disso é de 
fundamental importância o acompanhamento técnico para a construção de um projeto de 
assentamento. De acordo com entrevista realizada com o assentado (A. J., 2012) o técnico 
responsável enviado pelo INCRA, um agrônomo, era uma pessoa muito simpática, mas que não se 
mostrava verdadeiramente capacitada para desenvolver o trabalho, e também por conta da falta de 
recurso para tal. 

Essa é a realidade da maioria dos Projetos de Assentamento do Brasil. Por que não é 
prioridade politica do país o desenvolvimento da reforma agraria. Foi realizada uma analise das 
condições de uma PA no sentido de compreender a realidade vivida no campo, e partindo disso não 
mais errar na construção de novas possibilidades que são necessárias.  
 
A Transição Agroecológica: de uma possibilidade para uma necessidade  

 

O trabalho sobre a transição agroecológica no Projeto de Assentamento Nova Panema foi 
realizada por Silva (2011), a ideia é discutir como o modelo agroecológico se produz no espaço da 
comunidade enquanto uma necessidade de soberania alimentar das família. 

A agroecologia é entendida como um enfoque cientifico destinado a apoiar a transição dos 
atuais modelos de desenvolvimento rural e de agriculturas convencionais para estilos de 
desenvolvimento rural e de agricultura sustentável (Caporal e Costabeber, 2004). Nesse sentido, é a 
partir das condições matérias, ou seja, ambientais e sócias que se produzem autonomamente os 
alimentos. Assim, a ideia não é fechar um sistema da logica global, capitalista, mas a de produzir e 
reproduzir uma logica de alimentos saudáveis, sem veneno e ecologicamente correto. Acabar com a 
dependência das compras de insumos que geralmente são vendidos por empresas transnacionais. 
Adotar técnicas para agricultura utilizadas milenarmente pelos antepassados que estejam em 
equilíbrio com a própria vida, poupando o máximo de energia do trabalho. 

A PA Nova Panema tem uma parceria com o Núcleo de Estudos e Praticas em Politicas 
Agrarias (NEPPA) desde 2009. Este é um coletivo interdisciplinar composto por profissionais e 
estudantes que presta acessória aos movimentos sociais, e entre inúmeras outras tarefas, a de 



colocar a ciência a serviço de quem paga direta ou indiretamente por ela, a classe trabalhadora. E 
compreende que não ha duvida que este modelo convencional de agricultura, com intencionalidades 
exclusivamente econômicas, vem promovendo formas destruidoras de produção do espaço e 
reprodução da vida. Colocando em oposição a este modelo, junto com os movimentos sociais do 
campo propõe o modelo agroecológico. Acredita que a agroecologia exige um manejo ecológico da 
natureza através de formas de ação social coletiva, representando alternativas ao atual manejo 
industrial da natureza para poder encarar a atual crise social e ecológica do espaço, criando espaços 
de esperança. 

O NEPPA tornou-se um elemento fundamental para a produção do espaço do PA Nova 
Panema, propondo junto à comunidade um modelo (agroecológico) que muitos deles já conheciam 
bem as suas técnicas, mas que sofreram atropelo do modelo convencional da agricultura, e com isso 
muitos deixaram de reproduzir. Existe uma retomada dessas técnicas, porém com outra consciência 
e com um caráter politico mais direcionado, ainda que de uma forma incipiente. 

Nesse sentido, algumas famílias já desenvolviam técnicas agroecológicas em seus lotes e na 
agrovila. Outras passaram a desenvolver com a troca de experiências, como a produção de 
biofertilizante líquido natural, compostagem, aproveitam o adubo produzido pelos animais e 
plantam culturas variadas. 

A comunidade realizou a construção de um viveiro de mudas na área de trabalho coletivo, 
com a capacidade de produção de 5.000 mudas em 60 dias. O objetivo principal é o reflorestamento 
do assentamento, introduzindo espécies nativas que foram retiradas e a implantação de frutíferas 
para garantir maior qualidade na alimentação. Na área coletiva, busca-se desenvolver de fato o 
trabalho coletivo. Porem, com todas as marcas deixadas pelo modelo de sociedade individualista 
que vivemos, dificultando muito essa ação, principalmente quando o trabalho precisa dar resposta 
imediata as mesas das famílias. Portanto, é dos maiores desafios de uma das principais lideranças da 
comunidade Ademario José, trabalhando para que se materialize, a cada dia, a transição 
agroecológica no espaço do assentamento, com o trabalho coletivo. 

Esta parceria entre a comunidade, o NEPPA e a Universidade Federal da Bahia representada 
pela professora Nair Casagrande (Universidade Federal da Bahia), vem rendendo bons fruto para 
esta tão sonhada soberania alimentar. Um dos resultados é a aprovação de uma edital com o 
Programa de Extensão Universitária o PROEXT2011 – MEC, este tem o objetivo de apoiar 
instituições publicas de ensino superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão 
que contribuam para a implementação de politicas publicas. Este programa, com o titulo “Programa 
de Formação de Tutores em Agroecologia: Metodologia participativas na formação de cadeias 
produtivas em assentamentos da Região Metropolitana de Salvador”. Foi desenvolvido para realizar 
a transição agroecológica em dois assentamentos e dois acampamentos, todos próximos e com 
aproximadamente o mesmo tempo de existência, entre os quatro esta o PA Nova Panema. O edital 
disponibilizou uma verba de R$ 149.500,00, utilizado para a compra de equipamentos e toda 
estrutura necessária para a  irrigação (RODRIGUES, 2012). 

A ideia em atender as quatro comunidades é no sentido de desenvolver um polo de produção 
agroecológico. Não somente um polo que pratique técnicas ou produza alimentos agroecológicos, 
mas um polo de desenvolvimento rural, com um fortíssimo caráter politico, e referência de 
enfrentamento ao latifúndio-agronegócio e aos derivados do sistema capitalista de produção.  

 

Algumas Reflexões  

 

A terra é elemento indispensável para a produção do espaço do modo de vida camponês. No 
modelo de sistema capitalista sustentado pela propriedade privada, significa dizer que, ter a posse 
da terra determina a relação de trabalho e a forma de agricultura que será desenvolvida nesta. Neste 
sentido, a propriedade privada da terra vai de encontro aos interesses da coletividade e da vida, pois 
ao se apropriar da terra, se apropria do meio que é único/indispensável para a produção de 
alimentos e reprodução da própria vida, e se utiliza disso gerando a renda da terra. Esse processo é 



construído por uma estrutura historicamente consolidada através do poder pela força, tornando a 
propriedade privada da terra a contradição mais cruel/perversa do modo de produção capitalista, 
retirando do povo o direito essencial para a produção e reprodução da vida. 

Assim, é importante entender qual é o papel do Estado brasileiro na divisão internacional do 
trabalho que se organiza socioespacialmente na intenção da produção de commodities agrícolas, 
desenvolvendo o território do agronegócio prioritariamente. A realidade mostra que tal processo de 
expansão, que se caracteriza muitas vezes pela expulsão de camponeses do campo é quem 
potencializa o conflito em torno desta. No processo de territorialização do agronegócio ocorre a 
desterritorialização do campesinato e a reterritorialização de parte dos camponeses, proletários 
desempregados e sem-terra, acontece de forma organizada nos movimentos socioterritoriais, 
recriando o campesinato. 

No sentido dialético dos elementos é importante considerar o árduo trabalho destas famílias 
na conquista da terra, com tão desigual correlação de forças, entro o conflito dos agentes 
(campesinato/latifúndio-agronegócios) e perceber a intencionalidade de cada um por esse território. 

É de fundamental importância destacar, que as politicas publicas de acesso a terra e os seus 
“benefícios” são tão levianas quanto a intenção de que se materializa o projeto de reforma agraria 
no país. 1° porque as terras que não mais cumprem a sua função social de propriedade rural na 
maioria das vezes foram muito exploradas pelos seus proprietários e não lhes dão mais resposta 
econômica satisfatórias, caso do PA Nova Panema. 2° por introduzir a monocultura para pequenos 
agricultores, lembrando que a monocultura traz problemas para todos, mas estes são mais 
vulneráveis. E 3° por não dar assistência necessária para as áreas de reforma agraria. 

Contudo, as vitorias dessas famílias também precisam ser consideradas. A transformação de 
um latifúndio improdutivo em um assentamento que apresente uma estrutura digna para se morar, 
mesmo com as dificuldades discutidas, representa um grande avanço. De forma incipiente, por 
conta das contradições do sistema capitalista, a alternativa e necessidade de realizar a produção em 
áreas de trabalho coletivo com proposta agroecológica, frente a atual conjuntura e desigual 
correlação de forcas é outro fato que precisa ser considerado. 

Enfim, a possibilidade e a necessidade da produção de espaços de vida e de esperança torna-
se uma grande experiência a ser reproduzida com este trabalho. É preciso compreender a logica da 
sociedade (do sistema capitalista) para com isso analisar o local (PA Nova Panema). Assim é 
possível verificar o reflexo que a primeira exerce sobre o segundo, as marcas desenvolvidas por este 
modo de produção. Mas percebe-se também, que é possível e necessário, com todas as dificuldades, 
a produção de espaços mais dignos para viver, construídos coletivamente e que atendam as 
necessidades de quem neles trabalha. 
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