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RESUMO 
 
 
 

 

Esta dissertação teve como objetivo analisar os processos sociais que limitam e 

possibilitam a apropriação do capital social em um assentamento de reforma agrária. 

Apoiamo-nos em um estudo de caso no assentamento Terra, Trabalho e Liberdade, 

conhecido como Arariba de Baixo, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, 

estado de Pernambuco. Primeiramente, definimos o capital social de um modo mais 

abrangente para que pudéssemos analisar a constituição do assentamento tendo como 

referência central o acampamento, construído no processo de luta pela terra. Concluímos, 

a partir de uma pesquisa fundamentalmente qualitativa, usando entrevistas em 

profundidade e a observação participante, que as práticas sociais e valores adquiridos no 

acampamento, além de possibilitarem a construção e apropriação do capital social de 

modo intenso e contínuo, vão definir a capacidade de materialização deste recurso no 

assentamento. Com  a construção do assentamento temos uma ruptura profunda na visão 

de mundo dos atores envolvidos nesse processo, sem no entanto anular os efeitos 

agregativos do acampamento. Os conflitos vão aparecer com mais facilidade e as 

resoluções serão mais difíceis. Por este motivo, teremos a apropriação do capital social de 

modo descontínuo, sendo materializado com mais dificuldade em esferas sociais distintas, 

a depender de cada situação. O poder de mobilização social da comunidade, da 

apropriação do seu capital social, estará na idéia, compartilhada pela maioria dos 

assentados, de que a luta por uma vida digna continua. É na construção de um tempo 

social singular, localizado entre a ruptura da formação do assentamento e a continuidade 

da luta, que verificamos a capacidade de apropriação deste recurso pela comunidade. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation had as objective to analyze the social processes that limit and they 

facilitate the appropriation of the social capital in an agrarian reform placement. We 

leaned on in a case study in the placement Earth, Work and Liberty, well-known like 

“Arariba de Baixo”, located in the municipal district of Santo Agostinho's Cable, state of 

Pernambuco. Firstly, we define the social capital in an including way so that we could 

analyze the constitution of the placement having as central reference the camp built in the 

fight process by the earth. We conclude, starting from a qualitative fundamentally 

research, using interviews in depth and the participant observation, that the social 

practices and value acquired in the encampment, besides they facilitate the construction 

and appropriation of the social capital in an intense and continuous way, they will define 

the capacity of materialization of this resource in the placement. With the construction of 

the placement we have a deep rupture in the vision of the actors' world involved in this 

process, without however to annul the aggregated effects of the encampment. The 

conflicts will appear with more easiness and the resolutions will be more difficult. For this 

reason we will have the appropriation of the social capital in a discontinuous way, being 

materialized with more difficulty in different social spheres, to depend of each situation. 

The power of the community's social mobilization, of the appropriation of its social 

capital, will be in the idea, shared by most of those seated, that the fight for a worthy life 

continues. It is in the construction of a singular social  time, located between the rupture of 

the construction of the placement  and the continuity of the fight that we verified the 

capacity of appropriation of this resource for the community.   
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INTRODUÇÃO 

 
 

Desde o momento da graduação, como estudante de economia, uma curiosidade nos 

perseguia: quais os fatores não econômicos que afetavam e, num certo sentido, determinavam os 

processos considerados fundamentalmente econômicos? Com o correr do tempo e com as raras 

oportunidades de discutir essas questões numa ciência que, a partir da década de 80 do século 

passado, passa a ser dominada por modelos matemáticos usados na econometria, percebemos 

que, mesmo compreendendo a importância desses para explicação dos fatos econômicos, o uso 

indiscriminado desta técnica reduzia o mundo social aos comportamentos estritamente 

econômicos. As conclusões as quais chegavam determinados trabalhos nos pareciam a defesa 

apaixonada, calcada numa ideologia liberal, das ditas “proezas” do mercado. 

O mercado, compreendido pela corrente liberal como um espaço impessoal onde os 

agentes se encontram e realizam suas ações econômicas, ganhava nos estudos dominantes uma 

importância central para explicar as diferenças nos estágios de desenvolvimento entre nações, 

comunidades e indivíduos. A idéia fundamental era que o mercado deixado livre, sem 

interferência de nenhuma natureza, possuiria uma dinâmica que possibilitaria a alocação ideal 

dos recursos disponíveis na sociedade ao ponto de atingir um nível máximo de bem-estar. 

Na década de 90, ganham fôlego estudos que defendem uma preocupação em entender os 

fenômenos econômicos como parte integrante de toda esfera social e não como algo em 

paralelo, com leis próprias e uma dinâmica diferente. Esses estudos, concebidos através de 

profundo respaldo empírico, têm na sociologia econômica e na economia institucionalista seus 
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grandes representantes. A aceitação das idéias desenvolvidas por essas escolas avança e começa 

a ter a adesão de instituições com forte raiz conservadora.  

É do desenvolvimento desses estudos que nasce a teoria do capital social, fortalecida pela 

própria incapacidade das teorias liberais explicarem as disparidades alocativas de recursos e as 

injustiças sociais. No entanto, surgidos de uma discussão sobre as variáveis necessárias ao 

desenvolvimento, os estudos mais conhecidos, representados principalmente pelas idéias de 

Robert Putnam e James Coleman, tentam correlacionar em última instância o crescimento 

econômico, em determinado espaço, com a existência ou não de um estoque de capital social. 

Na revisão que fizemos sobre a categoria capital social percebemos que poderíamos 

flexibilizá-la, respeitando a principal característica apontada na maioria dos estudos, a qual seria 

uma rede de relações, construídas entre pessoas, ancorada em laços de confiança, solidariedade 

e reciprocidade. Dessa maneira, usaríamos a categoria citada para explicar certos fenômenos, 

não somente relacionados com aspectos econômicos, que num primeiro olhar não nos permitiria 

uma análise com esta categoria. 

Tínhamos o interesse em estudar assentamentos de reforma agrária. Entendíamos que a 

discussão sobre a reforma agrária aclarava a singularidade da formação nacional. Em pleno 

século XXI, o país assiste um recrudescimento da luta pela terra por aqueles que direta ou 

indiretamente se viram excluídos do processo de desenvolvimento nacional relacionado com a 

extrema concentração fundiária. Pessoas que se organizavam em torno dos movimento sociais e 

lutavam para materializar os anseios de uma vida digna. 

Na luta pela terra diversas táticas e estratégias são usadas, entre elas, a mais comum é a 

ocupação das terras reivindicadas para a desapropriação a fins de reforma agrária. Nessas 
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ocupações surge o fenômeno do acampamento e é a partir dele que verificamos o aparecimento 

daquilo que definimos como capital social e o modo intenso como era materializado. Ademais, o 

mais curioso é que a formação do capital social naquele lugar era originada por pessoas que, na 

sua grande maioria, não mantinham relação anterior. No entanto, a partir de um objetivo comum 

foram capazes de construir um espaço repleto de solidariedade, confiança e reciprocidade. Para 

isso, usavam um misto de racionalidade instrumental com racionalidade afetiva. 

Da experiência do acampamento, com a vitória da luta, surge o assentamento de reforma 

agrária, uma grande ruptura para os atores envolvidos nos processos sociais. Apesar de ser 

produto do conflito pela terra, o assentamento guarda uma dinâmica própria em relação ao 

acampamento. A grande questão que nos instigava era compreender se aquele potencial de 

apropriação e materialização do capital social surgido no acampamento se repetiria no 

assentamento. Ou seja, se haveria uma readequação das  formas de apropriação do capital social 

no assentamento ou se a experiência do acampamento se perderia como potencial coletivo 

agregador. Enfim, quais seriam os processos sociais que, de um lado, limitariam e, de outro, 

possibilitariam a apropriação do capital social em um assentamento de reforma agrária. 

Dividimos o nosso trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo procuramos relacionar  

as condições societárias em que surge a idéia do capital social; aclarar a origem da categoria e a 

aproximação desta com categorias de análise da sociologia clássica; dialogar com as idéias mais 

conhecidas sobre a categoria e, a partir disso, propor uma definição adequada para à análise do 

nosso objeto. 

No segundo capítulo procuramos situar os assentamentos de reforma agrária dentro do  

contexto da formação histórica nacional, como na discussão sobre a questão agrária e do avanço, 
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no fim do século passado, dos movimentos sociais no campo. Mostramos alguns estudos que 

enfatizam a ruptura entre aos processos sociais do acampamento e do assentamento, ressaltando 

a dinâmica interna dos assentamentos de reforma agrária e focalizando as polarizações que se 

constroem, no espaço, entre práticas de cooperação e situações de conflito. Assim mostramos, a 

partir de estudos realizados, como um assentamento de reforma agrária é um espaço repleto de 

contradições e conflitos, tendo ao mesmo tempo um grande potencial de materialização do 

capital social. 

Por último, a partir de nosso estudo de caso, mostramos a singularidade do espaço 

pesquisado desde sua formação, a partir da luta pela terra, até a dinâmica criada após a 

constituição do assentamento. Assim como a origem da memória coletiva, a solidariedade, a 

confiança e o companheirismo, a construção das identidades e identificações, a formação dos 

grupos, os conflitos e as rupturas do processo. Enfim, os limites e as possibilidades de 

apropriação do capital social. 
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CAPÍTULO I 

 
“O ponto de partida de qualquer novo 
projeto alternativo de nação terá de 
ser, inevitavelmente, o aumento da 
participação do povo nos centros de 
decisão do país” (Celso Furtado) 

 

1.1  O CONTEXTO SOCIETÁRIO EM QUE SURGE A IDÉIA DE CAPITAL SOCIAL: 

UMA NOVA ABORDAGEM SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

O processo de formação de uma categoria de análise que possa ser usada como referencial 

explicativo de determinados fenômenos é sobretudo uma construção social. Deste modo, 

entender o entorno social e as condições societárias que dão origem a tal categoria é 

fundamental para esclarecer suas dimensões explicativas. A categoria capital social  ganha força 

como tentativa de resposta a problemas associados, fundamentalmente, a dois eixos que 

manteriam uma relação estreita ou estariam diretamente relacionados, quais seriam: o 

fortalecimento das democracias (ou a criação de um ambiente democrático onde predominassem 

relações mais igualitárias) e o desenvolvimento social, a superação da pobreza, de nações, 

regiões e comunidades. 

O século XXI traz em si a marca da contradição. De um lado, uma enorme evolução das 

forças produtivas, a internacionalização das formas de produção e a integração dos mercados, as 

revoluções tecnológicas na biotecnologia, na informática, na robótica, nas ciências de materiais, 

etc. De outro, uma multidão de excluídos das benesses dessa revolução tecnológica. Temos 1,3 

bilhão de pessoas que vivem em situação de miséria (-1 DÓLAR/DIA), 300 milhões em extrema 
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pobreza  (-2 DÓLAR/DIA), 1,3  bilhão carecem de água potável, 3 bilhões não têm instalações 

sanitárias básicas e 2 bilhões não têm acesso à eletricidade (KLIKSBERG, 1999). Temos as 

condições materiais para erradicação e diminuição desse fenômeno, no entanto, é notório que a 

distância entre pobres e ricos cresce a cada dia no globo, que o tamanho da exclusão social é 

proporcional ao tamanho das grandes realizações humanas. 

Esse momento histórico abriga uma ruptura na compreensão do que significa e como se 

chega ao desenvolvimento social, um momento de indagações e rupturas epistemológicas. 

Segundo Morin “o futuro  não é, necessariamente, sinônimo de desenvolvimento. Daqui por 

diante o futuro se chama incerteza” (apud KLIKSBERG, 2000: 86). 

Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de economia e antigo economista-chefe do Banco Mundial, 

advoga uma ampla participação social como componente necessário nos projetos de 

desenvolvimento levado a cabo por quaisquer governos e instituições de fomento. O autor 

rompe com a ortodoxia do Banco Mundial para afirmar que o desenvolvimento de cada nação 

deve ser pensado singularmente, levando em conta sua formação institucional, suas condições 

particulares de superar as crises econômicas. Sendo assim, defende a não conformação de um 

modelo padrão de ação para os problemas macroeconômicos e microeconômicos de diferentes 

nações (STIGLITZ, 2000). 

Amartya Sen, outro destacado economista, também prêmio Nobel de economia, estudioso 

da questão da pobreza e da fome, tem uma definição muito singular do desenvolvimento. 

Afirma que se refere a um “processo de liberdades reais que as pessoas desfrutam. (...) 

Consistindo na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades 

das pessoas de exercerem sua condição de agente” (SEN, 2000: 35). 
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A liberdade nesse contexto não é o mero direito de ir e vir; ela é antes de tudo a 

garantia de desenvolver capacidades, qualificações e prerrogativas de deslocamento, de 

participar dos mercados e de usufruir de relações sociais que possam facilitar sua  existência 

(ABRAMOVAY, 1998). Nosso trabalho se inscreve nesta perspectiva quando fala em 

desenvolvimento.  

Podemos ter em conta que uma das grandes limitações da liberdade para as pessoas se 

tornarem agentes dos processos sociais seria a falta de condições básicas de inserção social. 

A falta de educação, saúde, serviços de seguridade social, etc., poderia ser pontuada como 

uma das causas de privação de liberdade de grande parte das pessoas nos países 

subdesenvolvidos. 

O economista ainda desenvolve uma forte crítica às teses liberais que fundamentam e 

orientam as políticas econômicas de grande parte dos países capitalistas centrais. Afirma que 

o bom funcionamento da economia está associado a fatores que não são essencialmente 

econômicos, mas de um sistema de valores e normas que dê dinamismo aos negócios e 

facilitem a intermediação dos conflitos. De uma ética que tenha como base a confiança entre 

as pessoas que formam uma sociedade (SEN, 2000). 

É importante conhecer as idéias de alguns economistas que se opuseram ao pensamento do 

establishment  econômico sobre desenvolvimento social, pois em grande parte do século 

passado esta temática foi dominada pela visão ortodoxa da teoria econômica convencional (de 

inspiração neoclássica), a qual afirmava que a condição necessária e única do desenvolvimento 

social seria o acelerado crescimento econômico. Em outros termos o aumento da produção da 

riqueza.  
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Furtado (1979) associa este pensamento 

à idéia de acumulação de riqueza, na qual está implícita uma opção entre 
o presente e o futuro ligada a uma promessa de maior bem-estar.(...) No 
entanto o aumento da eficácia produtiva não é condição suficiente para 
que sejam satisfeitas as necessidades básicas da população. Não se exclui 
mesmo a hipótese de que a degradação das condições de vida da massa 
populacional seja causada pela introdução de técnicas mais eficazes 
(FURTADO, 1979: 13 e 14). 

 

 

Em razão da incapacidade do instrumental analítico das teorias mais ortodoxas da 

economia, as quais procuravam transformar em modelos simplificados uma realidade social 

composta de infinitas correlações impossíveis de dominar dentro do atual estágio da ciência, o 

autor chama a atenção para as lacunas que não foram preenchidas e para a necessidade de um 

novo referencial explicativo sobre o fenômeno do desenvolvimento. Isso porque o paradigma 

neoclássico, sua base teórica, seus modelos econométricos, que invariavelmente utilizam 

variáveis estritamente econômicas, se distanciam cada vez mais de uma explicação sistêmica 

dos fatos. 

A primeira lacuna se refere à inexistência de relação direta entre aumento da eficiência 

geral da economia (aumento da riqueza gerada) e a distribuição desses ganhos de produtividade, 

ou seja a eficiência alocativa da economia de mercado, tão festejada pelos economistas 

neoclássicos, não se manifesta como eficiência distributiva, como justiça social. 

Nesse ponto Amartya Sen argumenta que mesmo nas grandes fomes, que ocorreram neste 

século em diferentes regiões do mundo, a redução absoluta da oferta de alimentos não foi a 

principal causa da catástrofe. Em todos os casos, as pessoas pereciam porque não tinham 

dinheiro suficiente para comprar comida (SEN, 1993). 
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A segunda lacuna diz respeito a não incorporação da variável terra (recursos naturais) 

como recurso finito no processo de acumulação. A visão tradicional  

pretende ignorar que a criação do valor no sistema capitalista, envolve 
um custo maior  do que aquele que figura nas contabilidades públicas e 
privadas. (...) A ação produtiva do homem tem cada vez mais como 
contrapartida processos naturais irreversíveis, tais como degradação da 
energia, tendentes a aumentar a entropia do universo. O estímulo às 
técnicas apoiadas na utilização crescente da energia, fruto da visão a 
curto prazo engendrada pela apropriação privada dos recursos não 
renováveis, agrava essa tendência, fazendo do processo econômico uma 
ação crescentemente predatória (FURTADO, 1979: 17). 

 

 

Tentando integrar esses dois aspectos do desenvolvimento pouco dimensionados, surge a 

noção de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano. Ambas como elementos 

integradores de um novo paradigma que traz como foco de análise o potencial de 

desenvolvimento centrado no ser humano e na sua capacidade de organização coletiva para 

comandar o próprio futuro. Já a visão liberal advoga um sistema social que gravite em torno da 

dinâmica dos mercados, sem poder de controle sobre essa instância que é eminentemente 

social1. 

Essa perspectiva se torna se singular por trazer à tona a importância de uma análise sobre 

o fenômeno do desenvolvimento que incorpore as contribuições das diferentes ciências sociais e 

das humanas. Uma visão totalizadora, aproveitando e integrando ciências como sociologia, 

economia, ciência política, antropologia, psicologia, etc. 

Além do mais, grande parte da literatura sobre desenvolvimento incorporou a necessidade 

de não dividir a esfera econômica da social, política e cultural. Tratando o assunto de forma 
                                                 

1 É interessante conhecer os estudos da chamada Nova Sociologia Econômica que aprofunda a análise do mercado 
como construção social. 
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integrada e sistêmica, sem eleger uma esfera como elemento dominante no processo, superando 

as análises de corte economicista que na sociologia se confundiam com as teorias sobre o 

processo de modernização2 levadas a cabo, principalmente nos anos 50, pelos estudos da 

sociologia do desenvolvimento de inspiração analítica macrosociológica e funcionalista. 

Esses estudos sobre desenvolvimento vêm abordando a necessidade de um processo que 

se origina de dentro dos espaços sociais, um processo local e articulado com instituições 

derivadas das sociabilidades inerentes aos mesmos espaços, um processo ancorado na gestão 

das bases populares. O avanço desse debate trouxe à tona uma quantidade de variáveis que não 

apareciam nas análises mais tradicionais, tais como cultura, instituições, normas sociais, redes 

sociais, associativismo, voluntariado, gênero, desenvolvimento participativo, economia 

solidária, terceiro setor, accountibility, empoderamento, movimentos sociais, etc. A partir desse 

debate e da necessidade de incorporar esses fatores à idéia de desenvolvimento social, a 

categoria capital social passa a ser relevante como variável central nas discussões 

contemporâneas sobre a temática.  

O conceito de capital social surge para denominar um  recurso atual ou potencial, um 

poder coletivo que pertence à sociedade, podendo se manifestar em situações específicas ou ter 

caráter duradouro, rompendo com a fronteira entre público e privado, sinônimo de um bem 

público – ao contrário das outras formas de capital, que são fundamentalmente privado -, 

ancorado em uma rede de solidariedade, reciprocidade e confiança construída entre as pessoas 

que pode ser apropriado como meio de desenvolvimento da sociedade, comunidades, grupos 

sociais, a partir de uma ação coletiva que geraria benefícios mútuos aos participantes. Essa é a 

                                                 
2 A teoria da modernização, de modo geral, pressupõem o desenvolvimento das sociedades em fases contínuas e 
que podem ser previstas, a partir daí as sociedades se tornam cada vez mais complexas (JONHSON, 1997). 
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definição que seguimos no nosso trabalho, tentando dar uma dimensão abrangente, sistêmica e 

mais flexível ao uso da categoria.  

Interpretaríamos como um processo de empoderamento – para usar um termo comum às 

agências de fomento internacional –, traduzido pelas relações que engendram a aquisição de 

poder pela coletividade na medida em que esta fortalece seus laços identitários e de coesão, 

capacitando-a e habilitando-a para comandar seu desenvolvimento (NASCIMENTO, 2000). 

É interessante alertar que em relação a orientação tomada no nosso trabalho, o capital 

social de uma coletividade não substitui as funções exercidas pelo Estado e pelo mercado. 

Antes, ao contrário, tem a capacidade de moldar essas esferas e ser moldadas por elas, numa 

relação dialética, fazendo com que contribuam para efetivar um panorama ético ancorado na 

justiça social. 

O termo capital social entra em voga com mais ênfase na última década do século XX, 

sendo amplamente utilizado nas mais diversas disciplinas e temáticas, chegando a ganhar ares 

de grande panacéia para os problemas do desenvolvimento social. D’ Araújo (2003) chama a 

atenção para o cuidado no superdimensionamento do poder explicativo e aplicativo do 

conceito, e nas questões metodológicas de sua avaliação, pois a não delimitação do que seriam 

os resultados do capital social e quais seriam as causas de sua intensificação/criação poderiam 

atuar como um complicador, como uma tautologia ou circularidade causal. 

No entanto, a autora defende a idéia de que “minimamente bem definido e valorizado 

pode se constituir em importante instrumento conceitual e prático para a consolidação de 

políticas públicas, para o desenvolvimento sustentável e para a revitalização da sociedade 

civil” (D’ARAÚJO, 2003: 7). 
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Neste capítulo mostraremos a origem do conceito e as suas principais linhas explicativas. 

A partir da caracterização dessas linhas e da junção de algumas delas, mostraremos como o 

conceito será aplicado ao trabalho, tendo em vista o objeto a ser estudado, a hipótese principal 

do trabalho e a metodologia aplicada para sua consecução, a qual abordaremos mais à frente 

neste capítulo. 

1.2 A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO: UMA ARQUEOLOGIA NECESSÁRIA 

 

Em certas ocasiões nos deparamos com releituras de velhas categorias de análise que 

ganham aspecto de novo. Parece-nos que é o que acontece com a interpretação que se dá às 

características que os teóricos atribuem à categoria capital social. É certo que já os gregos 

falavam sobre a capacidade que uma “boa” sociedade, sua cultura e suas instituições, tem em 

interferir na gestão da coisa pública e, consequentemente, determinar o estágio de 

desenvolvimento em que se localizaria tal coletivo humano. 

Putnam (2002: 173) busca em David Hume, filósofo escocês do século XVIII, evidências 

sobre a preocupação em mostrar que as ações cooperativas e atitudes de confiança entre os 

agentes sociais poderiam significar uma espécie de alavanca para sanar alguns problemas de 

ordem coletiva. Cita esta parábola do filósofo: 

Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós 
dois que eu te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã. Não 
tenho amizade por ti e sei que não tens por mim. Portanto não farei 
nenhum esforço em teu favor; e sei que se eu te ajudar, esperando alguma 
retribuição, certamente me decepcionarei, pois não poderei contar com 
tua gratidão. Então deixo de ajudar-te; e tu me pagas na mesma moeda. 
As estações mudam; e nós dois perdemos nossa colheita por falta de 
confiança mútua. 
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É muito difícil definir de fato a origem do termo e saber quais autores mantiveram 

aproximação com o sentido que comumente lhe é dado. No entanto, enfrentando o desafio e nos 

apoiando em grande parte dos analistas, citaremos Tocqueville (viajante, aristocrata e escritor 

francês) como primeiro teórico a se aproximar do sentido moderno que tem o capital social. Fez 

isso quando se deteve com profundidade no estudo da relação entre a cultura de uma 

comunidade e o funcionamento das suas instituições sociais, sejam econômicas, políticas e de 

outras ordens. Com sua publicação, Democracia na América, produzida no século XIX, ele 

pontua com detalhes a forma diferenciada de vida entre franceses e americanos. 

Mostra como nos Estados Unidos existia uma capacidade associativa e organizativa de 

forma diferenciada. As pessoas conseguiam com muita facilidade se organizar em associações 

de diversas naturezas, sejam políticas, religiosas, educacionais, etc. Essa característica marcante 

da cultura americana àquela época seria responsável pelo bom funcionamento do sistema 

político instituído, das instituições políticas que regiam o comportamento das pessoas 

(D’ARAÚJO, 2003). 

A propensão à associação tornava o tecido social mais denso e coeso, diminuindo o risco 

de desordem e anarquia. Segundo D’Araújo (2003: 42) “essa capacidade de auto-organização 

significava que o governo não precisava impor a ordem de forma hierárquica, de cima para 

baixo. A associação civil também era uma escola de ‘auto-governo’ que ensinava às pessoas 

hábitos cooperativos que elas levavam consigo para a vida pública”. Em suma, toda essa 

capacidade seria a mola mestra do desenvolvimento diferenciado dos Estados Unidos da 

América e ali estaria o que hoje chamamos capital social. 

Woolcock (1998), citando Portes e Sensenbrenner, busca na tradição sociológica clássica 
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idéias que se aproximariam do conceito de capital social. Na tradição marxista resgata a noção 

de solidariedade de classe para caracterizar como as adversidades comuns – no caso a 

exploração entre as classes – podem agir como uma fonte de coesão dentro de um determinado 

grupo social. De Simmel traz a noção de reciprocidade para pontuar as normas e obrigações que 

se situam nas redes pessoais de relações. Enfatiza que Durkheim e Parsons assinalam a 

importância da interiorização das normas sociais, o entendimento que os valores, os imperativos 

e os compromissos morais são anteriores às relações contratuais e que são precisamente os que 

definem as preferências não necessariamente instrumentais dos atores sociais. De Weber destaca 

a noção de confiança obrigatória, a idéia de que as instituições formais e os grupos menores 

utilizam determinados tipos de mecanismos para assegurar que seus membros aceitem o 

cumprimento de determinadas regras de conduta. E em Tonnies observa o papel integrativo da 

comunidade. 

Durston (2000) defende que o marco teórico do capital social possui grande influência da 

antropologia desenvolvida por Marcel Mauss em seu livro clássico Ensaio Sobre o Dom, 

especificamente no que se relaciona com o uso que faz da categoria reciprocidade. Nesta obra, 

Mauss identifica a reciprocidade como o princípio que regeria as relações institucionais formais 

e informais em determinada comunidade. Nas sociedades pré-mercantis (e também, em graus 

diferentes, nas modernas sociedades fora da esfera mercantil∗) operam sistemas de intercâmbio 

não mercantis, a compensação por um favor, um presente ou um equivalente simbólico do favor 

acontecido é obrigatório, não de forma imediata, nem de equivalência valorativa igual. 

Na economia, apesar de ser reconhecido como precursor do liberalismo clássico, Adam 
                                                 

∗A teoria de Mauss, a partir da idéia da dádiva, ganha um novo impulso como categoria para explicar as relações 
sociais. Fundamentalmente as práticas associativas e voluntaristas que se constituem à margem da lógica mercantil 
do ganho individual. 
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Smith em Teoria dos sentimentos morais, obra anterior à Riqueza das Nações, assinala que o 

mercado necessitava de certas instituições e senso de caráter moral para funcionar com 

eficiência, pois sua capacidade de auto-regulação era limitada (WOOLCOCK, 1998). Sendo 

assim, reconhece a importância das relações não econômicas e, num certo sentido, a 

predominância destas para explicar o dinamismo da economia capitalista à época.   

É certo que se buscarmos com mais acuidade autores que desenvolveram categorias que 

guardam ligação estreita com o sentido moderno de capital social, certamente encontraremos 

muitos outros. No entanto, nos é reservado a alternativa de delimitarmos aqueles que melhor 

respondem às nossas indagações, seja no campo político, econômico ou social. 

1.3  OS MÚLTIPLOS ENFOQUES SOBRE O CAPITAL SOCIAL: DO CORTE 

ECONOMICISTA A UMA ANÁLISE  MULTIDIMENSIONAL 

 

O próprio conceito de capital traz consigo a marca de uma época. Época da origem de 

uma nova organização social calcada na dinamicidade das relações sociais, que rompe com as 

tradicionais formas de estratificação social e acelera as transformações por que passam as 

coletividades humanas. Época que nos remete à riqueza, pobreza, mercado, trabalho 

assalariado, propriedade privada e crescimento econômico. Talvez esteja aí o preconceito 

velado, depositado em alguns analistas, em trabalhar com a categoria capital social, pois à 

primeira vista o conceito pode parecer ter um caráter meramente economicista que em última 

instância correlacionaria crescimento econômico e estrutura social.  

Sendo assim, o debate não poderia estar localizado em outro lugar que não fosse nas 

matérias relacionadas com esses temas. Nesse sentido, o capital social está, sobretudo, ligado a 
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um diálogo que se desenvolve entre aqueles estudiosos da economia, sociologia e ciência 

política que têm sua preocupação focada nas condições e características necessárias para o 

desenvolvimento social.  

Os fatores clássicos identificados como responsáveis pelo desenvolvimento seriam a 

terra, o trabalho e o capital. Somente a partir da década de 60, com as contribuições de 

Theodor Schultz e Gary Becker toma forma um outro tipo de capital denominado capital 

humano, estando associado a uma população com um bom nível de formação educacional e 

um com índices significativos de qualidade nos serviços de  saúde. A condição necessária para 

que os outros fatores fossem usados com eficiência seria a existência do capital humano, pois 

esse serviria como elo de ligação entre os  diversos capitais, fazendo com que a produtividade  

de cada um deles fosse potencializada através da maximização de seus usos, ou seja, no 

alcance do “ponto ótimo” de produção (WOOLCOCK, 1998). 

É importante notar que a definição de capital humano proposto pelos autores citados se 

restringe no uso que se faz dele no processo produtivo. Isso limita o dimensionamento dos 

ganhos para uma sociedade de uma população com alto grau educacional, quando na verdade 

é notório o avanço no campo político, nos regimes democráticos e na gestão da coisa pública, 

quando tais características presentes no capital humano existem em uma sociedade. 

Douglas North, teórico institucionalista, é citado como inspirador da noção de capital 

social, pois defende que as instituições devem ser a principal variável explicativa do 

desenvolvimento desigual das sociedades. As instituições para o autor são um conjunto de 

normas e valores que facilitam a confiança entre os agentes sociais, reduzindo os custos de 

transação. Instituições para o autor são construções abstratas que se manifestam nas 
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organizações sociais em formas concretas de cooperação ancoradas na confiança recíproca 

entre os agentes (DURSTON, 2000). 

North deixa bem claro a importância das instituições na explicação do desenvolvimento 

desigual entre as nações quando argumenta que  

Depois da independência, tanto os Estados Unidos quanto as repúblicas 
latinas compartilharam modelos constitucionais, recursos abundantes e 
oportunidades internacionais semelhantes. Mas os norte-americanos se 
beneficiaram do patrimônio inglês, descentralizado, parlamentar,  
enquanto os latino-americanos foram amaldiçoados com o autoritarismo 
centralizado, o familismo e o clientelismo que herdaram da Espanha 
medieval. Na nossa língua, os norte-americanos herdaram as tradições 
cívicas, enquanto os latino-americanos foram abandonados pela tradição 
da dependência vertical e da exploração (apud PUTNAM, 2002: 189). 

 

Gianneti (1995) lembra que Max Weber já chamava a atenção que a própria  economia 

burguesa-capitalista necessitava de uma base de confiança para florescer. As pessoas deveriam 

criar normas e regras de convivência que facilitassem suas ações. Cita esta passagem da obra 

do sociólogo: “o predomínio universal da absoluta inescrupulosidade na busca de interesses 

egoístas pela via da obtenção do dinheiro tem sido uma característica específica precisamente 

daqueles países cujo desenvolvimento, medido por padrões ocidentais, permanece atrasado” 

(apud GIANNETI, 1995: 29). 

Outro autor influente no desenvolvimento do conceito de capital social foi Granovetter, 

sob a influência da sociologia econômica. Mantendo um diálogo com o trabalho dos 

economistas institucionalistas, defende  que os agentes econômicos não se comportam como 

se estivessem imersos em um ambiente isolado sem que suas relações econômicas estejam 

‘embedded’ (enraizadas, imersas, imbricadas) nas redes e estruturas sociais. O conceito de 
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‘embeddedness’, categoria central nas análises do autor, e suas diversas implicações formam 

parte atualmente do conceito de capital social, em relação à  racionalidade dos objetivos não 

econômicos dos indivíduos e em relação à idéia central de que as relações sociais constituem 

ativos econômicos importantes dos indivíduos e dos grupos (apud DURSTON, 2000). 

Segundo Granovetter “o comportamento racional das pessoas abarca não somente 

objetivos econômicos, também a sociabilidade, a aprovação, o status e o poder. Também, na 

direção inversa, as relações sociais e a estrutura social perfazem um papel central no 

comportamento econômico” (apud DURSTON, 2000: 8). 

Autor referência na década de 80, que traz à tona o termo capital social e reacende o 

debate buscando definir de maneira precisa o termo e incorporando-o ao seu arcabouço teórico, 

Coleman (1994) afirma, a partir do paradigma da ação racional, que o capital social é um 

recurso sócio–estrutural que constitui um ativo de capital para o indivíduo e facilita certas ações 

deste, no sentido de lhe proporcionar benefícios. Assim como as formas tradicionais de capital, 

o capital social é produtivo, possibilitando o alcance de certos fins que não seriam alcançados 

sem sua presença. 

Para o autor há uma função complementar entre os diversos tipos de capitais, o capital 

econômico, o capital humano e o capital social. O capital econômico é a transformação por 

meio do trabalho humano de matérias em instrumentos de produção, o capital humano se 

manifesta na capacitação das pessoas, novas instruções e habilidades e o capital social é 

construído quando as relações entre as pessoas se transformam em mecanismos que facilitem a 

ação individual. Percebemos que se o capital humano está localizado apenas no agente, o 

capital social se materializa na relação entre as pessoas, nos vínculos criados. O autor cita 
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vários exemplos concretos de manifestação do capital social, como as associações de crédito 

rotativos, a organização dos estudantes sul-coreanos, a cooperação nas comunidades rurais, 

etc. 

Sua noção sobre capital social parte do pressuposto de que os indivíduos não agem 

independentemente uns dos outros e que as estruturas sociais devem ser vistas como um ativo 

de capital do qual os indivíduos podem dispor e, no conjunto, contribui para a eficiência 

econômica da sociedade. Em suma, sua maior contribuição é introduzir a estrutura social no 

paradigma da ação racional. 

De outro modo, Hirschman (1984) indica que o capital social é a única forma de capital 

que não diminui ou se esgota com seu uso, sendo que, ao contrário, cresce com ele. A 

retroalimentação do capital social é feita na medida em que seu potencial de coesão social é 

usado. Na sua teoria o autor usa o termo recursos morais para caracterizar os elementos que 

fazem parte do capital social. 

Fukuyama enfatiza que a confiança entre as pessoas seria a base capaz de levar as 

nações à prosperidade. Para o autor, as relações econômicas que engendram o ritmo de 

desenvolvimento social estão permeadas pela cultura e são dependentes da confiança e dos 

valores morais encontrados na sociedade. Fukuyma associa a desestruturação das economias 

dos países do oeste europeu e o esgarçamento do seu tecido social à falta de capital social 

(apud D’ARAÚJO, 2003) 

Nesse debate sobre a definição de capital social, Putnam (2002), autor que constitui 

referência fundamental nessa discussão, tem em sua obra sobre as reformas administrativas do 

governo italiano - a criação dos governos regionais - e a associação destas com ritmos de 
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desenvolvimento desigual nas diferentes regiões (Norte e Sul) um marco teórico que viria a se 

tornar objeto de inúmeras reflexões, reações e críticas. A obra do autor se destaca pela 

capacidade de análise, associada com a extrema acuidade metodológica em que se ancora.  

Para o autor a principal causa das diferentes performances regionais está ancorada nos 

diferentes quadros institucionais. Na sua pesquisa conclui que o descompasso entre as regiões 

está localizado na cultura local, nas suas sociabilidades imanentes, no seu capital social, 

definido como a capacidade de organização coletiva ancorada em “(..) um sistema  de norma e 

confiança mútua que contribui para aumentar a eficiência da sociedade facilitando as ações 

coordenadas” (PUTNAM, 2002: 177). 

Continuando, afirma que o capital social pode ser definido como um ambiente social onde 

predominam os laços de confiança, a colaboração, a associação entre as pessoas, as relações de 

igualdade, materializado nas relações associativas horizontais (um certo tipo ideal3 de 

associativismo onde predominaria as relações de caráter igualitário, com uma organização 

hierárquica flexível e um ambiente de harmonia) e o engajamento cívico - a categoria mais 

importante na sua teoria -, percebido como o modo de tratar a coisa pública com 

responsabilidade e a identificação com sua comunidade. Essas virtudes características do capital 

social se materializam no modo individual de agir e na construção das instituições sociais, 

articulando ações individuais e a estrutura social em que estão inseridas. Portanto, sua presença 

se torna um ativo produtivo que interfere na solidez de um regime democrático e na eficiência 

econômica de uma determinada sociedade (PUTNAM, 2002). 

                                                 
3 Categoria criada pelo sociólogo clássico Max Weber para designar um modelo abstrato que poderia ser usado 
como padrão de comparação para ajudar a observação real dos fatos de um modo mais sistemático e claro  
(JONHSON, 1997). 
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Segundo Putnam 

(...) regras e redes de engajamento cívico promoveram - e não inibiram – 
o crescimento econômico. Esse efeito continua até hoje. Durante as duas 
décadas desde do nascimento dos governos regionais, áreas cívicas 
cresceram mais rápido do que regiões com menor número de associações 
e maior hierarquia. (...) As redes horizontais de  engajamento cívico 
melhoram o desempenho da política e da economia: sociedade forte, 
economia forte, sociedade forte, Estado forte (PUTNAM, 2002: 173). 

 

 

Esses processos sociais são, na sua essência, produzidos pela história cultural e política de 

determinada sociedade, pelo passado que valorizava tais dinâmicas e essa é a tese principal de 

Putnam. Em função disso, associa o avanço político da região Norte a um estoque histórico de 

capital social e a pouca ênfase no associativismo vertical (como o horizontal, um tipo ideal de 

associativismo, em que predominaria a desigualdade de poderes, com estrutura hierárquica 

pouco flexível) católico que predominava no Sul, uma região acívica, caracterizado pela 

desconfiança, poderes e relações desiguais, ausência de normas transparentes, faccionismo, 

isolamento e obstrução da ação coletiva. Essa afirmação do autor resgata a noção de 

“subordinação à trajetória”, tomada emprestada de Douglas North, teórico institucionalista do 

qual falamos anteriormente.  

A aceitação da idéia por parte de autores vinculados a diferentes escolas de pensamento 

de que existe um recurso intangível, derivado das sociabilidades inerentes aos atores de 

determinado espaço, que contribui para o desenvolvimento econômico não consegue, no 

entanto, produzir um denominador comum entre os estudiosos do assunto. Antes, ao contrário, 

aponta para visões bem diferentes da compreensão do fenômeno. 
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A tese de Putnam provoca enormes discordâncias; os cientistas políticos Peter Evans e 

Jonathan Fox argumentam que as idéias de Putnam, as quais nomeiam historicismo-culturalista, 

condenam a grande maioria dos países em desenvolvimento ao atraso econômico permanente. 

Esta vertente do pensamento enfatiza o papel do Estado, sua dimensão política e capacidade de 

mudança social em ativar e agregar os recursos sociais, ou seja, incentivar o aparecimento do 

capital social, e no pólo oposto contribuir para a destruição de práticas cooperativas e 

voluntaristas, essência do capital social (ABU-EL-HAJ, 1999). 

Os autores citados acima concordam que as instituições públicas possuem a capacidade de 

mobilizar os recursos sociais, além do monopólio da coerção. Para estes  

O Estado na sociedade moderna é a arena principal da convergência das 
demandas sociais, determinando, em última instância, o sucesso das 
iniciativas voluntaristas. (...) As instituições públicas, nessa visão, forjam 
os rumos da ação coletiva, valorizando seu potencial ou aniquilando sua 
capacidade de ação (ABU-EL-HAJ, 1999: 71 e 72). 

 

 

As idéias de Evans e Fox ganharam ênfase nos casos concretos de intervenção 

institucional. É citado o exemplo do Estado autoritário do ditador Zairense Mobuto Seko, que 

teria nas ações coercitivas instrumentos de destruição da solidariedade que pudesse se 

desenvolver e na obstrução das ações coletivas que pudessem gerar benefícios sociais e 

empoderar segmentos sociais desprivilegiados, ou seja, na formação de capital social (ABU-EL-

HAJ, 1999). 

Por outro lado, como exemplo de sucesso de uma intervenção institucional, os autores 

apontam para a sinergia criada pela ligação entre altos executivos de empresas privadas e 

dirigentes de instituições públicas na formulação da política industrial e do comércio exterior 
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japonês. A combinação contraditória de autonomia do Estado e a associação com interesses 

privados ressaltou o poder de intervenção e a eficácia da coordenação das ações (ABU-EL-HAJ, 

1999). 

Outro exemplo de estudo referente à criação de capital social via intervenção estatal 

conclui, a partir de uma pesquisa sobre políticas públicas desenvolvidas na área de saúde 

(Programa  Agentes de Saúde) no Ceará, que  o ambiente favorável para  a política foi possível 

pela ação singular e correta do Estado ao assumir uma postura meritocrática na seleção das 

pessoas que trabalhariam no programa. Impedindo, assim, a captura dos investimentos da 

política pelos grupos organizados locais e mobilizando a comunidade através de uma 

campanha de publicização das ações (ABU-EL-HAJ, 1999). 

A publicidade dirigida para a mobilização das comunidades em prol dos seus direitos 

recuperou um capital social  de iniciativas coletivas baseadas na cooperação e na confiança, 

que fora reprimido durante décadas de clientelismo político que caracterizava a relação 

daquela população com os governantes locais e com as políticas públicas dos diversos 

governos. 

O sucesso do Programa Agentes de Saúde se deve fundamentalmente a duas questões 

associadas à forma de incorporação das pessoas que trabalharam como agentes: eles pertenciam 

à comunidade em que trabalhavam, conhecendo sua demanda real e sua dinâmica social e, por 

outro lado, apareciam como parceiros e integrantes do poder público, numa ambivalência que 

“representava uma convergência híbrida do público e do privado na implementação de políticas 

públicas bem sucedidas” (ABU-EL-HAJ, 1999: 68). 
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Por outro lado, as ações do Estado podem contribuir para potencializar um clima de 

desconfiança entre as pessoas e face ao próprio Estado, produzindo um ambiente que 

desestimula as ações coletivas que caracterizam o capital social. Lima (2001) ilustra como 

exemplo o projeto de instalação de cooperação industrial, iniciado em 1994, no estado da 

Paraíba. Levado a cabo num regime de parceria pelas diferentes instâncias governamentais: 

empresas, órgãos da sociedade civil e comunidades locais através da criação de cooperativas de 

produção. O projeto tinha como essência criar um dinamismo econômico nas regiões 

interioranas da Paraíba, em função de uma integração facilitada pelos governos entre as 

empresas, que viriam se instalar à procura de vantagens competitivas, e as cooperativas locais, 

criadas pela organização formal dos trabalhadores que já trabalhavam isoladamente nas 

atividade envolvidas. 

Lima (2001) fala de um “vício de origem” na construção do projeto, pois a falta de regras 

claras que disciplinassem as relações entre empresas e cooperativas de produção fez com as 

primeiras agissem no processo de parceria como se fossem as empregadoras formais dos 

trabalhadores das cooperativas. As empresas acompanhavam todo o processo produtivo das 

cooperativas, mantendo de fato o controle sobre o trabalho, seja através da “imposição do layout 

da produção e da ‘sugestão’ de normas disciplinares” (LIMA, 2002: 58). 

Sendo assim, a cooperativa se materializava mais como uma forma, usada pela empresas, 

de escapar à legislação trabalhista; não deixando bem claro como funcionavam as relações 

salariais. Portanto 

A ausência de autonomia e, consequentemente, a semelhança entre a 
cooperativa e a empresa tradicional, a não ser pela falta dos chamados 
direitos sociais implícitos na relação salarial formal, criou entre os 
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trabalhadores a sensação de engodo, a perda de confiança na ação estatal 
e empresarial.(LIMA, 2001: 58) 

 

No prosseguimento do projeto, com a redução das taxas de lucro em conjuntura 

desfavorável, algumas empresas se retiraram das atividades, quebrando contratos pré-

estabelecidos de cinco anos de forma unilateral. Deste modo, as cooperativas funcionavam de 

modo instável, em função da redução inesperada das demandas por parte das empresas 

parceiras e até por falta de pagamento dos serviços realizados. 

É notório que a confiança entre os agentes que compunham essa suposta rede integrada de 

cooperação industrial se esvaia com a quebra dos contratos. As cidades e as comunidades 

envolvidas no processo, depois de ganhos rápidos e efêmeros, viram suas cooperativas 

fecharem em função da instabilidade nas vendas e das pendências judiciais associadas a 

reclamações trabalhistas que denunciavam o caráter explorador das relações de assalariamento 

com o parceiro. É notório que esta experiência ilustra a dificuldade por parte do Estado de 

tornar contínuo a agregação de recursos sociais, a mobilização do capital social que foi 

conseguida num primeiro momento, pois o processo de ação sinérgica Estado-sociedade requer 

exposição de regras claras, estabilidade nas políticas e relações de igualdade entre as partes 

envolvidas. 

Para Evans, o sucesso das ações do Estado está associado à existência de instituições 

sólidas e paralelamente inseridas no cotidiano da sociedade. Segundo o autor as “instituições 

disciplinadas e qualificadas, mas desconectadas das demandas cotidianas sociais, teriam pouca 

efetividade no desenho e na implementação de políticas públicas” ( ABU-EL-HAJ, 1999: 74). 

O autor cunha o termo autonomia inserida para caracterizar uma associação entre o ativismo 
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estatal e a solidez institucional, ou seja, a intervenção construtora e sadia liberta da captura 

política dos grupos organizados da sociedade.  

Durston (1999), autor filiado à CEPAL (Comissão Econômica para América Latina), 

chama a atenção para a tentativa de construção do capital social por meio da intervenção do 

Estado em regiões camponesas no Oriente da Guatemala através do projeto anti-pobreza 

PROZACHI. A paisagem descrita pelo autor para caracterizar aquela região é de profunda 

importância para entender a sua definição de capital social. Naquela região existia uma cultura 

individualista, de dependência, dominação e conflitos potenciais; por outro lado, 

contrariamente, uma cultura com um potencial diversificado, incluindo um suporte simbólico 

para práticas solidárias e recíprocas. 

A idéia central do autor está na defesa da dinamicidade das relações sociais, no poder de 

mutação das interações entre as pessoas, nos câmbios culturais e na descontinuidade dos 

processos sociais. Nas palavras do autor 

(...) As culturas, longe de ser conjuntos coerentes e imutáveis de regras e 
crenças, mudam constantemente e por isso incluem uma enorme gama ou 
repertório de sentenças alternativas em desuso e fragmentos de sentenças 
que são reelaborados e recombinados diariamente por pessoas e grupos de 
acordo com os desafios da adaptabilidade que as transformações em volta 
sugerem constantemente às culturas (DURSTON, 1999: 16). 

 

 

A operacionalização da política de intervenção teve início com a construção de mais de 

400 grupos núcleos que se constituiriam de um número reduzido de pessoas que representariam 

determinadas aldeias ligadas em função da proximidade geográfica A partir daí, debateriam os 

serviços e benefícios de tal política (PROZACHI), expondo suas opiniões em relação ao 

direcionamento que deveria ser dado para sua implantação. Com o tempo e a evolução dos 
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grupos núcleos surgiu uma instância de coordenação inter-aldeia, conselhos comunitários e uma 

associação regional de representantes. 

O autor argumenta que vários foram os fatores que explicam a construção de capital 

social em região tradicionalmente acívica. Um dos aspectos foi a “presença dos grupos locais de 

ascendência, repositório de reciprocidade e precursores dos grupos núcleos” (DURSTON,1999: 

12). No entanto, pelo menos outros seis fatores são apontados: a identidade compartilhada 

derivada da raiz cultural Maia e da aceitação da identidade camponesa, a memória histórica que 

reviveu experiência parecida de construção de cooperativas trazidas pela Igreja Católica em 

meados dos anos 70, a redução da repressão e ao início de participação das mulheres 

camponesas nas discussões sobre os destinos de sua comunidade. Por último, o fato de que os 

agentes promotores viviam de fato nas comunidades e era evidente que essa presença se  

prolongaria por vários anos. Nesse sentido, gerou-se relações estáveis solidificadas pela 

“expectativa de interações futuras e pelas relações afetivas que surgiram da história das práticas 

de ajuda mútua e pela devolução destes favores em outros momentos entre agentes e 

camponeses” (DURSTON, 1999: 13). 

Criticando a idéia de equilíbrio social negativo que Putnam defende existir nas regiões 

acívicas, o autor afirma que a transformação relativamente rápida da região estudada, a criação 

de capital social neste espaço, se deu no que a teoria da complexidade chama de um sistema 

baseado em agentes. Esta visão defende que os sistemas sociais, suas crenças e valores, não 

tendem naturalmente ao estado de equilíbrio, como se fossem um objeto estanque; antes ao 

contrário, se movem em velocidades diferentes a depender de cada situação, reagindo às 

múltiplas estratégias dos atores participantes (DURSTON,1999). 
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Percebemos aí uma clara proposta de definir o capital social como um recurso que, assim 

como as culturas e por ser parte delas, pode ser criado e recriado constantemente, apropriado de 

modo contínuo ou descontínuo, como um poder coletivo, em esferas distintas como a 

econômica, política, cultural, etc, fugindo de um macro modelo teórico com características 

normativas. Nesses termos o autor incorpora, fugindo das idéias típicas ideais sobre o capital 

social, representadas principalmente por Putnam, as contradições inerentes aos  grupos sociais 

que, como foi dito, guardam um potencial de coesão ancorado em práticas solidárias, mas 

concomitantemente  podem ser permeadas também de conflitos, egoísmos e desconfianças.  

O autor cunha o termo capital social comunitário, segundo o qual a existência de um 

repertório de normas diversas (fundamentalmente simbólicas) presentes no passado da 

comunidade camponesa serviria de base para práticas que cooperassem com a construção do 

capital social. Sugere que se faça uma arqueologia do capital social em comunidades que 

possuam um passado que de alguma forma sugere a existência deste recurso. A partir daí, deve-

se estimular estas características históricas que se retroalimentarão e fortalecerão o surgimento 

de um capital social comunitário. 

Entendemos que as idéias de Durston (2000) se aproximam de Bourdieu (1998) quando 

este define capital social. Para o autor, capital social se configura como um 

(...) conjunto de recursos atuais ou  potenciais que estão ligados à posse 
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, a 
vinculação a um grupo, como um conjunto de agentes que, não somente 
são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos 
por ligações permanentes e úteis. Essas relações são irredutíveis a 
relações objetivas de proximidade no espaço físico (geográfico) ou no 
espaço econômico e social porque são fundadas em trocas 
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inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação 
supõem o reconhecimento dessa proximidade (BOURDIEU, 1998: 67) 

 

 

Podemos perceber que esta definição nos coloca elementos completamente novos como: 

recurso atual ou potencial, grupo, interconhecimento, material e simbólico, instauração e 

perpetuação. Nesse sentido, podemos dizer que o capital social existe em qualquer grupo que 

se (inter)reconhece enquanto tal, desde de sociedades inteiras, nações até pequenos 

agrupamentos e que tenha na solidariedade e na confiança o elo de ligação, como cimento do 

tecido social. O que nos permite uma análise tanto macro como microsociológica, sobretudo 

porque o capital social está ancorado na solidariedade entre as partes e no reconhecimento da 

utilidade das relações estabelecidas. 

 Este recurso, o capital social, ligado à coletividade, que se diz atual ou potencial, pode 

ser inteiramente visto em prática (instaurado materialmente) nas experiências dos mutirões 

nos bairros pobres, nas estratégias de sobrevivência ancoradas em práticas solidárias nos 

países pobres, na troca de dias de trabalho no meio rural como forma de recompensar um 

favor, no estabelecimento de um fundo de aval comunitário para facilitar aquisição de crédito 

bancário, na organização de pessoas das mais diversas origens para protestar contra um 

governo em qualquer situação desfavorável, na integração de cooperativas de produção tendo 

a economia solidária como eixo principal, etc. 

Entretanto, devemos estar atentos para a definição da categoria capital em Bourdieu (apud 

ABRAMOVAY, 1998: 5) Este o caracteriza “(...) como um conjunto de recursos de poderes 

efetivamente utilizáveis, cuja distribuição é desigual e dependente da capacidade de  

apropriação de diferentes grupos e pessoas”. 
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Apesar do determinismo em analisar a distribuição dos diversos tipos de capitais, ao falar 

em poder efetivamente utilizável (atual ou potencial) se aproxima da idéia de descontinuidade 

do uso desse poder,  fundamentalmente coletivo, que visualizamos em Durston (1999). 

Sendo assim, o capital social se forma num processo dialético em que uma coletividade o 

constrói, mas nem sempre se apropria inteiramente de sua construção (o poder coletivo), 

podendo ser apropriado (monopolizado) por algum (alguns) componente (s) desta coletividade, 

ser distribuído de forma desigual, o que enfraqueceria a capacidade de ação coletiva. De outro 

modo pode permanecer potencial, latente, sem manifestações contínuas, antes descontínuo e 

fragmentado, não sendo apropriado por nenhum agente social. E por último pode ser apropriado 

em intensidades diferentes, dependendo da situação em que se depara o coletivo que o constrói. 

1.4 O CAPITAL SOCIAL MATERIALIZADO: ESTUDOS DE CASO 

 

 

Em 1971, centenas de pessoas pobres ocuparam terras públicas no interior de Lima, 

capital do Peru. O governo instruiu para expulsá-las dali e acertou que se estabelecessem num 

vasto areal encravado a 19Km de Lima. Eram já 5.000 pobres que careciam de toda infra-

estrutura necessária para moradia. Fundaram ali a Vila de El Salvador. Muitas pessoas foram 

chegando e se aproximaram de 300.000 pessoas, formando um exemplo de comunidade que 

consegue  se apropriar do capital social existente (KLIKSBERG, 1999) . 

A Vila de El Salvador mostra suas singularidades no plano urbanístico, sua organização 

em grupos residenciais com serviços públicos descentralizados, locais para esporte, centro 

comercial, locais para eventos culturais, etc. Lá existe um modelo organizativo baseado na 

participação ativa dos moradores, existe cerca de 4.000 unidades organizativas para buscar 
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soluções e gerir os assuntos comunitários. Toda essa construção coletiva foi baseada em 

trabalho comunitário e mutirões, para construção desta infra-estrutura encontrada: escolas, ruas, 

casas, postos de saúde, redes de farmácia, etc. 

A despeito de continuar pobre, o local, se comparado a outros do Peru, mostra-se 

avançado socialmente. Baixas taxas de analfabetismo, mortalidade infantil, etc. O fato dessas 

pessoas que originaram a Vila serem camponeses dos Andes fazia com que tivessem uma carga 

simbólica de ligação e identidade e levassem consigo a cultura e experiência indígena, e uma 

milenar experiência histórica de cooperação, trabalho comunal e solidariedade. Isso foi central 

na organização social da comunidade (KLIKSBERG, 1999). 

O trabalho de autovalorização, de construção de uma identidade que representa a 

capacidade de organização social, foi importante para potencializar a apropriação do capital 

social. A construção de uma subjetividade que se orgulha de ser Vila que virou município, mas 

que continua com os mesmos princípios de auto-gestão participativa. 

Outra experiência reconhecida aconteceu nas feiras de consumo familiar da Venezuela que 

existem desde de 1983. Essas feiras conseguiram diminuir em 40% os preços de venda ao 

público de frutas e hortaliças. Sua estrutura se dá pela integração de um amplo número de 

organização da sociedade civil. Em sua operação intervêm grupos de produtores, associação de 

consumidores e pequenas empresas autogeridas (KLIKSBERG, 1999). 

Existe um esquema integrado de comercialização que diminui bastante os custos. Desde 

sua criação, aumentaram em 78% as toneladas semanais de produtos e se duplicou a quantidade 

de famílias atendidas. A pergunta seria como se consegue êxito econômico e de eficiência em 
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conjunto de organizações de base da sociedade civil, carentes de capital, que se lançaram num 

mercado de produtos agroalimentares de alta competitividade e escassas margens de benefícios? 

Kliksberg (1999) afirma que a base do êxito parece estar em elementos chaves do capital 

social. Os vários trabalhadores que formam as feiras parecem ter estabelecidos um sistema 

organizacional baseado na cooperação, na participação, na horizontalidade, fortemente 

orientado por valores. Os elementos do modelo favorecem um sentimento profundo de 

pertencimento que é um estímulo profundo para a produtividade. As feiras superaram os 

prognósticos e obrigaram os competidores empresariais a tratarem de ajustar seus preços. 

O orçamento municipal participativo de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do 

Sul, é um  exemplo a ser citado neste debate. Existente desde 1989, dividiu a cidade em 16 

regiões administrativas que analisam a execução orçamentária e estimam os gastos posteriores 

no orçamento público de acordo com as decisões tomadas com a participação popular que 

identificam no bairro as prioridades que logo serão concertadas (KLIKSBERG, 1999). 

Essa experiência serviu como modelo para  que cerca de 70 municípios do Brasil 

iniciassem  um  programa parecido. Isto se deve a resultados concretos que tal política 

conseguiu promover (KLIKSBERG, 1999). 

Junto às regiões existe outro mecanismo de análise e decisão que funciona para grandes 

temas de preocupação urbana. Funciona todo um processo organizativo que encaminha as 

deliberações, traduzindo a demanda das comunidades, sendo o orçamento conformado de baixo 

para cima. 

Navarro (apud KLIKSBERG, 1999) chama este fenômeno de “febre participativa”, 

estimando que em 1995 cerca de 100.000 pessoas  tenham participado. A intensa participação 



 43

originou uma ação pública que teve como base a transparência, minando as características 

políticas do clientelismo e do caudilhismo, tão presentes na história política desta região.  

A título de exemplo é importante ressaltar que em 1989 cerca de 15% do orçamento foi 

decidido pelas unidades populares. Essa experiência mobilizou o capital social da comunidade, 

ativando uma tradição de associação que serviu como cimento para o sucesso da empreitada. De 

outro modo, uma ação do governo municipal engendrou sinergicamente uma redistribuição de 

funções com a sociedade civil. 

1.5 CAPITAL SOCIAL X OBJETO DE ESTUDO: METODOLOGIA APLICADA E 

DESCRIÇÃO DO CASO ESTUDADO 

 

A definição sobre capital social que, como mostramos, foi usada no nosso trabalho vem 

permitir uma análise dos fenômenos escolhidos, tanto micro quanto macrosociológicos, 

enfocando o processo constitutivo e dinâmico, uma abordagem qualitativa, não uma tentativa de 

compreensão estática. Nesse sentido, após uma certa rejeição à categoria numa abordagem 

inicial, percebemos que poderíamos usá-la para abordar os processos sociais dos assentamentos 

de reforma agrária, os quais constituem a materialização da contradição originada entre um 

projeto historicamente hegemônico de desenvolvimento e modernização rural para o Brasil e a 

resistência por parte dos excluídos desse projeto. A aceitação de incorporar a categoria ao 

estudo de um assentamento de reforma agrária teve como eixo principal a visualização da 

dinâmica de formação, a trajetória constitutiva – tendo o tempo de acampamento referência 

fundamental - e o processo de reprodução social contidos nestes locais. 
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A multiplicação das experiências de assentamentos de reforma agrária como locus 

diferenciado de organização social (ponto de partida e ponto de chegada), repleto de 

possibilidades de construção/desconstrução de práticas sociais, de novas sociabilidades que 

podem servir de modelo para uma sociedade mais justa ou que podem descortinar ao nível 

micro contradições inerentes aos processos sociais, requer o estudo exaustivo desses espaços e a 

intensificação dos debates. 

Percebemos nos estudos que abordam a organização interna dos assentamentos, que de 

maneira nenhuma exclui o plano externo, a tentativa ora de ressaltar as possibilidades de coesão 

social ancorada em práticas de solidariedade e cooperação, ora de enfatizar um espaço 

permeado de relações de conflitos. Pretendemos, entretanto, unir as duas perspectivas de análise 

e abordar as práticas de cooperação e as relações de conflitos não como processos antagônicos e 

isolados, mas como elementos comuns encontrados nos assentamentos. 

Abordaremos o assentamento de reforma agrária como local de cooperação e 

solidariedade, lugar de lealdades primordiais, uma sociedade de interconhecimento, e também 

um espaço de relações ligado a uma racionalidade instrumental, onde o capital social emanado 

da coletividade estaria distribuído de maneira mais igualitária, fortalecendo a capacidade de 

ação coletiva. De outro modo, um espaço permeado de conflitos, disputa pelo poder e pela 

apropriação do capital social da coletividade, enfraquecendo as ações coletivas. 

Da tentativa de agregar estes pólos opostos, para uma abordagem mais completa dos 

processos sociais e a dinâmica constitutiva do assentamento, surge o problema da pesquisa, que 

consiste em verificar os processos sociais que interferem na capacidade de ação coletiva  pelos 
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agentes sociais que compõem a trama social do assentamento na tentativa de se apropriarem do 

seu capital social. 

Temos como hipótese central a guiar o nosso estudo a idéia de que a apropriação do 

capital social (poder coletivo) do assentamento, originado e intensificado na época do 

acampamento, momento que age como um repertório simbólico de organização social da 

comunidade, quando a apropriação desse capital social se deu de modo mais intenso, está 

diretamente relacionado à capacidade de criação, pelos agentes sociais que compõe a sua trama 

social, de um campo de mediação, que tem como característica principal a fluidez e sua 

descontinuidade, no intuito de equilibrar concordâncias (cooperação) e discordâncias (conflito) 

existentes.  

Nossa pesquisa pretende contribuir para o enriquecimento deste debate realizando um 

estudo de caso no assentamento Terra, Trabalho e Liberdade, mais conhecido como Arariba de 

Baixo, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, região metropolitana do Recife, 

pertencente a zona da Mata-Sul pernambucana, tradicional lugar de engenhos e usinas e de 

cultura tradicionalmente de dominação, sujeição e clientelismo.  

Em Outubro de 1992, cerca de 200 famílias de trabalhadores rurais sem-terra, coordenadas 

pelo MST-PE (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra / Regional Pernambuco), 

ocuparam as terras improdutivas do engenho Arariba de Baixo, pertencente à usina Massauassu 

- devedora do estado e da União. As famílias permaneceram acampadas por aproximadamente 

dois anos até que a propriedade foi declarada de interesse social para fins de reforma agrária 

através do decreto publicado no Diário Oficial da União em 27/09/94. A imissão de posse do 
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imóvel ocorreu em 11/10/95 em razão da ação diversa Nº 9512729-6, movida pelo INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) contra a Agro Pastoril Arariba de Baixo. 

Surge a partir daí o projeto de assentamento Terra, Trabalho e Liberdade, conhecido como 

Arariba de Baixo, que tem como característica principal ser habitado por 152 famílias, em um 

espaço de 881,250 ha, tendo como principais atividades econômicas o cultivo de cana, banana, 

inhame, maracujá e, recentemente, a piscicultura em um projeto realizado com o apoio da ONG 

Centro de Mulheres do Cabo de Santo Agostinho e financiado por uma instituição internacional 

de fomento às comunidades rurais. Existem cinco tanques coletivos sendo construídos e alguns 

individuais. Em relação a sua infra-estrutura, a comunidade possui uma escola municipal e um 

posto de saúde. 

Sua representação política é polarizada por duas associações que se chamam: Associação 

Terra, Trabalho e Liberdade e Associação Independente, ambas abertamente ligadas a 

movimentos sociais de acesso à terra. Estas associações não administram o projeto de 

piscicultura em conjunto. 

A singularidade do assentamento escolhido, em nossa opinião, está na sua localização, 

reduto rural em um espaço oficialmente metropolitano (urbano)4; no fato de está disposto numa 

área que pertencia a uma antiga usina onde as relações sociais ali desenvolvidas influenciavam a 

formação de regras, padrões de comportamento e cultura produtiva do entorno; na composição 

diversificada dos assentados, uns integrantes dos movimentos sociais de luta pela terra e outros 

antigos moradores do engenho e, por último, na existência de duas associações que não 

                                                 
4 Segundo dados do IBGE, no último censo populacional realizado em 2000, a população urbana do município era 
de aproximadamente 80% de uma população total com 152.836 pessoas. 
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trabalham em conjunto no projeto de piscicultura. A conjunção destes aspectos já nos aclara a 

riqueza do material empírico que encontraremos neste espaço. 

Para realizar a pesquisa utilizamos o estudo de caso, entendido como um método de 

pesquisa cientificamente consagrado que concentra o foco da análise numa situação específica 

de um caso típico, em que se pode aprofundar particularmente o estudo das estruturas e das 

dinâmicas sociais. A escolha desse método para procurar as respostas para o nosso objeto de 

pesquisa está intimamente ligada a idéia de Bourdieu (1989: 32 e 33), a qual explicita que  

É ele (o raciocínio analógico) que permite mergulharmos completamente 
na particularidade do caso estudado sem que nele nos afoguemos, como 
faz a idiografia empirista, e realizarmos a intenção de generalização, que 
é a própria ciência, não pela aplicação de grandes construções formais e 
vazias, mas por essa maneira particular de pensar o caso particular que 
consiste em pensá-lo verdadeiramente como tal. Este método de 
pensamento realiza-se de maneira perfeitamente lógica pelo recurso ao 
método comparativo, que permite pensar relacionalmente um caso 
particular constituído em caso particular do possível. 

 

 

O texto acima nos esclarece a importância e os limites do estudo de caso para a 

sociologia; a necessidade de construir esses estudos e compará-los para que, o seu conjunto, 

possa servir como base empírica de construções teóricas mais abrangentes.  

Para conhecer o processo de assentamento, fizemos uso dos documentos do INCRA 

(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), leitura de jornais, documentos do MST, 

órgãos do governo estadual e municipal, e das associações do assentamento – Associação Terra, 

Trabalho e Liberdade e Associação Independente -, para contextualizar o caso em pauta. 

Então, para entender os processos sociais encontrados no campo de pesquisa, usamos 

instrumentos de coleta de dados que respeitem a característica qualitativa da nossa abordagem. 
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Esta abordagem segundo Haguete (2001: 63) “fornece uma compreensão profunda de certos 

fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação 

social face à configuração das estruturas societais, seja a incapacidade da estatística de dar conta 

dos fenômenos complexos e únicos”. 

Optamos por entrevistas não estruturadas para captar a compreensão que os atores sociais∗ 

do assentamento têm sobre os processos que se configuram no seu espaço de intervenção, 

conhecermos sobre o passado destes, suas histórias de vida e compreender o grau de 

homogeneidade social presente no assentamento. Assim, desenvolveremos uma análise do 

conteúdo contido nas falas dos atores entrevistados. 

A partir da análise das duas primeiras entrevistas, elaboramos um roteiro com as  

variáveis relevantes para a pesquisa identificadas no discurso dos atores e fizemos mais oito 

entrevistas. Estas entrevistas foram semi-estruturadas, tendo como foco o aprofundamento do 

significado, por parte dos atores locais, das variáveis que definimos como essenciais para o 

entendimento do problema formulado na pesquisa. 

A observação não participante atuou apenas como um espectador atento dos fenômenos 

em questão. Foi incorporada ao trabalho para tentar captar nos momentos mais naturais da 

comunidade o que as respostas nas entrevistas não revelam. As reuniões das associações, as 

festas, as reuniões da comunidade com instituições do poder público e com outros setores da 

sociedade, o momento da semeadura e de colheita, a comercialização da produção, etc. Esses 

                                                 
∗ Entenda atores sociais do assentamento não somente os assentados, mas todos que de uma forma ou outra 
possuem uma relevância na constituição dos processos sociais do local. Sendo assim,  técnicos do INCRA, da 
prefeitura, do Centro de Mulheres do Cabo são atores relevantes na nossa análise. 
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fatos foram observados e relatados num diário de campo para complementar os achados pelos 

outros instrumentos de coleta de dados.  

Para afrontar as percepções da observação com as respostas contidas nas entrevistas, 

trabalhamos com a análise de “situações” ou “cenas sociais” (GLUCKMAN, 1987). Com esse 

tipo de análise, pontuamos cenas que retratem de maneira mais detalhada a nossa idéia guia, o 

problema, como a conectar uma cena a outra, formando uma seqüência narrativa que assegure a 

lógica de nossa argumentação.  
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CAPÍTULO II 

(...)é preciso reescrever a história sem 
cessar, não somente em razão da descoberta 
de novas fontes e de fatos desconhecidos, 
mas, sobretudo, porque o desenvolvimento 
da história nos revela aspectos e traços 
novos de fatos já conhecidos, mostrando os 
processos históricos, sobre cores novas, e 
esclarecendo-nos a uma luz mais penetrante. 
É assim que se desenrola o processo 
cognitivo sem fim da marcha para a verdade 
absoluta, um processo perpétuo, mas jamais 
acabado” (Adam Schaff). 

 

2.1 ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA: PRODUTO DE UMA HISTÓRIA 

SINGULAR 

 

Falar de assentamentos rurais no Brasil é impossível sem entender as condições estruturais 

em que se desenvolveu o capitalismo nacional e as nossas raízes histórico-políticas. O aspecto 

singular em que se operou a reconversão de uma sociedade tradicional com base em uma 

economia agrícola para uma sociedade complexa com base econômica industrializada nos 

permite entender porque se discutir tão acaloradamente a reforma agrária em um país 

industrializado que teoricamente deveria ter resolvido seus problemas e conflitos agrários. 

A idéia prevalecente sobre nossa história social é que nos formamos em torno da 

construção de um sistema mundo5, ou seja, fizemos parte desde o início de uma trama impessoal 

bem montada que ajudou a viabilizar, através de articulações fundadas em relações sociais de 

                                                 
5 Denominação criada por Immanuel Wallerstein para caracterizar as complexas relações entre países num sistema 
econômico mundial que regulam a distribuição de riqueza, poder, prestígio e recursos para o desenvolvimento das 
nações. Toda a sua obra gira em torno do entendimento do que seja sistema mundo. Entretanto podemos encontrar 
mais sucintamente essa discussão no livro intitulado O Capitalismo Histórico, publicado em 1983 pela editora 
Brasiliense.  
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produção de base pré-capitalista (trabalho escravo, indígena e negro), a consolidação do sistema 

capitalista nos países centrais. Esse processo, respeitando condições especificas locais, de modo 

geral, pôde ser encontrado em praticamente todas as economias periféricas (AMIN, 1973). 

Podemos sintetizar o pensamento dominante nos estudos clássicos, que abordaram de uma 

maneira ou de outra a formação social brasileira, da seguinte forma: seu  ponto convergente era 

a ênfase na importância da ocupação do espaço brasileiro pelas plantations escravistas, 

entendidas como grandes unidades de produção voltadas para a cultura de exportação. Essas 

unidades produtivas seriam o núcleo fundamental da estrutura de produção colonial e o espaço 

onde se reproduziriam as relações sociais dominantes à época da colônia. Nelas estariam as 

principais características que modelariam nossa estrutura agrária atual: grandes latifúndios 

concentradores de terra e uma extrema especialização produtiva fundada na monocultura dos 

nossos grandes ciclos econômicos. 

Mesmo depois de rompido o jugo colonial, a estrutura de produção e as relações sociais 

que nela se ancoravam exercem enorme influência na formação do ethos nacional, ou seja, as 

instituições, práticas sociais e imaginários coletivos construídos em momentos históricos 

diferentes possuem, dependendo de sua vitalidade, o poder de sobreviver às mudanças de ordem 

político-social. Não é preciso digressionar sobre isso e mostrar que o clientelismo, o 

coronelismo, o caráter patrimonialista do Estado brasileiro e outros fenômenos sociais 

encontrados ainda hoje têm suas raízes nesse movimento histórico. 

É importante termos em conta que a predominância econômica das plantations 

escravistas, apesar de crises e enfrentamentos localizados e pontuais com os homens pobres 

livres em torno da hegemonia produtiva (PALÁCIOS, 1987), estendeu-se por períodos 
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históricos distintos. Após o término do regime escravocrata e já consubstanciado pela lei de 

terras de 1850∗, cria-se, de um lado, no Nordeste açucareiro, mecanismos coercitivos por parte 

do Estado e dos próprios senhores de terra para inserir a força de trabalho com status de livre na 

grande lavoura canavieira, fazendo com que a estrutura de produção e as relações sociais que 

nela se ancoravam permanecessem com suas características principais inalteradas; de outro, no 

Sudeste, uma política de fomento à imigração que abastecesse com mão-de-obra as fazendas de 

café, diminuindo o impacto da reordenação das relações de trabalho, do escravo para o livre. 

Somente nas décadas finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX é que 

perceberemos uma incipiente elite urbano-industrial que viria a polarizar com os nossos 

tradicionais coronéis-latifundiários a hegemonia política do Estado, entendido como uma 

“condensação material e específica de uma relação de forças entre classes e fração de classes” 

(POULANTZAS , 1980). No entanto, essa polarização e a respectiva mudança de posições nas 

estruturas de poder do Estado entre nossas elites urbano-industrial e agrária não se materializava 

em uma ruptura mais contundente da natureza mesma do aparelho estatal, que tinha  

características oligárquicas, elitista  e centralizadora como referencial importante. 

O século XX marca a entrada do Brasil no mundo urbano-industrial. As crises nos 

mercados internacionais abalaram nossa economia que, dependia excessivamente do café como 

produto de exportação, e o período de guerras fez com que apoiássemos pela primeira vez um 

modelo de desenvolvimento ancorado no mercado interno, o chamado modelo de substituição 

de importação. Registre-se que nesse momento vivíamos sob um regime político populista, de 

inspiração fascista, que focalizava seu raio de ação no setor urbano e na industrialização 

                                                 
∗ Lei nº 601 promulgada no Brasil em 1850, tinha fundamentalmente  a seguinte característica:  proibir a aquisição 
de terra devoluta que não fosse por outro meio que não a compra.  
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nacional, aproximando-se sobremaneira de um pacto social com a classe trabalhadora urbana - 

através do enquadramento dos sindicatos à política oficial do governo - e o empresariado 

urbano. 

Deu-se um salto qualitativo muito intenso em termos de infra-estrutura econômica. 

Nossa economia conseguiu uma crescente diversificação e integração em pouco espaço de 

tempo. A partir daí, como em todos os países capitalistas que entravam na era industrial, a 

expansão do  setor rural-agrícola fica subordinada às demandas do “pólo dinâmico da 

economia”, ou seja, do setor urbano-industrial. Por conseguinte, pensar a questão agrária era 

debater o papel que o setor agrícola teria no avanço da industrialização no país. Esse seria o 

quadro teórico geral em que se realizariam os debates sobre a questão agrária, marcado pelo 

pensamento economicista que à época reduzia o desenvolvimento social a sinônimo de 

industrialização. Debatiam-se assim as reformas estruturais pelas quais deveria passar a 

estrutura agrária na sua função de contribuir para o projeto nacional-desenvolvimentista da 

época.  

A partir dos anos 50 ganha força um amplo debate nos meios intelectuais sobre a questão 

agrária. Alguns estudos, hoje considerados clássicos, partiam de matrizes teóricas divergentes 

(cf. KAGEYAMA, 1993), para levantar a tese na qual considerava a estrutura agrária nacional 

como um obstáculo ao desenvolvimento (industrialização) do país. Esta era caracterizada por 

grandes latifúndios e extrema concentração, e sua herança escravocrata, materializada em 

relações de produção de tipos diversos, como parceria, colonato, arrendamento, moradia, etc.,  

O argumento se apoiava na idéia de que o grande latifúndio dominante, pela suas 

características imanentes, seria incapaz de adotar inovações tecnológicas e elevar sua produção 
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num patamar compatível com o nível de acumulação do capital industrial. Além do mais, a 

grande quantidade de trabalhadores rurais sem acesso à terra não poderia participar do 

processo de crescimento econômico em andamento no país. Esses trabalhadores estariam 

marginalizados no que se refere ao acesso a mercados de consumo e fatores de produção (terra, 

capital e trabalho), ou seja, sem consumir e tampouco sem produzir, sendo um obstáculo ao 

desenvolvimento econômico como um todo. De outro modo, esses trabalhadores, tendo acesso 

à terra, se constituiriam em geradores de renda e passariam a contribuir efetivamente para o 

processo de desenvolvimento, participando também do mercado consumidor (ABRAMOVAY, 

1994c). 

Fazia-se necessária uma ampla reforma no padrão dominante de exploração agrícola que 

pudesse dar cabo às exigências do processo de acumulação do capital, compatibilizar a oferta 

agrícola com a demanda do setor industrial6. É a partir daí que se colocam duas opções para a 

questão: modernizar a agricultura sem a necessidade de uma reforma agrária ou fazer da 

reforma agrária uma característica da modernização, tanto da agricultura como da sociedade 

brasileira. 

É importante frisar que uma outra vertente deste debate era perceptível com o avanço dos 

movimentos populares7, o crescimento da representatividade da chamada ala progressista da 

Igreja e o aumento do poder de pressão dos partidos políticos oposicionistas que reivindicam 

                                                 
6 Esta idéia ficou conhecida como tese Cepalina ou estruturalista, proveniente da Cepal (Comissão Econômica para 
América Latina), na qual afirmava a inelasticidade da oferta agrícola, ou seja, a inadequação da estrutura fundiária 
e das relações de produção no campo para  fomentar a acumulação no setor industrial sem gerar pontos de 
estrangulamentos nesse elo da cadeia.  
7 O caso mais emblemático é o surgimento das Ligas Camponesas em meados da década de 50 no Nordeste 
brasileiro. Outro movimento importante surgido no Rio Grande do Sul foi o MASTER (Movimento dos 
Agricultores Sem Terra).  
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uma maior justiça social no campo, seja pela incorporação dos direitos trabalhistas∗ do setor 

urbano-industrial ou, no mais das vezes, pelo acesso à terra para aqueles que se viam sem 

opções de trabalho.  

A reação política a esses movimentos, que foram duramente reprimidos, e a tantas outras 

manifestações de descontentamento popular que agitavam o cenário político nacional, veio com 

o golpe militar de 1964. Com o regime de exceção em pleno vigor, aprovando o Estatuto da 

Terra∗ oito meses após o golpe, procurou-se uma saída prática com justificativa teórica para o 

problema da estrutura fundiária no Brasil. 

Ganham força as idéias produzidas pela escola de economia da USP (Universidade de São 

Paulo) sobre a questão agrária nacional, que interpretavam como um mero problema de 

abastecimento e fluxo de insumos entre as cadeias produtivas, separando a questão agrária do 

problema agrícola. Afirmavam, a partir de profundos estudos econométricos, que a estrutura 

fundiária não seria problema para o crescimento econômico, nem necessitaria de uma reforma 

agrária nos termos do Estatuto da Terra, mas tão somente de ações pontuais e regionais (leia-se 

Nordeste) onde a estrutura fundiária não responderia ao sistema de preços (DELGADO, 2001). 

Esse diagnóstico consolidava uma outra alternativa para o problema, uma alternativa 

conservadora e elitista, que propunha aumentar a produção agrícola sem mudar a estrutura 

fundiária, portanto sem resolver a questão agrária8. Para isso, seria preciso transformar os 

grandes latifúndios em modernas empresas agrícolas, incorporando aos processos produtivos 

                                                 
∗ A  resposta imediata a essas pressões veio com a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural, Lei Nº 4.214 de 
02/03/1963, estendendo aos trabalhadores rurais parte da legislação social que já regulamentava as relações de 
trabalho no setor urbano.  
∗ Lei Nº 4504 de 30/11/1964 que regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, tendo como 
objetivo promover e executar a política agrícola e a reforma agrária. 
8 Entenda-se Questão Agrária como um resultado histórico da injusta distribuição de terras no Brasil, que tem 
como resultado tensões sociais, disputas por terra entre grupos no campo. 
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destas unidades os pacotes tecnológicos surgidos com a revolução verde. E essa foi de fato a 

escolha das nossas elites políticas, sendo esse processo uma das características do que a 

literatura corrente chama de modernização conservadora. 

Wanderley (1996) afirma que “essa modernização, antes mesmo de ser conservadora, é 

dolorosa porque  reproduz o atraso”. A autora continua afirmando  

Ora, o atrasado que permanece dentro do moderno e que o redefine pode 
ser identificado pelo fato de que a modernização foi feita sob o comando 
da terra, isto é, pelos e para os proprietários fundiários, gerando uma 
tensão entre a propriedade e a produção que afeta a profundidade da 
própria modernização (WANDERLEY, 1996:27). 

 

O que podemos interpretar da idéia da autora é que  a principal característica do processo 

de modernização levado à cabo na agricultura brasileira foi subordinar a natureza produtiva da 

terra aos ditames gerados pela propriedade fundiária. A dimensão que ganha a importância da 

propriedade fundiária, da posse da terra no desenvolvimento do capitalismo nacional, e a 

dinâmica gerada em função dela, contribui de forma seminal para a singularidade que alertamos 

no começo do texto sobre a formação e a transformação das características societárias do povo 

brasileiro. 

O avanço dessa modernização agrícola conservadora trouxe e desenvolveu no seu bojo 

uma visão bipolar do desenvolvimento rural. Esse retrato se desenvolve no imaginário coletivo 

nacional, principalmente da sociedade urbana: o que seria moderno estaria associado aos antigos 

latifúndios, agora modernizados e denominados complexos agroindustriais, e o atrasado, arcaico 

e ultrapassado estaria associado a pequena produção familiar de base camponesa. Essa 

carregaria todos os males de nosso passado colonial, repleto de relações pré-capitalistas e 
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condenada a um papel residual, subordinada ao movimento mais geral de ampliação do capital 

na dinâmica do sistema econômico brasileiro.  

No entanto, ao contrário do modelo brasileiro, na maioria das nações desenvolvidas houve 

uma política específica de estruturação do setor rural que, mesmo com diferenças pontuais, 

investiu-se na modernização agrícola com ênfase na propriedade familiar de base camponesa. 

O caminho escolhido por esses países tinha as seguintes funções: compatibilizar o 

crescimento dos vários setores da economia, integrar os espaços regionais, incorporar as 

comunidades que viviam à margem da consolidação do capitalismo, fazer com que o aumento 

da demanda por mercadorias do setor agrícola, que pertenciam à cesta de consumo do 

trabalhador urbano, fosse atendido e regular a migração campo-cidade. 

Contrariamente ao que imaginavam os grandes economistas do século 
XIX, o desenvolvimento capitalista acabou fortalecendo, no século XX, a 
forma familiar de produção na agricultura, ao invés de exterminá-la. (...) 
O que está a exigir uma análise mais aprofundada dos cientistas sociais é 
a razão dessa consolidação da agricultura familiar durante a intensificação 
do capitalismo industrial americano, europeu, japonês, etc (VEIGA,1994: 
89 e 90). 

 

 

Devemos ter em conta que a opção seguida no Brasil por uma modernização 

conservadora no setor agrícola, de conservação da estrutura fundiária concentradora de terras, é 

a contrapartida de uma diretriz mais geral de desenvolvimento econômico e política econômica, 

ancorada numa visão política conservadora e autoritária de um Estado plutocrático. Um modelo 

conhecido como opção “derrame”, pois considera 

(...) que realizando enormes sacrifícios para alcançar metas de caráter 
macroeconômico que impliquem equilíbrios econômicos e financeiros, 
haverá progresso econômico  e, finalmente, este se ‘derramará’ para o 
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conjunto da população e chegará aos setores mais pobres. (KLIKSBERG, 
2002: 65)  

 

O modelo derrame está estritamente ligado a uma visão ortodoxa de alguns economistas, 

que teriam como base teórica a curva de Kuznets, baseando-se no pressuposto de que a etapa 

inicial do processo de desenvolvimento apoia-se sobre a concentração de renda, ingrediente 

indispensável para a acumulação de capital. Lembremos da famosa frase do ministro da fazenda 

no regime militar: “primeiro crescer o bolo para depois reparti-lo”. Entretanto, na atualidade, 

nem tão distante do pensamento ortodoxo da economia, estudos econométricos mostram que, ao 

contrário da visão acima, um desenvolvimento sustentado e socialmente justo, apoia-se 

fundamentalmente na distribuição de ativos∗ econômicos, seja em que etapa for do processo de 

acumulação. O que nos parece ficar comprovado, através dos mesmos métodos analíticos usados 

para justificar sua opção conservadora, o “erro” histórico cometido por nossas elites. 

Dentro da visão acima apontada, o mundo rural passaria por uma profunda transformação 

no que diz respeito ao deslocamento da sua população, suas características demográficas. Essa 

se deslocaria para o setor urbano com uma velocidade associada ao ritmo de crescimento do 

setor industrial e à sua capacidade de absorção de nova mão-de-obra, pois os fatores de atração 

para as cidades, as oportunidades de emprego e a elevação do bem-estar que existiam neste 

espaço seriam mais importantes do que os problemas que impulsionavam a expulsão do campo. 

Esse modelo explicativo, que tentava reproduzir fielmente as transformações acontecidas nos 

países desenvolvidos no período de rápida mudança social, de intensa industrialização, 

                                                 
∗ Ativos econômicos constituem um conjunto de bens, valores, créditos  e semelhantes que formam o patrimônio de 
um agente econômico, seja um indivíduo ou uma firma. 
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desconsiderava as condições estruturais em que se desenvolveu o capitalismo nacional, a 

formação e a característica de nossa estrutura agrária, de nossas elites e de nosso Estado. 

De fato, assistimos a partir de meados dos anos 60 até os 70, um rápido processo de 

modernização agrícola capitaneado por políticas públicas, com apoio do aparato institucional do 

Estado, que com fartos financiamentos subsidiados, garantiu as condições específicas de 

crescimento do setor, o qual teria em São Paulo o  núcleo do padrão agrário moderno (SORJ, 

1980). Mas suas ramificações se encontravam em todo território nacional, seja na indústria 

canavieira do Nordeste brasileiro, na expansão da pecuária intensiva no Oeste e na produção de 

grãos no Sul.  

Como pontua Palmeira (1994: 50) 

Ao longo dos anos 70, a agricultura se tornou um “grande negócio”. 
Obter crédito subsidiado ou ter facilidades de aquisição de terras públicas 
era um ótimo investimento, e parcelas do capital financeiro-industrial  
para aí se dirigiram , aproveitando as benesses oferecidas aos que se 
lançassem nesse ramo. 

 

 

O excedente populacional rural, desempregados rurais, em grande parte intensificado pelo 

impulso tecnológico do processo dito “modernizador”, foi incentivado, através da política 

oficial de colonização dirigida do regime militar, a ocupar as fronteiras agrícolas do oeste 

brasileiro. Como dizia o presidente da República à época: “levar homens sem terra a terras sem 

homens” (MEDEIROS, 2003). No entanto, essa mesma política engendrou grandes latifúndios 

no oeste brasileiro, ampliando o alcance do capital financeiro especulativo na apropriação da 

renda fundiária, da terra como reserva de valor e na ocupação territorial, diminuindo o impacto 

social da medida.  
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Esse processo de modernização conservadora não se deu de modo linear em todo 

território nacional, sem conflitos, enfrentamentos, avanços e recuos. As lutas dos posseiros, 

rendeiros, foreiros, bóias-frias e da população atingidas por barragens contra a expulsão da terra 

e por direitos sociais não materializados marcam os anos 60/70. 

O regime militar durou cerca de 20 anos e o impacto social da “modernização” na 

agricultura brasileira, na sua face mais excludente, poderia ser contabilizado pelos profundos 

impactos ambientais, pelas favelas nas periferias urbanas sujeitas a toda ordem de intempéries 

formadas, na sua grande maioria, por imigrantes do campo desempregados ou seus descendentes 

e também pela coexistência de uma profunda miséria rural com pólos de vanguarda tecnológica 

no campo. Estaria aí a gênese do sujeito da reforma agrária do começo do século XXI: os 

homens que lutam por terra e trabalho e que habitam os assentamentos de reforma agrária, 

produto de uma história singular e de um processo social contraditório. 

Ainda em meados dos anos 70, vozes e personagens que eram calados  por um regime 

autoritário de governo se fortalecem. As vozes de um povo clamando por condições mais justas 

de vida, alertando para as contradições surgidas no processo de modernização, tanto no espaço 

rural como no urbano. O fortalecimento da CPT (Comissão Pastoral da Terra) com o surgimento 

das CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), o aparecimento de novas formas de expressão 

populares, um sindicalismo mais atuante e perto de suas bases, mostra que a sociedade se 

organizava em torno de uma proposta diferente de organização social, democrática e popular. 

Na literatura corrente, essas expressões de descontentamento surgidas e organizadas para 

fazer frente a um  Estado que se opunha a manifestações autônomas dos grupos sociais, 

principalmente os vinculados às classes populares, são identificadas como “novos movimentos 
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sociais” em virtude da diversidade dos atores participantes e das suas respectivas compreensões 

políticas; pela diversidade das formas de luta e organização de base em função do 

desenvolvimento paralelo de uma nova institucionalidade e dos significados atribuídos à 

realidade das condições de vida. 

Vê-se nesse momento a constituição de novos sujeitos coletivos “no sentido de uma 

coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas através das quais seus 

membros pretendem defender seus interesses e expressar suas vontades, constituindo-se nessas 

lutas” (SADER, 1995: 55). 

Também, nos anos 70, o movimento sindical ganha força como importante sujeito 

político, capaz de interferir de maneira mais representativa nas questões nacionais, com nova 

posturas e tática de luta diferenciada. O dinamismo desse movimento contribui para pressionar o 

governo por mudanças na relação que se estabelecia com a sociedade, incorporando à sua 

agenda de reivindicações não apenas assuntos e questões de fórum classista, como salários e 

condições de trabalho, mas também e fundamentalmente a exigência de um Estado democrático 

que respeitasse e incentivasse a autonomia da sociedade, alargando a importância da 

organização das classes populares. 

Nesses movimentos e expressões sociais 

(...)se valorizavam as práticas concretas dos indivíduos e dos grupos em 
contraposição às estruturas impessoais, aos objetivos abstratos e às teorias 
preestabelecidas. Valorizavam-se também os atos de solidariedade através 
dos quais os indivíduos transcendiam a rotina vazia imperante na 
sociedade. E valorizava-se fundamentalmente uma sede de justiça que 
denunciava a situação social vigente (SADER, 1988: 194). 
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Essas vozes e suas demandas se intensificam após a crise do processo denominado 

“milagre econômico brasileiro”, que corresponderia a uma extraordinária expansão econômica 

que alçou o Brasil ao grupo das grandes potências mundiais no intervalo de pouca mais de 10 

anos (o país aumentou seu produto interno 11,2% ao ano entre 1967 e 1973, 7,1% ao ano, entre 

1973 e 1980). No final dos anos 70, quando esse fenômeno  se esgota, surge em seu rastro um 

país extremamente singular, moderno e avançado para poucos; injusto, arcaico e atrasado para a 

grande maioria. Um país em que o progresso não se derramou, que teria na extrema 

concentração de renda e profunda desigualdade social sua principal característica.  

2.2 NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E OS ASSENTAMENTOS 

DE REFORMA AGRÁRIA: UM  DEBATE SOBRE O ESPAÇO RURAL E AÇÕES 

COLETIVAS 

 

Os anos 80 chegam num momento em que, como foi dito, desemboca as tensões 

originadas na década de 70 entre o regime autoritário e seu corolário e uma sociedade que se 

organizava para mudar esse cenário. Além de estar envolto numa grave crise do padrão 

hegemônico de intervenção estatal (Estado interventor de inspiração Keynesiana) na área 

econômica. Com a redemocratização em 1985, as demandas sociais duramente reprimidas 

anteriormente passam a ser discutidas de duas formas: dentro do aparelho do Estado e sujeitas 

às contradições e tensões originadas da mudança de natureza institucional. De outra forma, à 

margem e ao mesmo tempo em paralelo às ações estatais por uma sociedade civil que avança na 

sua organização e na mobililização de sujeitos sociais através da multiplicação dos movimentos 

sociais. 
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É nesse contexto que volta à tona o debate sobre a questão agrária nacional e seus 

desdobramentos, em torno de uma proposta de reforma agrária, justificada por uns e 

demonizada por outros. Essa ressurgência do debate aclara a necessidade  de resolver uma grave 

chaga social, o problema da concentração fundiária que se confunde com o fenômeno da 

exclusão social, carecendo de mediações específicas e adequadas, que foram redefinidas e 

modificadas pelo processo de modernização da economia nacional. Pois “Não se trata mais de 

uma luta simbolicamente representada pela oposição latifúndio-campesinato e ideologicamente 

referenciada pela utopia revolucionária, difundida à época pelos partidos de esquerda” 

(ALENTEJANO, apud ARAÚJO, 2000: 1). No entanto, ainda vemos, mesmo que 

pontualmente, a ênfase nessa dicotomia  como mecanismo de agregação social usado pelos 

movimentos de luta pela terra. 

É nesse contexto que surge um debate sobre a reestruturação do espaço agrário brasileiro 

e uma nova forma de atuação do Estado no problema, através de uma política de criação de  

projetos de assentamentos rurais∗. Este termo, apesar de já encontrado no Estatuto da Terra, 

vem simbolizar, pelo menos aparentemente, uma nova concepção de política agrária 

materializada numa mudança da forma discursiva dos entes estatais, que tentavam dessa 

maneira se diferenciar do tratamento dado à questão pelos governos militares. Pois até então as 

ações e discursos estatais, como foi dito, apontavam a política de ocupação da fronteira agrícola 

como solução para os conflitos agrários originados da profunda concentração fundiária.  

                                                 
∗ “De um forma mais simplista podemos definir os assentamentos de reforma agrária como a criação de unidades de 
produção agrícola por meio da intervenção do Estado em benefício de trabalhadores sem terra ou com uma pequena 
parcela de terra. Os estudos apontam para uma crescente diferenciação na origem da construção do que entendemos 
por assentamentos de reforma agrária: regularizações fundiárias em terras ocupadas por posseiros à bastante tempo; 
áreas de conflito originados pela tentativa de expulsão de rendeiros e agregados; áreas improdutivas ocupadas pelos 
movimentos de luta pela terra e por sindicatos rurais; reservas extrativistas originadas da luta dos seringueiros pelo 
direito de permanência e exploração das terras habitadas a décadas; usinas falidas e desapropriadas para pagamento 
das dívidas trabalhistas dos seus funcionários” (LEITE, et al, 2004: 21). 
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A partir do governo José Sarney (1985), primeiro governo civil após o regime militar, a 

chamada Nova República, com o I PNRA (Programa  Nacional de Reforma Agrária, Decreto nº 

91.766 de 10 de outubro de 1985), o Estado brasileiro incorpora em suas propostas de política 

agrária uma meta de assentamentos rurais que sinalizava um grande avanço na resolução da 

questão agrária nacional, influenciada sobretudo pela pressão dos movimentos de luta pela terra. 

A criação do MIRAD ( Ministério da Reforma Agrária e Desenvolvimento) e a nomeação  para 

presidente do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) do engenheiro 

agrônomo José Gomes da Silva, profundo conhecedor da questão agrária e tenaz defensor da 

reforma agrária, materializavam o desejo de mudança. 

Entretanto, esta mesma sinalização faz com que os grupos contrários a reforma agrária se 

organizem, dando origem à UDR (União Democrática Ruralista), formada essencialmente pelo 

patronato rural. Esta organização fará a partir daí uma contraposição intensa, que foi muito bem 

sucedida se tivermos em conta os números propostos pelo I PNRA e sua efetivação, a esse 

projeto de reforma agrária. No governo Sarney (1985-1989), a meta estabelecida foi assentar 

1.400.000 famílias, mas o número só chegou a 90.000 famílias (6,43%); dos 43.000.000 ha a 

serem desapropriados somente 4.500.000 (10,46%) o foram. 

Nos trabalhos realizados pela Assembléia Nacional Constituinte mais uma vitória dos 

agentes sociais contrários à reforma agrária. No Capítulo III (Da Política Agrícola e Fundiária e 

da Reforma Agrária), do Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira), inciso II do artigo 

185, a Constituição de 1988 declarava a “propriedade produtiva” insuscetível de desapropriação 

por interesse social. A partir daí criava-se uma discussão, entre os grupos interessados na 
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temática da reforma agrária, fincada em torno das características essenciais de uma propriedade 

produtiva que no âmbito jurídico atravancaria um processo mais amplo de reforma agrária. 

Essa oposição do setor patronal rural tentava, por um lado, a partir da disputa interna no 

aparelho do Estado, inviabilizar as políticas complementares de estruturação dos assentamentos. 

Por outro, criar uma idéia de anacronismo em relação a um debate mais geral sobre reforma 

agrária, a qual deveria ser tratada como política pública de caráter compensatório e não 

estratégico. Em torno desse campo de luta no interior do Estado, surge um debate intenso sobre 

a importância da reforma agrária como uma política de fortalecimento do papel que a 

agricultura familiar exerceria sobre um projeto mais geral de desenvolvimento econômico, o 

qual ganha fôlego nos anos 90 e perpassa diferentes governos e conjunturas políticas. 

Os estudos sobre a reforma agrária no Brasil ganham evidência por estarem no centro de 

três matrizes de pensamento que, conjugadas, alavancam a importância desta temática. O 

redimensionamento do Brasil rural, a reavaliação do papel das economias rurais para o 

desenvolvimento sustentado e integrado e, por último, a possibilidade de inclusão social a partir 

do acesso à terra de parcela da população alijada do progresso material são questões que se 

impõem como obrigatórias para os estudiosos do desenvolvimento e, por extensão, aqueles que 

querem entender o sentido de uma reforma agrária em um país que se intitula 

predominantemente urbano. 

Um novo debate sobre o espaço rural brasileiro vem tentando redimensioná-lo a partir de 

critérios adotados internacionalmente, cujas dimensões sociais, econômicas e culturais são 

levadas em conta. O intuito da revisão é colocar em dúvida algumas “profecias” que, de modo 

geral, têm o respaldo das nossas instituições oficiais de pesquisa, as quais afirmam o 
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desaparecimento do rural brasileiro e a completa urbanização do território nacional9. A 

aceitação irrestrita dessa visão leva de modo prático a erros de formatação (foco) de políticas 

públicas para os espaços rurais, que mais estariam associados ao atraso e à precariedade, uma 

fonte de problemas a ser superada. Algo como pensar que se esses espaços estão desaparecendo, 

não vale a pena adotar para eles uma política estratégica de desenvolvimento, nem proceder a 

uma discussão sobre reforma agrária e agricultura familiar. Devendo, assim, apenas atenuar as 

dificuldades de transição. 

Para Abramovay (2000: 2) “o rural não é definido por oposição e sim nas suas relações 

com a cidade” e completa afirmando que “ruralidade é um conceito de natureza territorial e não 

setorial” (ABRAMOVAY, 2000: 6). É importante termos em conta que a categoria territorial 

representa “uma trama de relações históricas, configurações políticas e identitárias” 

(ABRAMOVAY, 2000: 22). A idéia central de uma associação restrita apenas entre o espaço 

rural e atividade econômica agrícola não se sustenta no atual estágio do desenvolvimento 

capitalista internacional e nacional, o qual se caracteriza pelo avanço dos empregos não 

agrícolas no meio rural. 

A afirmação traz à tona o ponto chave dessa discussão, qual seja: o rural não é sinônimo 

de agrícola, não se resumindo a essa característica econômica. Sendo preciso aprofundar o 

diálogo em torno dessa problemática no intuito de construir uma conceituação sobre rural e 

ruralidade que, ao menos, aproxime-se com mais eficácia da realidade encontrada nestes 

espaços, respeitando sobremaneira a grande diversidade de elementos que os caracteriza, como 

por exemplo a aproximação com a natureza, as formas de sociabilidade singulares 

                                                 
9 Os censos do IBGE trazem uma população urbana de 75,6% em 1991, em 2000 de 81,2% e, pelas projeções dessa 
tendência, aproximadamente 90% em 2015. 
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desenvolvidas historicamente que engendram configurações identitárias próprias e as formas de 

ocupação do espaço. 

Ao que nos parece, o debate continua intenso. Uma pesquisa10 desenvolvida pelo instituto 

de economia da Unicamp para reavaliar os limites da divisão entre o urbano e o rural brasileiro 

construiu uma nova tipologia de caracterização do espaço, que levou em conta, além da 

denominação oficial de cidade, aspectos como densidade demográfica e número de habitantes. 

Veiga (2002), atualizando os dados da pesquisa, afirma que menos de 60% da população 

brasileira pertence a rede urbana. O autor, usando critérios mais próximos dos adotados pela 

OCDE11 – Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico -, afirma que no 

universo de 5.507 municípios, apenas 411 seriam considerados urbanos. 

Mesmo levando em consideração aspectos meramente demográficos nesta análise, é 

imprescindível alertar para a elevada contribuição desta abordagem para a problemática em 

questão. Além do mais, é importante verificarmos a improcedência da idéia do êxodo inadiável 

das populações rurais. O crescimento alcançado por estas populações foi 1,1%  ao ano - usando 

os critérios do IBGE para diferenciar rural e urbano - a partir de 1996, perto da taxa de 1,1% de 

crescimento de toda população nacional, sendo que em São Paulo o crescimento da população 

rural foi de 3,3% ao ano contra 1,5% da população total do estado (GRAZIANO DA SILVA, 

2001). 

                                                 
10 Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Instituto de Economia da Unicamp num convênio IPEA-IBGE-NESUR e foi 
publicado em 1999 com o título: Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil.  
11 O critério adotado pela OCDE para definir uma localidade como urbana é que a densidade demográfica seja de 
no mínimo 150 hab/km2; seria deste modo, a tipologia territorial adotada: 1) espaços essencialmente rurais seriam 
aqueles em que mais que 50% da população vive em comunidades rurais, 2) essencialmente urbanos seriam 
aqueles em que menos que 15% da população vive em comunidades rurais, 3) relativamente rurais seriam aqueles 
onde entre 15% e 50% da população vivem em localidades rurais (VEIGA, 2002). 
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Toda essa discussão sobre a insurgência de um país mais rural do que pensávamos é 

importante na medida em que nos faz repensar o papel que o mundo rural pode exercer na 

construção de uma política integrada de desenvolvimento nacional, sendo visto não só como 

fonte de problemas, mas também como portador de soluções, solução para a grave crise do 

trabalho do final do século (WANDERLEY, 2001a). Essa idéia ganha força numa conjuntura 

onde a globalização/mundialização caracterizada pelo regime de produção flexível (pós-

fordista) revaloriza os espaços locais e os Estados nacionais ganham formatos mais 

descentralizados em relação as suas antigas formas de intervenção, delegando às esferas 

administrativas locais e à própria sociedade civil responsabilidades na resolução de algumas 

questões que anteriormente eram decididas de forma centralizada. 

A partir disso se impõe uma noção territorial e humanista de desenvolvimento que 

contemple a ênfase nas capacidades das instituições, atores e sujeitos locais de articular pactos 

regionais de desenvolvimento e menos nas configurações setoriais de determinado espaço. O 

crescimento dos conselhos municipais de desenvolvimento rural12 na última década e fóruns 

estaduais de conselhos gestores podem contribuir para a construção de políticas que tenham 

como raio de ação o território e não apenas os municípios isoladamente.  

Apesar das distorções da caracterização do espaço rural, podemos dizer que sua 

configuração é muito heterogênea; pois temos a convivência estrita entre tecnologias modernas 

e tradicionais de produção. Nesse sentido, é preciso entender de que modo poderia se construir  

uma estratégia de desenvolvimento rural que pudesse, ao mesmo tempo, incorporar os ganhos 

de produtividade que advieram da crescente especialização tecnológica nos segmentos mais 

                                                 
12 De acordo com as informações do IBGE, existiam em 1999 aproximadamente 27 mil conselhos no Brasil,  numa 
média de 4,9 por município. 
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avançados, que cumpre papel importante no equilíbrio da nossa balança de pagamentos, 

também na oferta de trabalho para um grande segmento de trabalhadores e aproveitar a grande 

quantidade de pessoas carentes de trabalho que existe no meio rural e urbano, vendo-se à parte 

das benesses do progresso material. 

Veiga (2001) chama a atenção para duas opções que se colocam para definir essa escolha, 

entretanto alerta para uma opção final que se localize entre as duas propostas antagônicas e 

respeite a diversidade regional encontrada no meio rural brasileiro. Talvez uma idéia de modelo 

de desenvolvimento bimodal (ABRAMOVAY, 1994a), que conjugue e equilibre os espaços 

ocupados pela agricultura patronal e familiar.  

Em relação às opções colocadas por Veiga, a primeira, de caráter setorial (marcadamente 

economicista), visa maximizar a competitividade do chamado agribusiness, a partir do aumento 

da produtividade do setor, em função do uso de tecnologia intensiva em capital, e a respectiva 

redução de custos em todos os elos da cadeia produtiva. A segunda opção tem a função de 

diversificar as economias locais. Seu foco é a potencialização do desenvolvimento humano em 

todos os territórios a partir da dinâmica criada pelos agricultores familiares que, se devidamente 

alcançados por políticas públicas eficazes, aprofundam a pluriatividade13 e aumentam a 

produtividade das suas unidades de produção, em função do uso de tecnologia adaptada e 

intensiva em mão-de-obra. 

                                                 
13 A pluriatividade deve ser entendida como uma diversificação de funções econômicas da família rural, na qual os 
membros da família combinam atividades agrícolas e não-agrícolas, exercidas fora do estabelecimento familiar. 
Esta forma de combinação de atividades pode ser entendida como uma forma estratégica de reprodução social que 
conserva uma certa autonomia em relação às flutuações de mercado e garanta a permanência da família no mundo 
rural (SCHNEIDER, 1999). 
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Seu argumento se apoia na idéia de que a pluriatividade anda em consonância com  a 

industrialização difusa14. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que diminui o número de pessoas 

ocupadas no setor agrícola, consegue captar, no espaço local, a mão-de-obra que sobra e aliviar 

a pressão sobre o mercado de trabalho dos centros urbanos. Diante disso, pode-se fomentar uma 

política de incentivo às inovações tecnológicas sem perigo de um crescente desemprego 

estrutural, pois este tipo de desemprego está ligado às mudanças nas tecnologias de produção 

(aumento da mecanização e automação) que tornam obsoletas algumas profissões ligadas a 

setores mais tradicionais da economia, como o setor agrícola. 

Uma política pública de fomento à agricultura familiar como modelo alternativo de 

desenvolvimento rural se inscreve na segunda estratégia e é aqui onde se situa o avanço do 

projeto de reforma agrária como um dos vetores estratégicos da caminhada para um 

desenvolvimento sustentado e humanista. Pois como afirma Sen (2000: 19) 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de 
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades 
econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 
públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. 

 

 

Seria possível aliar um crescimento econômico acelerado sem o aumento nos índices de 

desemprego causado pela taxa marginal de substituição do trabalho por capital no meio rural. A 

reforma agrária reforçaria a importância da agricultura familiar, absorvendo boa parte do 

contingente de pessoas desempregadas na agricultura patronal que se moderniza 

aceleradamente, os filhos dos agricultores familiares que configuram as novas gerações em 

                                                 
14 Podemos chamar de industrialização difusa aquela que se caracteriza por um padrão diversificado de atividades 
industriais, geralmente levado a cabo por pequenas e médias empresas distantes dos grandes centros industriais. 
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busca de terra para plantar e os desempregados do campo atingidos diretamente pela falência de 

grandes unidades produtivas nas quais trabalhavam. Daí o avanço nas análises que têm os 

assentamentos rurais como objeto, pois são estes que indicam, na última ponta, os sucessos e 

insucessos de uma proposta diferente de desenvolvimento rural. 

Os anos 90 trouxeram consigo uma reestruturação produtiva de vulto na economia 

brasileira. No setor industrial e de serviços foram incorporadas novas tecnologias, surgidas com 

a chamada revolução digital. No setor agrícola houve uma intensificação por parte do chamado 

agribusiness do potencial tecnológico advindo da revolução verde. Esse processo se 

intensificou após a abertura comercial indiscriminada promovida pelo governo Collor, o que 

engendrou um aumento relevante nos índices de desemprego urbano e rural, fazendo com que 

se fortalecesse uma corrente de opinião da sociedade em relação à necessidade de se manter o 

homem no campo para que não aumentasse a fila de desempregados no setor urbano. 

Entretanto, é certo que as opções que se colocaram acima definidas por Veiga (2001) e 

suas esperadas conseqüências na dinâmica social do país não levaram os últimos governos a 

uma ação mais enérgica de redistribuição fundiária. As ações foram de uma política de reforma 

agrária pontual e limitada, atrelada às pressões dos movimentos sociais de luta pela terra∗ e 

sindicatos rurais que desde a década de 80 do século passado intensificam sua organização e o 

seu poder de pressão (MEDEIROS, 2001). Uma ação política que se configura mais como uma 

resolução e gerenciamento dos conflitos no campo do que uma tentativa de modificar a estrutura 

fundiária e aclarar um novo projeto de desenvolvimento rural. 

 

                                                 
∗ É inegável o crescimento do número de movimentos de luta pela terra que, impulsionados pela projeção nacional 
do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), aclara a força e a atualidade da luta pela terra. 
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Como afirma Caume (2002: 27), 

O Estado passou a responder às demandas de terras expressas nas lutas 
sociais com uma “política de assentamento”, o que não significa 
propriamente uma estratégia de desconcentração fundiária no país, mas 
um instrumento de gerenciamento espacial, social e político dos conflitos 
fundiários. 

 

 

Os números mostram como o crescimento do número de assentamentos de reforma 

agrária no Brasil está diretamente relacionado aos conflitos existentes na forma das ocupações15 

de terra e complementado pela resistência na terra de posseiros, moradores e foreiros. Os 

acampamentos de trabalhadores que ocupam terras improdutivas e ações de resistência na terra 

se localizam em todo território brasileiro, uma dinamização da luta pela terra que tem diferenças 

táticas e estratégicas, a depender de cada situação e região. 

Esses fatos foram essenciais para que a última década avançasse nas ações de promoção 

da reforma agrária, tendo como produto um crescimento no número de famílias assentadas que 

supera o somatório de todos os períodos anteriores (CARVALHO PINTO, 2001)16. Houve na 

década passada um intenso crescimento de famílias acampadas - o número de famílias nos 

acampamentos do MST cresceu de 24.590 famílias em 125 acampamentos, em 1994, para 

71.036 famílias em 495 acampamentos, em 1999. O que trouxe uma visibilidade cada vez maior 

à temática. 

                                                 
15 É interessante notar que o termo “ocupações de terra” é utilizado pelos movimentos de luta pela terra para 
designar a entrada de trabalhadores sem terra em área improdutiva e subutilizadas. Na grande imprensa o termo 
usado mais comum e que indica uma compreensão distinta do fenômeno é “invasão de propriedade privada”. 
16 Estima-se em 434.718 famílias beneficiadas pelo programa de reforma agrária, com 10.385,114 ha , em 
aproximadamente 1500 assentamentos pelo país (dados de 1995 a 2000 do INCRA).  
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Nesse sentido, é interessante notar que essa forma de pressão –ocupação e resistência- 

ganha legitimidade e notoriedade, passando a se consolidar como mecanismo acelerador da 

resolução dos problemas fundiários que envolvem a população pobre em alto grau de 

fragilidade social. Essas ocupações possuem também uma função simbólica, que invade o 

universo de diferentes camadas sociais, pois trazem uma visibilidade cada vez maior à temática 

da reforma agrária, mostrando que o problema da terra no Brasil ainda está aberto e fervilhando. 

Servem ainda para aclarar a insurgência de novos atores (movimentos sociais rurais) e o 

fortalecimento de antigos atores (sindicatos rurais). 

Para os movimentos sociais de luta pela terra e sindicatos rurais a defesa da reforma 

agrária, antes de tudo, vai no sentido de aprofundar a democracia nacional e garantir um 

desenvolvimento justo, incorporando aos processos políticos e sociais pessoas anteriormente 

excluídas e resgatar a enorme dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com os homens 

da terra e para com a sociedade em geral. 

Segundo GRZYBOWSKI (1987:72) 

Quanto ao projeto, o que há de novo nos movimentos sociais no campo 
é a centralidade da luta por uma cidadania “integral”. Isto se expressa 
através da utopia de construção de uma nova sociedade: mais justa do 
ponto de vista social, na qual o direito à terra para quem nela trabalha  e 
vive, entre outros (cidadania social), seja respeitado; mais participativa 
e democrática, na qual os trabalhadores tenham suas organizações e 
formas de representação reconhecidas e consideradas (cidadania 
política); e na qual haja respeito à diversidade cultural (modo de vida 
camponês) ou de gênero (mulher camponesa).  

 

 

Todo esse processo que vemos de luta pela terra, capitaneado pelos movimentos sociais 

nos coloca a questão da potencialidade de empoderamento que as massas populares possuem 
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quando conseguem se organizar em torno de um objetivo, a necessidade de serem reconhecidas 

como ator/sujeito social/histórico e participarem das benesses do dito processo modernizador. É 

aí que vemos a profunda associação entre a idéia de capital social,  a qual definimos 

anteriormente, e o poder coletivo que se materializa através das ocupações de terra. Pois “nos 

acampamentos coletivos, as relações comunitárias e a cooperação, desenvolvem-se enquanto 

um novo modo de vida e enquanto forma de luta” (SCHERER-WARREN, 1996: 73).  

A luta pela terra se configura como uma das etapas de um processo contínuo de inclusão 

social e de mudança na cultura política dominante e nas instituições locais, que compreende na 

etapa final o estabelecimento do assentamento. 

Para Leite (2000) isso é o “ponto de chegada”, momento de integração social e 

possibilidades de mobilidade e também “ponto de partida”, momento de ruptura, caracterizado 

pelo desafio de implementar projetos tecno-produtivos, construir novas práticas de 

sociabilidade, dar continuidade às desenvolvidas no acampamento, e se constituir enquanto ator 

social, político e econômico organizado que garanta sua reprodução. 

Num primeiro momento, o debate girava em torno do sentido e da viabilidade econômica 

dos assentamentos de reforma agrária17, a forma da organização produtiva, uso da tecnologia 

disponível, a cultura escolhida, etc. No entanto, com a criação de assentamentos rurais em 

diferentes regiões e em diferentes conjunturas, multiplicam-se os estudos  que além de tentarem 

perceber os elementos econômicos, também estariam atentos às ligações de outras esferas da 

                                                 
17 É importante citar o debate em torno do relatório da FAO e do estudo desenvolvido pelo BNDES, que engendrou 
a tese de doutoramento defendida pelo economista Márcio H. M. de Castro no Instituto de Economia da Unicamp, 
sobre o método de avaliação da viabilidade econômica dos assentamentos. 
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vida, sejam política, simbólica, étnica, ambiental e de gênero, que afetavam de maneira diversa 

o plano de desenvolvimento dessas experiências de assentamento. 

Leite (et al, 2004), num estudo seminal para aqueles que querem entender a problemática 

dos assentamentos, mostra através de dados sólidos, a partir de uma escolha amostral apoiada 

no que chama de manchas∗ de assentamentos, as mudanças que se processam nas regiões que se 

localizam os projetos de assentamento, ou seja o seu impacto externo. 

Sintetizando suas principais conclusões, podemos afirmar que: a) as transformações 

ocasionadas pelos assentamentos são heterogêneas, variam conforme o contexto em que se 

originaram, a aproximação com outros projetos de assentamento existentes e com a trajetória 

dos assentados , assim como a forma de ação específica das políticas públicas locais; b) apesar 

da criação de assentamentos ter originado uma incipiente desconcentração fundiária, não teve o 

poder de constituir um novo padrão de estrutura fundiária, tanto no nível nacional quanto 

estadual e municipal; c) os assentamentos corresponderam à possibilidade de inclusão social de 

parcela da população sem condições de se inserir no mercado de trabalho formal; d) os 

assentamentos possibilitaram às famílias integrantes recomporem seus laços familiares que se 

tornam frágeis e débeis pela necessidade de deslocamento em função da necessidade de 

sobrevivência; e) os assentamentos produziram objetivamente uma melhora na qualidade de 

vida das pessoas, enfaticamente quando se compara a situação em que viviam antes; f) os 

assentamentos de modo geral introduziram mudanças no abastecimento interno dos municípios, 

trazendo aos mercados locais uma diversidade maior de produtos; g) os assentamentos carecem 

de uma política de estruturação mais consistente. É insuficiente a intervenção estatal nas ações 

                                                 
∗ A mancha se caracteriza por  municípios com as mais elevadas concentrações de projetos de assentamento e com 
as mais altas participações da população assentada em relação às populações rural e urbana. 
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de infra-estrutura, o que minimiza o impacto que esses projetos possam ter na dinâmica local; h) 

os assentamentos transformam a cena política local. Os assentados aparecem como um novo 

ator político, provocando uma mudança nas relações de dominação historicamente consolidadas 

entre os trabalhadores rurais e as elites locais. Existe uma mudança considerável, mesmo com 

retrocessos em alguns momentos, na cultura política dominante. 

É certo que os impactos externos  produzidos pelos assentamentos, sem no entanto 

desprezar os aspectos mais estruturais ligados às políticas governamentais, estão diretamente 

associados a sua dinâmica interna, a forma como os assentados conseguem construir estratégias 

comuns que os beneficiem. 

2.3 ESTUDOS SOBRE A DINÂMICA INTERNA DOS ASSENTAMENTOS DE 

REFORMA AGRÁRIA: ENTRE A COOPERAÇÃO E O CONFLITO  

 

Antes de qualquer questão é necessário afirmar que a construção de um assentamento é a 

possibilidade para um cientista social exercitar seu poder de análise em situações de rápida 

transformação social. Digamos, assim, transformação social ao nível micro, nível dos sujeitos. A 

formação de novas identidades e identificações, a ressurgência de antigas, a destruição de 

anteriores são fenômenos que necessariamente acompanham a mudança de categorias como sem-

terra, morador, rendeiro, bóia-fria e desempregado para a de assentado, agricultor familiar, 

pequeno produtor e, porque não, camponês. 

Com as mudanças de uma categoria para outra, acompanham-se mudanças nas aspirações, 

desejos e subjetividades dos atores envolvidos no processo de assentamento. É notório, e a 

maioria dos estudos confirma, que a construção de um assentamento é uma ruptura no mais das 
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vezes com as condições que se impõem como homogeneizadoras no momento de luta pela terra, 

momento do acampamento (ZIMERMANN, 1994; BERGAMASCO, 1994; GOMES, 1995; 

ROMANO, 1994; D’INCAO, 1991; CAUME, 2002). 

Este momento Franco (1992) chama de “tempo de exceção” em contraposição ao “tempo de 

normalidade”, que se refere à volta ao trabalho, com suas criações de animais, suas famílias, seus 

vizinhos, enfim tudo que a conquista da terra lhe propicia. Wanderley (2003) numa pesquisa 

realizada na Mata Norte pernambucana, no assentamento Pitanga, adotando a perspectiva (visão) 

dos sujeitos, denomina a época do acampamento de “tempo de esperança”, esperança de uma 

morada, de uma terra, de um trabalho. Entretanto, os assentados também se referem a esse 

momento como “tempo de sofrimento”, sofriam com a fome, com as condições subumanas de 

habitação e com a demora para a esperança tornar-se realidade. 

Essa conjuntura coloca os sujeitos do processo dentro de uma rede de pertencimento a um 

grupo que, no limite, luta pela própria sobrevivência, construindo identidades e identificações, 

reforçando e potencializando a organização das ações coletivas que geralmente está intimamente 

ligada a uma concepção de mundo de uma agência de mediação. No entanto, o momento do 

acampamento abriga uma série de situações que determinam o curso posterior dos fatos que se 

desenrolam após a conquista da terra; passando a existir como referencial de continuidade, na 

qual as pessoas resgatam da memória passagens que simbolizam conquistas, capacidade de 

organização e a apropriação de um capital social formado e potencializado na luta e resistência 

pela terra. 

BRENNEISEN (2003:58) pontua que 

A inventividade social das famílias agricultoras visando à sua 
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sobrevivência não tem limites , e o tempo de acampamento, longe de ser 
um período tão somente pautado pelo compasso de espera, é um período 
dinâmico de busca de reconstrução de suas vidas, ainda que paire sobre 
ela a incerteza de permanência no local, mesmo que remota. 

 

Com o assentamento surge também o desafio da sua reprodução social que, para 

Bergamasco (1996), impõe a necessidade de formas associadas e cooperativas para viabilizar o 

trabalho de cada um. Entretanto, entre o modelo mais individual-familiar e o totalmente 

coletivizado, existem, todavia, gradações e inúmeras combinações específicas. Para a autora, em 

cada assentamento a forma social da produção, e aqui acrescento sua organização política e sua 

forma de inserção na sociedade, adquire características fundamentadas na trajetória do próprio 

grupo e no grau de homogeneidade presente. 

Além disso, é fundamental frisar, a organização interna dos assentamentos tem um 

componente externo que se constitui, de um ângulo, nas diferentes propostas das agências 

estatais, que impõem formas organizacionais de produção como condição necessária para 

usufruírem das políticas públicas de estruturação do assentamento. De outro, nas concepções das 

agências de mediação - movimentos sociais, sindicatos rurais e agentes religiosos -, sobre o modo 

como deve se estruturar a organização social do espaço, moldando sua esfera econômica e 

política, ou seja,  tentando construir um lugar idealizado pelas suas concepções teóricas. 

Inúmeros estudos procuram mostrar o desafio de organizar em bases novas um 

assentamento de reforma agrária. A tentativa de construção de uma nova identidade apoiada numa 

referência à luta pela terra é um processo dialético de conflito entre uma subjetividade que passa a 

ser construída a partir de uma nova situação material,  conformando um novo referencial de 

sociabilidade em que sugere o aparecimento de um ideal de autonomia camponesa em alguns 
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assentados, e uma objetividade referente a um projeto coletivo que foi gestado anteriormente, 

dentro de uma conjuntura bem diferente, geralmente na situação extrema da vida sob as lonas e 

também de uma tentativa de enquadramento por parte do Estado de formas organizacionais 

prontas, como foi dito acima. 

Os primeiros trabalhos a se deterem mais especificamente sobre os conflitos nos 

assentamentos ganharam a forma de uma polarização analítica simplista entre um projeto 

individual x projeto coletivo. Essa idéia parece estar ligada à explicação algo ideologizada que 

emerge das agências de mediação e seus ideólogos, na tentativa de impor, através de um discurso 

moralizante que defende uma organização social próxima a um modelo socialista, uma forma de 

agir e de pensar. Neste sentido, a propriedade privada camponesa é equiparada à propriedade 

privada capitalista (ESTERCI, 1984). 

Segundo Kleba (1994: 136),  

Tal interpretação sofre por confundir socialismo com coletivismo e por 
reduzir o princípio das liberdades individuais, um dos bastiões das 
conquistas da modernidade, a um comportamento típico burguês-
capitalista de egoísmo e mesquinhez. Assim acaba por contrapor, 
paradoxalmente, os ideais socialistas aos ideais democráticos. 

 

 

Ao contrário da posição simplista que identifica de lado um projeto individual, do outro 

um projeto coletivo, Zimermann (1994) analisa o assentamento enquanto um espaço de relações 

sociais surgidas em bases novas, após o processo de luta pela terra. Explica que “no cotidiano 

do assentamento, diversas formas organizativas são criadas e recriadas, numa dinâmica rica de 

situações, impasses e enfrentamentos” (ZIMERMANN, 1994: 205).  
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Continua a autora, usando a construção epistemológica de Bourdieu, afirmando que o 

assentamento se configura enquanto um espaço social em que os agentes sociais definem suas 

posições a partir do capital específico que os movimenta, conformando suas hierarquias e 

disputas internas. Neste sentido, existe uma luta para determinar as relações de poder no interior 

do assentamento que está ligada a forma desigual de distribuição entre os atores de cada capital 

específico do campo18 social. 

A autora desenvolve o seu trabalho no assentamento Etel, no Rio Grande do Sul, e conclui 

que o projeto comum de tornar-se colono, o qual vigorava com intensidade na fase do 

acampamento, é arrefecido no processo de assentamento. Neste espaço, mesmo com 

interferência direta do MST, da CPT e das agências de desenvolvimento estatais, que 

elaboravam formas modelares de organização coletiva, conformam-se grupos diversificados 

ligados geralmente às origens étnicas similares de cada indivíduo. O que no primeiro momento 

poderia ser um instrumento de agregação dos assentados, transforma-se em mecanismo 

dissociativo no espaço do assentamento. 

No caso em questão, estabeleceu-se uma separação interna entre  os de “origem” 

(descendentes de alemães e italianos) e os “caboclos” (descendentes de índios, espanhóis e 

portugueses). Os primeiros considerados mais organizados, atuando de forma mais estreita aos 

princípios coletivistas propostos, beneficiaram-se com mais intensidade dos projetos elaborados 

pelo MST e pelo Estado. Enquanto os últimos ganharam o estigma de “caboclos individuais” 

por não seguirem as formas de produção coletivas propostas, mas, sim, outras emanadas na 

                                                 
18  O campo é uma das categorias analíticas da sociologia de Bourdieu que o define como um espaço social onde se 
configura relações objetivas entre posições de força ocupadas pelos agentes ou instituições em função da situação 
atual e potencial na estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital, cuja posse e volume tendem a 
comandar as estratégias pelas quais os ocupantes dessas posições buscam conservar e/ou melhorar suas posições 
dentro da hierarquia ali existente. (BOURDIEU, 1989b). 
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dinâmica constituinte do próprio grupo, como no caso dos lavourões. Isto posto, o assentamento 

tornar-se um espaço de conflito, aqui exposto de forma simplificada, que se materializa na 

tentativa de ambos os grupos legitimarem suas práticas sociais e desqualificarem as práticas 

sociais do outro grupo. 

Cazella (1992), analisando o assentamento 30 de Outubro, em Santa Catarina, mostra 

como se dá o conflito entre uma política de cooperação agrícola, elaborada pelo MST, com 

respaldo das intervenções do Estado, e o ideal de autonomia de algumas famílias assentadas. 

Desse conflito resulta a exclusão de algumas famílias da dinâmica social do lugar, ou, como diz 

o autor, uma (re)seleção entre as famílias. Conclui afirmando que quem segue a proposta do 

movimento são os camponeses originados politicamente do seu interior. As que se afastam, 

geralmente, empreenderam uma trajetória política à margem do MST. Para estas a dificuldade 

de organizar a produção é agravada pela debilidade política de representação externa perante o 

Estado, ONG’s, etc, o que prejudica a sua reprodução social. 

Nesse sentido, Navarro (2002) aponta as discordâncias criadas nos assentamentos ligados 

ao MST. Afirmando que a “formação de cooperativas inteiramente coletivizadas, que fazem 

tabula rasa da história social dos agricultores (...), tem gerado inúmeros conflitos” 

(NAVARRO, 2002:220). Acrescenta, afirmando que o movimento possui uma forte rejeição à 

diferença, tentando instituir forçosamente uma homogeneização social que vai de encontro aos 

princípios elementares da democracia. 

A idéia de um assentamento como lugar de conflito também é explorado por Caume 

(2002). Apoiado na epistemologia  foucaultiana, nas suas palavras, dispõe-se a entender o 

assentamento como “um espaço social onde agentes diversos (Estado, agentes religiosos e 
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movimentos sociais rurais) se embatem, traçam estratégias no sentido de legitimar ou subverter 

as posições ocupadas, estabelecendo-se uma luta pela produção e imposição da visão legítima” 

(CAUME, 2002: 10 e 11). Segundo o autor, essa luta se dá, principalmente, pela rede discursiva 

construída pelos atores intervenientes do processo que pretendem, cada um a seu modo, impor 

aos homens e mulheres que ali vivem e trabalham seus modos de apreciação, percepção, 

classificação e hierarquização do espaço social. 

O autor realizou um estudo nos assentamentos São João da Lavrinha, em Goiás e 16 de 

Março, no Rio Grande do Sul, sendo o primeiro ligado à CPT e o último ao MST. Como 

denominador comum entre os dois existem instâncias sociais mediadoras que tentam impor, a 

partir do discurso, um sistema de percepção da realidade. Entretanto, o autor chama a atenção 

para o conflito entre esses projetos discursivos, instituidores de práticas, e “a resistência dos 

agentes sociais que  não se colocam como objetos passivos à modelação, mas como 

personagens ativos que possuem desejos e interesses” (CAUME, 2002: 590). 

A referência à resistência nos remete às idéias de Scott (2002), as quais enfatizam as 

formas cotidianas de resistência camponesa, que têm como característica mais comum a falta 

de coordenação e planejamento. Evitando a confrontação simbólica com o lado contrário, mas 

agindo sorrateiramente minando, ou diminuindo, o alcance dos interesses que se representam 

contrários às suas aspirações. 

Em suma, os conflitos acontecem entre mediadores, no sentido de legitimarem seu 

discursos e instituírem práticas, entre mediadores e assentados que se objetivam nas tensões 

entre valores e expectativas de ambos,e entre os próprios assentados; nos grupos internos que 
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se formam e se materializam nos conflitos corriqueiros e nas disputas no campo simbólico 

pelo poder. 

Além dos conflitos que chamamos atenção, Romano (1994) nos fala do surgimento de 

grupos ligados entre si por relações étnicas, de compadrio, de parentesco, de vizinhança e 

religiosas, que afetariam a conformação interna do assentamento. Segundo o autor 

(...) os critérios étnicos, de parentesco, religiosos etc. funcionariam como 
princípios orientadores da conduta e da visão de mundo dos atores, 
agregando interesses e organizando a conduta em torno das lealdades 
primordiais, demarcando e delimitando grupos sociais nos 
assentamentos. 

 

A idéia de “lealdades primordiais” parece nos mostrar que o assentamento também é um 

espaço de consolidação de laços afetivos, solidários e cooperativos. É a partir dessa noção que 

visualizamos o assentamento como espaço diferenciado de agregação de recursos sociais, 

capacidade de materialização do seu poder coletivo e apropriação do seu capital social. 

Wanderley (2003),em pesquisa no assentamento Pitanga - PE, verifica que este se tornou 

o lugar dos amigos, dos laços de proximidade. Os compadres estão entre os vizinhos, 

especialmente os mais antigos, que estavam juntos nas experiências anteriores. Afirma que a 

amizade firmada neste lugar se materializa nas ajudas corriqueiras entre vizinhos em situações 

de necessidade.  

Além disso, a própria situação de pequeno produtor assentado, que possui problemas 

comuns em relação às atividades econômicas, como: dificuldade de comercialização do cultivo, 

falta de apoio técnico extensionista, necessidade de acesso ao crédito de custeio, investimento, 
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habitação, etc, contribui para criar uma idéia de grupo que fortalece uma ação solidária e 

cooperativa, esta ligada principalmente a uma racionalidade instrumental.  

Bergamasco (1994), em pesquisa nos assentamentos Sumaré I e II, no estado de São 

Paulo, esclarece que “as experiências concretas vivenciadas sinalizam positivamente no sentido 

de se buscarem e de se consolidarem novas estratégias de produção e reprodução dos assentados 

na terra” (BERGAMASCO, 1994: 234). Esta afirmação sugere alianças estratégicas, 

cooperação consensual e pontual ligada àquilo que chamamos de racionalidade instrumental.  

A mesma autora afirma que a organização social anterior à conquista da terra permanece 

como referencial importante para a determinação das variadas e criativas formas solidárias na 

produção agropecuária (BERGAMASCO,1996). Portanto, a criação do assentamento, ao 

mesmo tempo em que engendra conflitos abafados no “tempo de exceção” ou “tempo de 

esperança”, pode consolidar uma solidariedade e cooperação anterior no “tempo de 

normalidade”. 

Couto (1999) associa a possibilidade da consolidação de laços de solidariedade e 

cooperação em um assentamento à construção de uma sociedade de interconhecimento, para 

usar o termo do Mendras19, onde “os grupos domésticos, relacionando-se entre si, configuram 

laços de ajuda mútua que se traduzem em práticas de solidariedade nas relações vicinais que 

conformam uma forma de estratégia de sobrevivência dos grupos” (COUTO, 1999: 192). 

Quando se fala em cooperação no assentamento, pensamos em formas de trabalho coletivo 

ou semi-coletivo, como os mutirões, as roças coletivas e a associação de máquinas. O que 

queremos colocar, apenas adicionando à idéia anterior, é que trataremos cooperação como uma 
                                                 

19 Henri Mendras, sociólogo francês, autor de inúmeras obras sobre o campesinato, uma das quais se intitula 
Sociedades Camponesas, publicada no Brasil pela editora Zahar.  
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forma de ação coletiva ligada à esfera política, simbólica, religiosa, afetiva, do imaginário, etc, 

que podem se materializar em formas de cooperação econômica. 

A idéia geral a ser seguida em nossa pesquisa é abordar o assentamento como espaço 

social permeado de conflitos e disputas. Mas também como um espaço de cooperação e 

solidariedade, uma sociedade de interconhecimento. Na conjunção dessas duas perspectivas, 

respeitando a complexidade (MORIN, 1995) das dinâmicas sociais do assentamento, em que as 

variáveis que afetam a sua conformação são infinitas e se relacionam de maneira não linear, 

surge a nosso ver um espaço de mediação entre um pólo e outro. Esse espaço, na nossa opinião, 

é um área de aprendizagem democrática que comporta conflitos e cooperações, avanços e 

retrocessos, limites e possibilidades da apropriação do capital social. 
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CAPÍTULO III   

 

“Os fundamentos do mundo moderno 
sofreram contínuos abalos. E a coisa 
mais penosa de nosso tempo é que só 
os tolos têm convicções e certezas, 
enquanto os que possuem imaginação 
e raciocínio vivem cheios de dúvidas 
e indecisões” (Bertrand Russel) 

 

3.1 ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA: O EMPODERAMENTO POPULAR 

NA ZONA DA MATA SUL (O CASO DO ASSENTAMENTO ARARIBA DE BAIXO, 

CABO DE SANTO AGOSTINHO – PE) 

 

O assentamento Arariba de Baixo, como foi dito, localiza-se no município do Cabo de 

Santo Agostinho, que faz parte da mesorregião metropolitana do Recife, separado da capital por 

33,6 Km em direção ao Sul. Compreende uma área de 446,5 km2  e deste espaço estima-se que 

97% do total esteja localizado no meio rural. Para consecução deste trabalho resolvemos tomar 

esse espaço como pertencente à zona da Mata Sul pernambucana, pois a área rural que 

pesquisamos faz parte, pelos  seus aspectos sociais, físicos e históricos, do complexo canavieiro 

da Mata Sul de Pernambuco.  

A Mata Sul pernambucana guarda uma história de lutas, símbolo de resistência das classes 

populares. Lembremos que na região de transição entre o Agreste e a Mata Sul surgiram as 

Ligas Camponesas (especificamente no engenho Galiléia, localizado no município de Vitória de 

Santo Antão) como movimento que visava a libertação dos pequenos camponeses – foreiros -, 

do padrão de extrema sujeição que os caracterizava.  
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Essa região também é simbolicamente o exemplo da herança histórica da nossa formação 

colonial excludente, reduto de extrema pobreza e de grandes e ricas usinas, o que exemplifica o 

fosso social existente no Brasil. Nas palavras de Andrade (2001: 269) “uma combinação de 

fatores físicos e humanos provocou o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e a sua 

expansão durante quatro séculos, plasmando uma sociedade e uma civilização”. 

Quando se fala em construção de uma civilização e sociedade, pensamos em padrões de 

comportamento fincados e arraigados no cotidiano social daquela região. Relações de poder 

estabelecidas entre os grupos mais populares e os grupos econômicos dominantes que se 

formaram, revelando-se sobretudo através do padrão dominante na cultura política local com 

suas nuances de mandonismo e clientelismo. 

Por muito tempo, aproximadamente três séculos e meio, Pernambuco foi líder na 

produção do açúcar nacional derivado da cana. Acabou  superado apenas em meados século XX 

por São Paulo e continuou perdendo espaço, ficando atrás de Alagoas na última década do 

século XX. Os fatores decisivos para isso foram “a seca e a dificuldade de competição com as 

unidades produtivas do Sul, principalmente depois da extinção do Instituto do Açúcar e do 

Álcool (IAA) e da política governamental de subsídios” (ANDRADE, 2001: 267). 

A economia canavieira em Pernambuco encontrou-se em profunda crise nos anos 90, 

com um grande número de usinas encerrando suas atividades. Isso teve uma forte repercussão 

na atividade agrícola, aumentando o desemprego no meio rural e prejudicando uma grande 

quantidade de pessoas que tinham seu sustento dependente do ciclo da cana. Abre-se a parti daí, 

mas não somente por isso, a oportunidade para que se avance a atuação dos movimentos sociais 

de trabalhadores rurais naquela região, seja pela ocupação das terras de usinas falidas exigindo o 
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pagamento de indenizações trabalhistas ou pela ocupação de terras improdutivas∗ (ANDRADE, 

2001: 267). 

É nesse contexto que surge a ocupação das terras do Engenho Arariba de Baixo, do futuro 

assentamento Arariba de Baixo, o qual viria a se constituir num enclave, como outros que 

existiam à época, do empoderamento popular. Originou-se dali um espaço repleto de 

construções e desconstruções. Formaram-se sonhos, desejos, novas identidades e identificações, 

laços de parentesco e de confiança, solidariedade, capacidade de organização coletiva, 

aprendizagem  de uma nova cultura política, etc. De outro modo, estava ali também a disputa 

pelo poder: poder de ocupar o espaço, poder de possuir o discurso “verdadeiro”, poder de 

transformar histórias de vida. 

3.2 INÍCIO DO ACAMPAMENTO: O ENCONTRO DOS ESTRANHOS E A PRIMEIRA 

RUPTURA 

 

A história do assentamento Arariba de Baixo, como ficou conhecido, começava em 1992, 

com famílias reunidas no calar da noite, chegando sobre as boleias dos caminhões e dentro dos 

ônibus. Nem bem enxergavam o terreno fértil onde fincariam seus pés e escreveriam uma nova 

história para as suas vidas. Tinham poucas certezas, mas talvez a única certeza era que aquele 

seria o melhor caminho para uma vida digna e isso os impulsionava. 

O homem pode construir uma nova vida e essa nova vida partiu da cidade 
para o campo (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Rural). 

 
                                                 

∗ Observando-se a evolução do número de ocupações entre os anos de 1989 e 1997 tem-se a dimensão do crescente 
dinamismo que ganha a luta pela terra nessa região. Em 1989 houve três ocupações de terra,  com 500 famílias;  em 
1997 foram 51 ocupações, com aproximadamente 8.500 famílias. Um aumento de 1700% para o número de 
ocupações e de famílias, coincidentemente. 
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No entanto, dentre as pessoas que ali chegavam poucas se conheciam. Vinham de cidades 

diferentes, tinham valores e regras de comportamento diversas, eram estranhos à primeira vista, 

mas rapidamente se tornariam companheiros de luta - um poder coletivo materializado, 

igualmente simbólico -, formariam um capital social e se apropriariam continuamente dele.  

(...) Ponte dos Carvalhos, Serra Talhada, Água Fria, gente de Chã Grande, 
gente de Boa Viagem, gente de Candeias, Barra de Jangada, Pescada. De 
vários lugares vieram gente para cá. Para você ter uma idéia vieram 1.500 
famílias (Enéas, 33 anos, assentado e agente). 

Não se conheciam, não. Esse pessoal que vinha de Ponte dos Carvalhos, 
como eu e meu primo, a gente se conhecia. O pessoal de Serra Talhada 
também. Mas o pessoal de cidades diferentes não se conhecia. A gente 
veio se conhecer mesmo aqui dentro do assentamento (Enéas, 33 anos, 
assentado e agente de saúde). 

Ninguém se conhecia não, depois é que a gente foi se conhecendo. Um 
era de um canto o outro era do outro (Francisca, 40 anos, assentada e 
cozinheira da escola).  

Era pessoa da cidade, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão. Sempre 
tinha a dificuldade com o outro. Mas quando a gente começou a se 
comunicar, a se unir, a saber os direitos. Aí nós começou a ter uma vida 
mais tranqüila, né? Começamos novas amizades, novos companheiros e 
conquistamos a terra (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do 
Conselho de Desenvolvimento Rural).  

Algumas se conheciam. Por que, assim, foi de várias cidades. Eles foram 
pegando aquelas pessoas e trazendo pra cá, entendeu? Então muitas 
pessoas se conheciam e outras não se conheciam. Vieram se conhecer 
aqui. Cada um começou a fazer amizade com o outro e ficou uma grande 
família. E foi assim (Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora) 

 

O estranho, de quem se deveria desconfiar, não seria o companheiro, aquele com o qual 

dividiu o caminhão, o ônibus, a esperança de uma nova vida e outros sentimentos, mas aqueles 

que moravam ao lado, olhando com estranhamento e desconfiança (latifundiário e moradores).  

É importante salientar a formação clara de dois grupos, duas identidades e identificações 

diferentes que se constituíram à época do acampamento - moradores e ocupantes sem-terra -, 
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pois os conflitos que se originaram desta divisão, de uma maneira ou outra, mesmo ganhando 

novos contornos, afetam os processos sociais atuais de organização no assentamento e estão na 

base de alguns fenômenos que dificultam a apropriação do capital social existente pela maioria 

dos futuros assentados. Pois, como é previsto em lei, os antigos moradores tiveram direito a 

uma parcela de terra no assentamento e hoje compartilham formalmente, junto com os antigos 

ocupantes sem-terra, o rótulo de assentados da reforma agrária. Oficialmente, através do olhar 

do Estado, das suas políticas e das organizações não governamentais, pertencem ao mesmo 

grupo e supostamente possuem as mesmas demandas. 

Os moradores do engenho que não sabiam exatamente o que aconteceria com aquela 

“invasão”, como denominavam o acontecimento. Temiam que seu direito à terra não fosse 

respeitado. Estavam há tempos naquele lugar e se conheciam, formaram um grupo que passaria, 

a partir dali, a discordar e boicotar aquela “invasão”. 

Os ocupantes sem-terra que lá chegavam viam como estranhas as pessoas que moravam 

ali e a própria região. Desse mesmo modo os viam os moradores daquele engenho e a sociedade 

do entorno, pois pessoas que vinham de regiões diversas, às vezes não tão próximas dali, 

ocuparam uma terra improdutiva, devedora das obrigações fiscais para com o Estado. Inexistia 

uma relação anterior entre os ocupantes sem-terra e os moradores daquela terra e região. Os 

estranhos se encontravam. 

(...) só escutava a zuada dos carros passando pra lá e pra cá. Era 
caminhão, era ônibus, quando ele se levantou para olhar... (Márcia, 19 
anos, assentada, antiga moradora) 
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Neste relato, podemos imaginar o grande espanto com o qual se deparava a assentada, 

antiga moradora, quando na alta noite o silêncio e a calmaria da natureza eram rompidos pelo 

barulho dos carros que chegavam, trazendo aquele povo do qual tinham escutado falar nas rodas 

de conversa da região e nas reportagens dos telejornais. Um povo que, como até hoje é costume 

dizer no lugar, “tomou aquilo que não era seu”. 

O pessoal de lá (sede - agrovila) só se refere ao pessoal como moradores 
e esses só se referem a eles como o povo da invasão. Os outros engenho 
também só se refere aquele povo como o povo da invasão (Rizadalvo, 38 
anos, técnico do Centro de Mulheres do Cabo)  

Os morador antigo chamava a gente de invasor e tinha tudo medo da gente 
(Maria José, 44 anos, assentada e cozinheira da escola). 

Naquele tempo ninguém gostava dos morador não porque eles eram 
carrasco mesmo (Enéas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

O que há de mais singular nesse estranhamento e nesse encontro inesperado talvez sejam 

as próprias condições identitárias de cada grupo. Os moradores com uma identidade, ao que nos 

parece, mais estável, sociabilizados naquela região e um habitus∗ pouco propício às mudanças, 

não olhavam com bons olhos aquela situação, por serem na sua concepção muito diferentes 

daquelas pessoas que denominavam como invasoras, arruaceiros, etc. No entanto, as mudanças 

vinham mesmo sem desejar, a ocupação e o novo grupo que se alojava no espaço do engenho 

mudaria a rotina de toda a comunidade envolvida. 

Os ocupantes sem-terra estavam passando por um processo ainda mais dinâmico, com 

uma intensa modificação das práticas sociais, visões de mundo e valores. Além disso, havia 

                                                 
∗ O habitus seria um sistema de disposições duráveis e transferíveis, estruturas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes. Isto é, enquanto matriz de percepção, apreciação e ação, adquirida pelo agente através de 
um longo processo de interiorização do social (BOURDIEU, 1989b). 
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uma identidade cambiante e em construção que revelava uma tensão entre o passado e a 

incerteza do futuro. Mas esse processo de construção do futuro, que se materializaria na luta e 

na resistência pela terra, seria seminal para a consolidação de um novo comportamento político 

que propiciasse a essas pessoas forças para buscarem seus sonhos. Estes estariam respaldados 

no reconhecimento coletivo de um direito e na construção de uma identidade coletiva  através 

do movimento social que os integrava e os unia, o MST – Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra . 

É importante trazer à tona a relevância dada por Melucci para a formação da identidade 

coletiva nos movimentos sociais. Pois, 

A identidade coletiva é uma definição interativa e compartilhada, 
produzida por certo número de indivíduos (ou grupo em níveis mais 
complexos) em relação à orientação de suas ações e ao campo de 
oportunidades e constrangimentos onde estas ações têm lugar. (...) Ela é 
construída e negociada por uma ativação de relacionamentos sociais que 
conectam os membros de um grupo ou movimento. Isto implica a 
presença de marcos referenciais cognitivos, de densa interação, de trocas 
emocionais e afetivas (apud GOHN, 2002: 158). 

 

 

Seguindo a mesma linha, Grzybowsky (1987) afirma que a participação em um 

movimento social permite aos trabalhadores dois aprendizados básicos: o primeiro ligado à 

prática da organização, participação, negociação e resistência; o segundo associado à  

construção de uma identidade social, da consciência dos interesses específicos, seus direitos e, o 

mais importante, da consciência crítica do seu mundo e das suas representações sociais e 

culturais. 

A referência a uma identidade coletiva construída como algo em mutação nos aproxima do 

questionamento desenvolvido por Hall (1998), quando se propõe a trazer à tona a categoria 
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identificação para analisar um mundo em intensa transformação, cujos referenciais que são a 

base para a construção das identidades acabam rapidamente transformados. Segundo ele, ”ao 

invés de falarmos de identidade como algo concluído, deveríamos falar de identificação, e vê-la 

como um processo em andamento” (HALL, 1998: 11) 

Parece que é mais correto conjugar a noção de identidade em construção com a  categoria 

identificação no caso em questão: a formação de um assentamento. As pessoas que fizeram a 

história do acampamento e posteriormente foram assentadas passaram por dois grandes 

momentos de ruptura. O primeiro relativo a, no caso dos ocupantes sem-terra, participar de um 

movimento social, conviver coletivamente e compartilhar de um ideário; no caso dos moradores 

do engenho, vêem-se “invadidos” dentro do seu próprio espaço, do seu tradicional cotidiano. O 

segundo momento de ruptura para os dois grupos foi a constituição do assentamento, 

demandando uma readequação das práticas sociais e valores. Essas rupturas proporcionaram 

identidades em transformação, mais intenso no caso dos ocupantes sem-terra, e identificações 

diferentes nas pessoas envolvidas, a depender da conjuntura. 

O sujeito assume identidades diferente em momentos diversos, 
identidades que não estão unificadas em torno de um self coerente. Dentro 
de nós coexistem identidades contraditórias, pressionando em direções 
diversas, de modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
mudadas. (...) Ao contrário, à medida que os sistemas de significado e de 
representação cultural multiplicam-se, confrontamo-nos com uma 
multiplicidade difusa, confusa e fluida de identidade possíveis, podendo 
nos identificar com cada uma delas – ao menos temporariamente” 
(HALL, 1998: 12) 

 

Mesmo que no momento atual o discurso dos assentados vá em uma direção mais 

homogênea, integradora e apaziguadora, a referência que os antigos moradores têm da 
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experiência do acampamento denota ainda uma divisão entre grupos. A maioria define como 

invasão aquilo que os assentados participantes da luta pela terra chamam de “ocupação do 

latifúndio improdutivo”. Embora esse aspecto apresenta-se as vezes de modo pouco consciente, 

confirma e consolida visões bem distintas da origem do assentamento.  

Os que vieram invadir eram unidos. Os que eram do outro lado (os 
moradores), ficavam do lado do patrão. Depois que passou a invasão e os 
invasores ganharam a batalha então ficaram uma coisa só, tudo amigo. 
Inclusive com os que já estavam aqui antes. Por que tem gente aqui 
muito antiga, tem gente que tem quase 30 anos que mora aqui (Márcia, 
19 anos, assentada, antiga moradora)  

Hoje é todo mundo amigo. O problema só foi no tempo da invasão. 
(Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora)  

Então, eles invadiram aqui, parece que foram mil e poucas famílias que 
vieram pra aqui. E eles ficaram aqui, fizeram aquelas casinhas de lona. 
No outro dia, teve uma mulher que disse que olhou assim e não sabia 
nem onde é que estava. Foi muita gente, muita criança, debaixo daquela 
lona, do sol quente. Não tinha água, tinha que pegar água longe, fogo 
também não tinha. Elas traziam comida, mas não era comida que dava 
pra o pessoal todo. Era muita gente. E foi assim, elas começaram a 
plantar. Plantaram melancia; diz que deu tanta melancia, tanta, tanta, 
tanta melancia que deu. Uma horta toda verdinha. E diz que começaram a 
plantar verdura, fruta, ficaram aí. Plantaram roça de macaxeira, essas 
coisas, batata ... (Severina, 55 anos, assentada). 

 

 

Verificamos que os antigos moradores reconhecem hoje toda dificuldade pelas quais 

passaram os ocupantes sem-terra. Chegam até a se identificar com o esforço feito por aquelas 

pessoas, pois no momento atual é prazeroso, e de um certo modo útil, dizer-se participante de 

uma comunidade singular, que lutou e sofreu para ter sua terra. No entanto, o discurso, como foi 

dito, evidencia uma tensão profunda entre ser ou não cúmplice dessa história; entre fazer parte 

de um único grupo e usar a palavra nós ou ser diferente e usar a palavra eles para fazer uma 

distinção que ainda não foi extinta entre antigos moradores e ocupantes sem-terra. 
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Mas quando o dono morava aqui era uma coisa muito organizada. Apesar 
dele ter a fama que matava gente, ninguém tem prova, ninguém nunca 
viu. Mas isso aqui era muito organizado, era um lugar de respeito. Aqui 
era muito organizado, o pessoal não fazia bagunça. Agora depois que 
virou um assentamento tem muitas pessoas boas, mas muitas pessoas que 
não prestam também entraram. Tudo que não está prestando está 
entrando aqui. Antes, não existia isso... (Márcia, 19 anos, assentada, 
antiga moradora) 

Lá embaixo tem os moradores, os vizinhos, um conhece o outro. Você 
não vai arrumar aborrecimento, mas tem um pessoal aqui que agora entro 
... (Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora). 
 
 

Mais incisivo ainda é este relato acima da antiga moradora. Pois fica explícita a tensão que 

falamos anteriormente: a existência de uma ambigüidade na sua fala ao se referir ao passado, 

ordeiro, com uma estabilidade social que dificilmente era alterada, ao contrário do momento 

atual – o assentamento – repleto de mudanças e com uma dinâmica social mais veloz e instável 

que se confunde, para ela, com falta de regras e comportamentos desviantes. 

3.2.1 A LUTA PELA TERRA: DIFICULDADES E POSSIBILIDADES DA 

CONSTRUÇÃO E APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

 

Como dito no capítulo anterior, o momento da luta pela terra, do acampamento, do 

engajamento em um movimento social, do conhecimento de um discurso militante, torna-se o 

principal referencial para os processos sociais vindouros na comunidade, um repertório 

simbólico de organização coletiva, de esforço individual, superação de limites e de 

diferenciação frente a outras comunidades existentes na região. 

Hoje em Arariba nós temos uma história (Ronaldo, 49 anos, assentado e 
presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural). 
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De fato, é surpreendente a complexidade da organização que se estabelecia no 

acampamento. E mais surpreendente ainda foi a velocidade com que isso se deu, pois a maioria 

das pessoas que chegou ali não tinha experiência em organizações coletivas ou movimentos 

sociais. Tudo seria muito novo e para conseguir a sonhada terra era preciso se moldar 

rapidamente a situações inesperadas, era preciso identificar-se com a luta. 

Constituíram-se comissões as mais diversas para que a organização do acampamento 

ganhasse dinamismo e uma ordem estabelecida. Dividiam-se os trabalhos pormenorizadamente 

com escalas diárias para que todos pudessem contribuir. As questões geracionais e de gênero 

eram respeitadas e levadas em conta na repartição das tarefas. Homens, mulheres, jovens, 

crianças e idosos sabiam como se comportar e o que fazer para ajudar. Tínhamos ali uma 

verdadeira pedagogia militante, um cotidiano que exigia a aprendizagem de um novo modo de 

sociabilidade, no qual a importância da causa coletiva estava acima das questões individuais. 

Tudo pela terra e pelo sonho da dignidade.  

(...) quando cheguemo, chuvendo, muita criança, botamos a lona debaixo 
daquele pé de Jaca ali. Botemo as criança tudo em baixo. Quando 
amanheceu o dia nós dividimo as comissão. Comissão das pessoa pra tirar 
lenha, comissão dos cozinheiro pra fazer o leite, porque quando a gente 
chegou teve de dar logo assistência às criança logo. Comissão dos 
barraco, pra fazer barraco, dividiu os trabalho, as tarefas. Pra cada 
comissão tinha um coordenador (Enéas, 33 anos, assentado e agente de 
saúde). 

Às quatro horas da manhã era todo mundo trabalhando, as mulheres 
cozinhando e os home cortando lenha pra fazer as barracas e havia várias 
coordenações (Francisca, 40 anos, assentada). 

O homem trabalhava pesado, no desmatamento, mato pesado.  A mulher 
só trabalhava na hora de botar a semente na terra. Os homens saiam 
cavando e as mulheres vinham atrás pondo a semente. O homem fazia a 
coveira com a enxada e a mulher que vinha e botava a muda. Existia 
muito isso. (Enéas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 
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Para que tudo isso funcionasse era preciso a construção de um discurso unificador, que 

conseguisse ser incorporado e adaptado ao cotidiano de todos no acampamento. O discurso era 

de fato carregado de passionalidade e emoção. Acabou rapidamente assimilado, pois focalizava 

a necessidade da consciência por parte daqueles trabalhadores sem-terra, da sua exploração por 

uma sociedade capitalista injusta. Pregava-se, naquele momento, não só a necessidade da 

reforma agrária, da terra para quem dela precisa, mas a mudança da ordem capitalista 

estabelecida, com palavras de conotação revolucionária e com grande apelo emotivo. 

Esse discurso bem montado era domínio das lideranças, pessoas que conduziam todos os 

processos organizativos. Eram treinadas e adaptadas a, numa situação extrema como aquela, 

integrar e unificar os diversos grupos existentes, pois já tinham vivido isso nas experiências de 

outros acampamentos e Arariba seria mais uma lição a fazer. Portadores de um discurso aceito 

como verdadeiro pela grande maioria, dominavam o saber operativo não só dos processos 

internos relativos à organização dos trabalhos na comunidade, mas também os processos 

externos materializados na forma de negociação e articulação com os agentes governamentais, 

ONGs, sindicatos e no domínio da linguagem dos processos burocráticos que conduziam à 

desapropriação do imóvel. 

A questão do MST era uma questão de organização. Por ser gente mais 
ligado a esse setor, tava informado da coisa. Questão de documentação, 
ligação com sindicatos, com o Estado (Irani ,26 anos, assentado e agente 
de saúde). 

Tem um líder, sabe por quê? Por que muitas vezes o líder sabe onde 
buscar, com quem falar. Ele está mais acostumado, não é? Por que, oi, 
digamos, tem um senhor assim, ele não sabe ir lá fora se expressar, 
buscar, o que falar, entendeu? (Severina, 55 anos, assentada). 
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A importância das lideranças na viabilização da causa coletiva é destacada por Melucci 

(apud GONH, 2002: 163) porque “são elas que promovem a busca dos objetivos, desenvolvem 

estratégias e táticas para a ação e formulam uma ideologia. (...) são elementos-chave para  

construir e manter a identidade coletiva de um grupo”. 

De fato, a estrutura organizacional do acampamento, ou o início da sua estruturação, havia 

sido concebido nas reuniões acontecidas em diversas localidades onde as pessoas foram 

sensibilizadas a participarem da ocupação. O próprio movimento social que comandou o início 

do acampamento possuía a logística da ocupação toda montada e adequada a determinada 

situação. A preparação das lideranças e o modo como deveriam agir eram fundamentais naquele 

momento. Segundo Melucci “a maioria dos movimentos sociais surge não porque indivíduos 

isolados decidem participar de lutas. Antes, grupos organizados definem metas, planos, fazem 

acordos, estabelecem obrigações, etc” (apud GONH, 2002: 163). 

Uma das primeiras providências das comissões organizativas, basicamente formadas e 

organizadas pelas lideranças com experiência naquela situação e depois por outros 

companheiros de luta que se mostraram aptos àquela tarefa, foi verificar a existência de grupos 

formados por proximidades, seja de parentesco - pois haviam muitas famílias e parentes 

reunidos -, seja pela origem comum (regiões de onde procediam). 

O acampamento por ter gente de todas as localidades: Recife, Serra 
Talhada, até da Bahia e Rio Grande do Norte. A preocupação era para 
que não houvesse aborrecimento entre pessoas que saíram da sua 
localidade e que vieram pra qui. Aí a organização resolveu dividir a 
coordenação por região e tinha uma coordenação geral (Irani, 26 anos, 
assentado e agente de saúde). 
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Os barracos construídos de lona agrupavam então pessoas dos mesmos lugares e também 

os familiares. Deste modo seria mais fácil inserir essas pessoas no cotidiano que se criaria, 

diminuindo as prematuras desistências que se constituíam em função do intenso esforço que era 

feito para viver em condições impróprias. Seria mais fácil a convivência, no começo, por parte 

daquelas pessoas que possuíam certas afinidades, conheciam-se de outrora e guardavam uma 

certa solidariedade entre si, que tenderia a aumentar no processo de luta. 

As pessoas que vieram, geralmente eram filhos, pais, irmãos, primos 
(Irani, 26 anos, assentado e agente de saúde). 

Os barraco foi divido por lugares. (...) vamo supor que veio dez pessoas 
de Serra Talhada, barraco pra dez pessoas de Serra Talhada. Ponte dos 
Carvalhos, foi um barraco só. Era uma maravilha do mundo (Eneas, 33 
anos, assentado e agente de saúde). 

Existia muitas famílias, cunhados, irmãos e hoje ainda permanece 
(Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Rural). 

 

 

Os barracos de lona que acomodavam aquelas pessoas simbolizariam, nos futuros relatos, 

o tamanho do sofrimento que passaram. Eram negros, feitos de plástico, faziam com que o 

ambiente interno ficasse extremamente quente, confundindo-se com o “inferno”, numa metáfora 

usada pelos assentados. Ali muitas crianças padeceram devido a desidratação e era difícil 

conseguir dormir à noite, pois o calor do sol ficava entranhado naquele material.  

A gente vê, pegando do início, aqui foi um sofrimento bastante na questão 
da conquista da terra. Teve companheiros aqui que eu presenciei falecer 
até filho dele, sob o teto de lonas pretas. (Irani, 26 anos, assentado e 
agente de saúde). 
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A alimentação era muita escassa. No começo recebiam cestas básicas dos governos 

estadual e federal, tinham as provisões arrecadas pelo movimento social junto a ONG’s e 

sindicatos, faziam piquetes nas estradas para conseguir algum dinheiro e assim sobreviver. A 

partir dessa dificuldade, tiveram a primeira experiência do coletivo, como eles se referem à 

produção solidária, de ver da terra surgirem os frutos da cooperação, da confiança, do 

companheirismo e da solidariedade que brotava no cotidiano do assentamento. Via-se naquele 

momento o capital social construído pelo grupo ser intensamente e continuamente apropriado. 

Os homens faziam o plantio, depois do plantio as mulheres é quem 
cuidavam. Irrigava, adubava, fazia a manutenção (Irani, 26 anos, 
assentado e agente de saúde). 

Nós formamo muitos grupos coletivos e começamos a trabalhar. 
Plantamo macaxeira, batata, feijão, inhame e com nosso produto nós 
fomo se alimentando e daí nós vendendo para o município (Ronaldo, 49 
anos, assentado e presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural). 

Naquele tempo era o seguinte: a gente todo mundo plantava. Na hora de 
colher, tirava uma comissão para colher e uma comissão pra vender 
(Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

O surgimento de um espírito cooperativo se fazia perceber desde do momento inicial, 

potencializado pelo discurso militante proferido. As palavras de ordem usadas nos processos de 

agregação da comunidade tentavam inculcar naquelas pessoas a necessidade de agirem como 

companheiros e isso era rapidamente respondido pela comunidade de forma positiva. 

Primeiro passo: resistir e permanecer  (Ronaldo, 49 anos, assentado e 
presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural). 

 

 

Antes de mais nada, estavam lutando pela mesma coisa e era fundamental não desviar o 

foco dos objetivos. Por isso, faziam-se companheiros com facilidade naquele acampamento. As 
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ações individuais, ao que nos parece, eram regidas por um misto de racionalidade instrumental, 

na qual se calculavam meios fins, e de emotividade, surgida principalmente do universo 

simbólico construído no processo de luta pela terra.  

Solidariedade naquela época foi o primordial para que se levasse a 
conquista da terra (Irani, 26 anos, assentado e agente de saúde). 

Veja bem, o companheirismo naquela época era bem mais forte do que 
hoje. Porque naquela época todo mundo estava no mesmo barco, estava 
num processo de construção. Todo mundo trabalhava com a união, um 
dava uma opinião, o outro dava também; um pedia uma ajuda e o outra 
dava. Tirava-se as dúvidas dos colegas, ajudava o grupo para executar o 
serviço (Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

A confiança reinou naquela época. (...) Naquela época todo mundo se 
tratava como se fosse família. Não tinha assim distinção não (Irani, 26 
anos, assentado e agente de saúde). 

A solidariedade era primeiramente a conquista da terra e ninguém deixar 
nenhum outro perecer. Quando a gente tinha uma banda de cuscuz dividia 
com seu companheiro, mas ninguém podia perecer de fome (Ronaldo, 49 
anos, assentado e presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural) 

Nós tinhamo que ter consciência que nós tava aqui era pra brigar pela 
terra e não com o companheiro (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente 
do Conselho de Desenvolvimento Rural) 

 

Havia de fato um espírito de grupo como definido por Sartre (2002), o que é diferente de 

um agrupamento, sendo este caracterizado por uma situação de passividade e impotência na 

qual cada indivíduo é um número e pouco se importa com o outro. Enquanto que no grupo a 

força de cada ator inserido é aumentada pelos componentes do grupo que no conjunto pode 

interferir (comandar) a sua própria história. Para um agrupamento tornar-se um grupo é 

necessário que os atores envolvidos transformem planos comuns e individuais em grupais, 

sendo necessário o estabelecimento de vínculos duradouros que fortaleçam o compromisso com 

o grupo e com a causa escolhida. 
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As atividades que se processavam eram pensadas e debatidas em grupos, o diálogo era 

intenso. Foi sendo criado um hábito de reuniões decisórias para definir qualquer assunto que 

pudesse influenciar nos processos coletivos. Essas reuniões poderiam ser marcadas a qualquer 

momento, a depender da necessidade, e as pessoas compareciam rapidamente, dispostas a ajudar 

e a definir aquela situação. 

Era avisar assembléia e todo mundo chegava (Irani, 26 anos, assentado e 
agente de saúde). 

Sentava a comissão e era a comissão que decidia o futuro, discutia ali e 
jogava pra assembléia. Aí sim, se a comunidade aceitasse aquela proposta 
era executada, se não tivesse a aprovação da comunidade, não era 
aprovada, não era executada. (...)A comissão sentava as cinco e começava 
a discutir a organização do assentamento. Ali discutia uma proposta que 
foi lançada e seria jogada para a assembléia. Se a assembléia aprovasse 
era executada, se a assembléia não concordasse, não era. (Eneas, 33 anos, 
assentado e agente de saúde). 

As decisões eram todas em assembléia. Funcionava como se fosse um 
congresso. As assembléias aconteciam com todo membro da ocupação. 
Desde da criança, a mulher, o idoso que estava presente. Ali tinha todo 
poder de determinar e decidir o que seria feito (Irani, 26 anos, assentado e 
agente de saúde). 

 
 

As sanções aos comportamentos individuais que prejudicassem o objetivo coletivo eram 

decididas em assembléia. As normas de comportamento pré-estabelecidas eram rígidas e dessa 

rigidez, segundo o discurso militante proferido pelas lideranças, dependia a vitória final. Havia 

pouco espaço para a tolerância ao que fosse considerado comportamento desviante. 

A gente pegava os infratores, levava perante a assembléia e a assembléia 
decidia se ele ia ficar no acampamento ou ia embora (Eneas, 33 anos, 
assentado e agente de saúde). 
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É fato que existiam conflitos internos que ganharam contornos distintos em função do 

tempo de duração do acampamento. No início, a necessidade de se adaptar ao cotidiano e aos 

processos coletivos fazia com que as pessoas vissem, em alguns momentos, seus desejos 

individuais serem deixados no plano secundário nas decisões das assembléias. Isto foi uma fonte 

de descontentamento e desistência de várias pessoas na fase inicial do acampamento. Os relatos 

evidenciam os conflitos corriqueiros que aconteciam em função de desentendimentos pessoais e 

muito pontuais.  

Com o tempo, num momento posterior, os conflitos se davam principalmente entre as 

lideranças, em função da posição e estratégia adotadas nas negociações com o Incra, governos 

estadual e municipal, e as opções partidárias diferenciadas das lideranças. 

O mais singular, neste caso, é que o movimento social que organizou o assentamento com 

o tempo afrouxou suas ações de base no local. Várias lideranças que vieram para a organização 

inicial foram para outras áreas de conflito para promover outras ocupações e dar suporte ao 

processo inicial. Isto fez com que novos líderes surgissem no processo de luta, lideranças 

concebidas naquele acampamento e que guardariam uma posição política umbilicalmente ligada 

às demandas daquele local, distanciando-se um pouco do discurso revolucionário usado pelas 

lideranças iniciais. No entanto, assim como os líderes iniciais, tinham um discurso muito 

articulado e domínio da verdade que agregaria as pessoas. O surgimento de uma oposição a 

essas lideranças naquele momento foi rebatido com a desqualificação do discurso opositor, 

considerado incoerente e traidor à causa maior da reforma agrária. 

Existia um grupo da direita que estava infiltrado entre a gente que a gente 
não sabia. (..)E aí a gente travou a maior briga. Foi briga de verdade 
mesmo, briga política (Irani, 26 anos, assentado e agente de saúde). 
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O pessoal da direita quando se acharo que nós tinha ganhado a terra aí 
botaram as unhas de fora, né? (...) Uns, a gente deu um jeito na base da 
conscientização política e o resto foi na base da... (Chico Pedro, 66 anos, 
assentado). 

 

 

A referência a uma oposição de direita, ao que nos parece, quando confrontamos com 

outros relatos ouvidos, refere-se a pouca capacidade de debate entre idéias diferenciadas naquele 

acampamento. Existia de fato uma prática do diálogo, das assembléias, das decisões coletivas. 

No entanto, o que acontecia, geralmente, era que as idéias tinham uma certa homogeneização 

associada à verdade estabelecida pelo discurso oficial e agregador das lideranças. Nesse sentido, 

quando aconteciam nas reuniões e assembléias opiniões que iam em direções contrárias à 

verdade mormente estabelecida estas ganhavam logo o rótulo de “direitistas” e eram 

rapidamente invalidadas. Eram consideradas “conservadoras” e não serviam para a mudança que 

se postulava. De outro modo, aquelas pessoas que tinham um discurso diferenciado se 

defendiam da mesma maneira, invalidando o discurso alheio. Formava-se um diálogo de surdos. 

Essa dificuldade de colocar em questão, com mais profundidade, as divergências políticas 

internas terá determinante influência mais tarde no assentamento, dificultando a apropriação do 

capital social existente. Por mais que houvesse debates e decisões coletivas, tudo isso era muito 

estimulado pela necessidade comum, pelo sofrimento que só terminaria com a luta coletiva. 

Vários conflitos entre os ocupantes sem-terra ficariam abafados e ressurgiriam com mais 

intensidade no assentamento, sendo mais difícil encontrar resoluções. Ao que nos parece, com a 

vitória conquistada, a necessidade de agir como companheiros de luta se arrefece. 

Os conflitos existiam, mas o que mais singularizava aquela experiência coletiva era a 

mudança que se dava no comportamento das pessoas e da consciência que elas tinham dessa 
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transformação, dessa primeira ruptura com um passado repleto de sofrimento. Pessoas que, 

antes da experiência da luta, desconheciam a importância da organização política, do 

enfrentamento político, da capacidade de mudança que se colocaria para as suas vidas a partir da 

participação em um movimento social e da necessidade da confiança e da solidariedade com os 

companheiros de luta, passam a ter plena consciência de que agora formavam uma comunidade 

diferenciada. 

A referência a uma história diferenciada, repleta de esforço por parte das pessoas da 

localidade, é consenso entre os depoimentos colhidos. É nessa luta e nas suas nuances que eles 

vão se inspirar para realizar as futuras ações políticas no assentamento e para, de um certo 

modo, dar continuidade àquele discurso agregador e unificador usado no acampamento e nas 

ações promovidas pelo sentimento de grupo. A memória coletiva  surgida .na luta pela terra 

servirá para que possam se apropriar do capital social criado. 

Nós vencemo com muita discussão, muita política e muita luta (Maria 
José, 44 anos, assentada e cozinheira da escola). 

Nós vencemos, temo terra, temo saúde, temo educação, através da nossa 
luta (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Rural) 

Foi um momento muito bonito quando nós chegamos, parecia até um 
filme, chegando de madrugada, acendendo os lampião e levantando o 
acampamento. Eu quando me lembro me dá vontade até de chorar. Foi 
muito bonito o momento quando nós chegamos. Com a bandeira e nós 
lutando pela vitória (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do 
Conselho de Desenvolvimento Rural) 

O que me marcou muito na época do acampamento quando a gente 
ajuntava os amigos, não tinha energia naquele época, e fica observando as 
estrelas, escutando um somzinho à pilha mesmo, e ficava conversando, 
tomando uma dosezinha de cachaça. Era bom demais. (...)Mas então, 
fazia tudo de novo, fazia tudo de novo. Naquele tempo era uma amizade 
madura, um companheirismo danado, naquele tempo era bom demais 
(Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 
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A segunda ruptura estaria por vir. Com a imissão de posse do imóvel declarando a 

desapropriação para fins de reforma agrária abriria uma nova página na história daquela 

comunidade. De um lado, várias idealizações individuais viriam à tona e se chocariam com a 

idéia da causa coletiva. De outro, a possibilidade de continuar com as ações integradas e 

unificadas em uma nova realidade.  

3.3 A VITÓRIA DA LUTA PELA TERRA: A SEGUNDA RUPTURA E A 

CONSTRUÇÃO DO ASSENTAMENTO 

 

 
A desapropriação do imóvel foi carregada de emoção. A notícia que chegava da vitória 

abria para aquelas pessoas perspectivas diversas, novos desafios a serem enfrentados e 

superados. As identificações construídas anteriormente sofreriam novo abalo e outras 

apareceriam, como por exemplo identificar-se com a situação de assentado da reforma agrária 

e não mais com a de ocupante sem-terra ou morador do engenho. Questões como a construção 

da infra-estrutura do assentamento, o relacionamento com os órgãos governamentais de fomento 

e assistência técnica, com as organizações não governamentais, demandavam uma postura 

diferente daquela que foi aprendida na luta. Demandava um maior diálogo interno entre os ex-

ocupantes sem-terra, entre estes e os ex-moradores, entre os agora assentados da reforma 

agrária e os agentes externos.  

O primeiro passo a ser dado para se moldar aquela nova realidade era a construção de uma 

associação. Existe uma obrigatoriedade por parte do Estado para que toda negociação, no que 

diz respeito aos créditos e financiamentos das atividades produtivas e de estruturação do 
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assentamento, seja intermediada pela associação local. Isto também é parecido nas atividades 

realizadas pelas organizações não governamentais nos assentamentos. Neste caso a procura à 

associação como peça fundamental na parceria para futuros trabalhos que serão realizados no 

assentamento é regra geral.  

A associação é o primeiro passo de organização de um assentamento, 
sem ela não funciona (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do 
Conselho de Desenvolvimento Rural) 

(...) A Secretaria de Agricultura falou que tudo que tiver da comunidade 
tem que passar pela associação  (Severina, 55 anos, assentada). 

 

 

De fato, a importância da criação das associações para que se fizesse a representação 

externa da comunidade e se avançasse na organização interna foi primordial. Estas serviriam 

como espaço de debates e negociações. A comunidade, no primeiro momento, via naquela 

instituição o potencial de agregação das antigas comissões organizativas que existiam no 

acampamento e as pessoas estariam dispostas a participar ativamente das atividades. No entanto, 

com o tempo, os debates na associação mostravam ter uma natureza completamente diferente 

daqueles desenvolvidos nas comissões organizativas e nas assembléias gerais. Não havia mais 

uma única opção e um único objetivo - no caso a conquista da terra -, várias eram as questões a 

serem resolvidas e as opções para isso eram múltiplas. 

Com a vitória conseguida, o discurso usado no acampamento, com forte conotação 

revolucionária, já não tinha mais o mesmo apelo emotivo e agregador. Esse discurso era usado 

pelo movimento social que organizava o acampamento e, pela sua própria natureza, teria 

enorme dificuldade de modificá-lo tão rapidamente a fim de seguir a velocidade das mudanças 

que se processavam. 
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No assentamento, após a construção da associação Terra, Trabalho e Liberdade, impõe-se 

os primeiros questionamentos entre as lideranças sobre como adaptar o discurso e a prática 

política às novas condições impostas pela realidade cambiante, pela situação de assentados da 

reforma agrária. Nesse momento, as lideranças que haviam surgido na luta já dominavam as 

estratégias de ações e de discurso que deveriam ter para representar a comunidade. Foram esses 

os primeiros representantes oficiais daquela associação. Além do mais, o fato de terem se 

formado representantes, líderes legítimos daquela comunidade, numa situação de extrema 

dificuldade, da luta pela vida em última instância, fez com que aprendessem a aliar em 

determinados momentos um discurso revolucionário, ligado a uma mudança mais geral na 

sociedade capitalista, com um outro mais apaziguador e propenso ao diálogo. 

Em paralelo, o movimento social, que havia dado início ao acampamento e, em um 

determinado momento, relaxado sua ligação com aquele espaço, volta a se aproximar daquela 

comunidade. No entanto, os líderes surgidos na luta viam com desconfiança essa 

reaproximação, pois passaram a discordar das estratégias e ações desse movimento da forma 

como acontecia no acampamento. Havia dúvidas fortes sobre a real intenção daquele retorno. 

Era certo que o movimento não os tinha abandonado completamente na luta, mas o 

afrouxamento dos laços naquele momento foi considerado por alguns como uma traição. Desse 

modo, procuravam estreitar ligação com um novo movimento que vinha sendo criado, o MLST 

(Movimento de Libertação dos Sem Terra), participando ativamente da origem deste.  

Por conta do radicalismo de algumas pessoas dentro do MST a gente se 
dividiu. (...) A gente sentou junto com a companheirada desde o início da 
ocupação aqui e decidimos montar um novo movimento: o MLST (Irani, 
26 anos, assentado e agente de saúde). 
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 O Movimento dos Sem Terra que organizava mesmo. Depois chegou 
outro movimento, aí se dividiu (Márcia, 19 anos, assentada, antiga 
moradora). 

 

 

Em torno dessa discordância, exposta na fala anterior, e em função de tensões internas 

surgidas na associação Terra, Trabalho e Liberdade, originadas a partir de dúvidas em relação ao 

modus operandi de alguns integrantes, foi criada uma nova associação nomeada Independente. 

O que é mais singular na origem dessa associação é que ela, mesmo tendo uma ligação 

umbilical com o MST, acaba agregando além dos dissidentes da primeira associação, 

principalmente alguns ex-moradores do engenho. Estes, ao que nos parece, perceberam naquela 

associação uma forma de resgatar a diferenciação social, de trajetória de vida, que já tinha sido 

evidente à época do acampamento. Então, de forma surpreendente, passam a se identificar com 

o discurso militante, apropriando-se freqüentemente da moral militante surgida no 

acampamento entre os ocupantes sem-terra 

A criação da associação Independente aumentou o sentimento de diferenciação social 

contido nos ex-ocupantes sem-terra. Para estes, a formação dessa associação era a prova cabal 

da diferença entre eles e da impossibilidade de agregação dos grupos. Essa heterogeneização é 

reforçada até pela divisão geográfica do assentamento. Os ex-moradores continuam residindo 

nas casas pertencentes ao antigo engenho que ficam separadas da agrovila construída para 

abrigar os ex-ocupantes sem-terra, onde estão localizados o posto de saúde e a escola da 

comunidade. A partir dessa divisão passam a se referir, um ao outro, não mais como moradores 

ou invasores, mas como o pessoal de lá de baixo e o pessoal aqui de cima.  

Justamente por isso. O pessoal daqui não era muito com o pessoal de lá. 
Aí algumas pessoas não queriam participar dessa associação daqui. Já 
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que alguém não quer participar, vamos fundar outra associação. Aí 
fundaram outra lá porque alguém não queria participar daqui (Severina, 
55 anos, assentada). 

Depois que inventaram a lá de baixo, tudo deles é separado. Não que se 
unir coma associação daqui não (Maria José, 44 anos, cozinheira da 
escola e assentada). 

É. Lá fica mais os moradores. Tem gente da época da invasão, mas quem 
mora mais lá são os moradores. Por que lá já era a sede dos moradores, 
os moradores já moravam lá (Márcia, 19 anos, assentada, antiga 
moradora). 

Existe uma briga política entre grupos que ali moram. Um assentamento 
que na verdade foi dividido ao meio, pois existiam interesses diferentes 
políticos entre duas lideranças ligadas a movimentos diferentes.(Gustavo 
Galindo, 29 anos, gerente de fomento da Secretaria de Agricultura do 
Município do Cabo de Santo Agostinho) 

Foram os nossos maiores inimigos, os moradores. (..) Uma coisa grave é 
você ter uma desapropriação e os maiores direitos ser do morador (Chico 
Pedro, 66 anos, assentado). 

O pessoal daqui e o povo do lado de lá (Eneas, 33 anos, assentado e 
agente de saúde). 

 

 

Em relação aos conflitos existentes nos assentamentos envolvendo visões políticas 

diferentes, estudo elaborado sobre um assentamento no estado de São Paulo feito por D’incao 

(1995) é seminal para os estudiosos da reforma agrária e verifica, neste local, um campo de 

disputa pelo poder. A autora identifica uma luta  discursiva sobre o monopólio da apreciação do 

real. Através dessa batalha entre discursos, o estudo sinaliza um certo tipo de mecanismo de 

defesa, de rejeição mútua do discurso proferido pelas partes envolvidas no conflito, o qual 

denomina  invalidação circular. 

Cada ator envolvido no conflito usa, ao seu modo, o que a autora chama de moral 

militante. Esta seria construída através de valores criados na luta que serviam de referência aos 

comportamentos individuais na época do acampamento. Essa moral militante vai permanecer 
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em situações que, a princípio, são completamente diferentes da época do acampamento, sendo 

usada algumas vezes como mecanismo de invalidação de posições contrárias. Segundo a autora, 

essa população, que participa dos movimentos de luta pela terra, de modo geral, foi socializada 

em um ambiente antidemocrático em que predominavam relações de dominação as mais 

diversas. 

O acampamento, por mais intenso em sua influência sobre a mudança de comportamentos, 

seria incapaz de criar nestas pessoas um verdadeiro habitus democrático. Segunda a autora,  

(...) a impressão é de que essas pessoas têm reproduzido ali sua maneira 
de vida anterior, existentes antes do acampamento, sem que seu encontro 
num projeto comum tenha feito renascer uma realidade nova, que lhe 
permita ultrapassar o que sempre foram, de modo a se lançarem numa 
aventura comum construtiva. Nada sugere uma vontade comum de 
inscrever no espaço um identidade partilhada (D’incao, 1995:.57). 

 

 

Guardamos um certa oposição a essa idéia conclusiva da autora, mas é certo que a 

dificuldade que se coloca no assentamento, em relação às discordâncias políticas existentes 

entre os assentados, ganha uma dimensão maior se comparada à época do acampamento. De 

fato, promover um maior diálogo e tentar exercitar a democracia é um processo de 

aprendizagem. A freqüência com que usam o expediente das invalidações para não escutar o 

discurso contrário mostra que é um processo muito lento e às vezes intransponível para alguns. 

Não se deve deixar o capataz (o administrador) do senhor de engenho 
ganhar terra. Esse é um grande problema. Eles quer ser sempre o dono da 
bola (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Rural) 

 

Paralelo e intensificado por todo  esse processo de conflito entre as associações, as pessoas  

formadoras da base que, desde a época do acampamento participavam das assembléias e de 
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todas as discussões coletivas, passam a dividir suas atenções entre, de um lado, a organização 

política da comunidade, as demandas coletivas definidas pelas associações. De outro, a 

necessidade da organização do seu lote, da cultura produtiva, da comercialização da produção, 

dos desejos individuais, etc 

No começo participava tudinho, mas de um certo tempo pra cá o povo 
perdeu a confiança na associação (Chico Pedro, 66 anos, assentado). 

Antes, as famílias participavam mais da associação. Hoje mais não, a 
participação é muito pouca. A gente tem que tá insistindo. A gente vai nas 
casas, leva o convite, vai de casa em casa, conversa com a família que é 
pra tentar resgatar essa família, trazer para a associação de novo. O 
processo foi de tanta decepção que eles passaram em termos de 
associação a perder a credibilidade (Eneas, 33 anos, assentado e agente de 
saúde). 

 

 

Nesse sentido, torna-se comum o fortalecimento de pequenos grupos ligados a afinidades 

diversas, como parentescos, compadrios, opção religiosa, etc. A ligação a um grupo maior, a 

toda coletividade, passa a ser polarizada com o recrudescimento dos grupos diferentes, que 

possuem formas singulares de relacionamento. Esses traçam estratégias produtivas conjuntas, 

por exemplo, realizando troca de dias de trabalho e pequenos mutirões, criando uma 

identificação intensa com a terra e com a profissão de agricultor. 

A questão da família interfere na questão de continuar com a solidariedade e 
confiança. A partir do momento que chamo para ser meu compadre é por 
que tenho confiança nele. O compadre que o pessoal costuma chamar aqui é 
como se fosse da família (Irani, 26 anos, assentado e agente de saúde). 

Tem bastante compadre aqui. É compadre pra lá, é compadre pra cá (Irani, 
26 anos, assentado e agente de saúde). 

Tem uma turma que se organiza melhor, é o pessoal da Barra de Guabiraba. 
São parentes, é onde se trabalha e produz mais (Eneas, 33 anos, assentado e 
agente de saúde). 
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Hoje cada um procura produzir, mas ainda tem pessoas que se juntam para o 
trabalho coletivo (Ronaldo, 49 anos, assentado e presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Rural). 
 
Existem dois grupos de trabalho no projeto que se articulam por afinidades. 
Eles dizem que querem trabalhar com quem mais se dá bem. Às vezes são 
compadres, familiares (Rizadalvo, 38 anos, técnico do Centro de Mulheres 
do Cabo). 
 

 

A referência a facilidade que as pessoas possuíam em formar e se organizar em pequenos 

grupos, tendo como referência principalmente a família, faz-nos retornar a idéia do familismo 

amoral encontrado na obra do antropólogo Edward Banfield. Este autor, a partir de uma 

pesquisa realizada na pequena cidade de Montegrano, no Sul da Itália,, verifica a existência de 

um ethos local no qual as pessoas guardam uma relação muito estreita com a família, 

intensificando esses laços e visando maximizar a vantagem material e imediata da família 

nuclear. Nesse sentido, surgiria uma enorme dificuldade para que o espírito cooperativo 

transcendesse os interesses materiais imediatos da família (PUTNAM, 2002). 

É certo que a família passa a ter no assentamento uma importância ainda maior em relação 

às questões relativas a toda a comunidade. As pessoas trazem de volta hábitos que tinham sido, 

em determinado momento no acampamento, colocados numa posição mais secundária, como 

por exemplo uma solidariedade maior com aqueles ligados ao parentesco, em detrimento de 

outros que estivessem fora dessa relação. 

No entanto, essa posição surgida já no assentamento guarda um diferencial com as idéias 

de Banfield. A experiência do acampamento ensinou a essas pessoas que o potencial do seu 

poder coletivo, do capital social criado, é o diferencial daquela comunidade. Que algumas 

demandas individuais são, antes de tudo, coletivas. Então, existe uma diferença fundamental 
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entre a idéia do antropólogo citado, pois as famílias conseguem se agrupar facilmente nas 

ocasiões em que suas demandas individuais se confundem com o da coletividade, ativando a 

memória coletiva construída no assentamento, ressurgindo, então, aquele espírito solidário e de 

profunda confiança, só que agora com uma descontinuidade que, antes de ser a exceção, torna-

se regra. 

Todo mundo vem. Principalmente as mães. Quando tem reunião aqui nas 
escolas, principalmente as mães. Quando as mães não podem vim, os 
pais vêem. As vezes a mãe vai pro médico, fazer outra coisa, aí o pai vem 
no lugar da mãe. Então todas as reuniões aqui a gente participa. Tem 
também a reunião sobre a saúde, inclusive tem uma hoje, o menino foi 
me avisar. Então eles avisam a gente, entendeu? Olhe, vai ter reunião tal 
dia. Vai ter reunião sobre pressão alta, hipertenso, então eles avisam, 
botam o aviso lá no quadro do posto de saúde. Quando é sobre a saúde 
eles avisam lá. Qualquer coisa eles avisam lá no posto de saúde porque é 
onde mais o pessoal freqüenta. E o pessoal comparece, a maioria 
comparece (Severina, 55 anos, assentada). 

Se for um problema que interesse a cada um, eles tudinho tá pronto a 
fazer pressão (Maria José, 44 anos, assentada e cozinheira da escola). 

Vamos supor, uma invasão no Incra para pressionar o Incra, ou no 
Governo do Estado para pressionar o Governo do Estado. Fica mais 
difícil, eles recuam. Agora quando chama a comunidade para uma 
reunião da escola eles aparecem, posto de saúde eles aparecem. Porque é 
uma coisa que eles convivem e os filhos deles convivem. (Eneas, 33 
anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

Os estudos que focam sua análise na questão do capital social tendem a enfatizar a 

dimensão econômica, confundindo sua materialização com os ganhos materiais, sinônimo de 

lucratividade, produtividade e produção. No entanto, como afirmamos em outros momentos, 

esse recurso pode se manifestar em esferas bem distintas da econômica, relacionada 

principalmente às questões de representação política e cultural da comunidade em questão.  
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Nesse sentido, Matos (2000) chama a atenção para o caráter reducionista dessas 

abordagens afirmando que: 

Fica evidente o viés economicista que reduz a leitura social aos seus 
efeitos econômicos, que enfatiza o econômico como objetivo universal 
da organização social com a intenção de estabelecer o elo perdido entre o 
indivíduo e a sociedade; entre o mercado e não-mercado; justapondo de 
maneira acrítica hábitos, normas e instituições; tudo a serviço do 
estabelecimento de um clima positivo de construção social e crescimento 
econômico; sem considerar os conflitos e as contradições naturais à 
organização social (MATOS, 2000: 9). 

 

 

De fato, os assentados têm dificuldade em reproduzir na esfera econômica a experiência 

do coletivo acontecida no acampamento. De um lado, agora com os lotes individuais, o ideal de 

autonomia ganha ênfase entre eles, determinando a preferência por criar suas estratégias 

individuais de reprodução social e, do outro, a experiência do coletivo trazer à tona passagens de 

total subordinação à causa coletiva e intensa abdicação das demandas e desejos individuais. 

Já tiveram duas experiência de coletivo. Um ligado à comercialização da 
cana e outro à plantação de verduras. Mas me parece que na primeira 
houve problema na divisão dos recursos e a segunda não deu certo. A 
experiência do coletivo não prospera lá (Rizadalvo, 38 anos, técnico do 
Centro de Mulheres do Cabo)  

Hoje os pessoal não quer mais saber de coletivo, muitas pouca pessoas 
quer saber de coletivo (Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

Na questão financeira, você faz o seu que eu faço o meu (Irani, 26 anos, 
assentado e agente de saúde). 

 

 

As tentativas anteriores de criação de um espaço para estratégias conjuntas de produção e 

comercialização não tiveram bons resultados. Hoje existe um projeto coletivo de piscicultura no 

assentamento, desenvolvido em parceria com a Organização Não Governamental Centro das 
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Mulheres do Cabo. O objetivo do projeto é estimular a autonomia produtiva do assentamento, 

respeitando os princípios da sustentabilidade ambiental e da igualdade de gênero. Houve uma 

reunião de sensibilização, na qual todos os assentados foram convidados a participar do projeto. 

No entanto, das 36 famílias que começaram, somente 22 famílias participam da última fase do 

projeto que prevê a formação de uma cooperativa de beneficiamento do pescado. 

A divisão das associações contribui para que esse projeto de cooperativismo não tenha o 

alcance previsto pela organização parceira. Apenas a associação Terra, Trabalho e Liberdade 

participa, o que faz com que, de modo geral, esta ação seja identificada como sendo daquela 

associação e não da comunidade do Arariba de Baixo. Podemos concluir que, se considerarmos 

apenas a questão da solidariedade, do cooperativismo e da confiança, bases do capital social, 

ligado às realizações materiais dos assentados e da comunidade em seu conjunto, a apropriação 

deste recurso é mínima. De fato, se esse fosse o único critério, afirmaríamos que as 

identificações comuns, a memória coletiva, o poder coletivo, sinônimo de capital social, tinham 

sido quase completamente perdidos. A ruptura entre o momento do acampamento e a atual 

situação do assentamento teria sido total. 

Outro fator importante que afeta a construção de uma experiência coletiva na área 

econômica é a própria estruturação produtiva do entorno. Região dominada pelo cultivo da cana, 

existem ali diversas usinas que compram a produção de todas as categorias de produtores, 

oferecendo sua logística de transporte, assegurando uma demanda contínua e uma fonte de renda 

garantida para os vendedores. Levando em consideração que o valor do produto é totalmente 

determinado pelo mercado internacional, os produtores têm um poder quase inexistente na 

barganha do preço comercializado. No entanto, a comparação entre a incerteza de produção, 
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com a comercialização de uma nova cultura, e a integração a uma  cadeia produtiva tradicional, 

fez com que uma grande parte dos assentados preferisse a segunda opção. 

Tem cana também no lote. Pouca cana, mas tem. A gente vende para a 
Usina Liberdade (Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora) 

A cana já existia. Aí as outras áreas que não tinham cana a gente planta 
nessas áreas também, entendeu? Quem pode plantar, quem tem 
possibilidade, planta.(..) É mais fácil cultivar. Por que cana é só limpar 
duas vezes, botar o adubo e está pronto para a moagem. E a lavoura não, 
a lavoura branca não é assim. É facílimo vender a cana. (Severina, 55 
anos, assentada). 

As parcelas mais produtivas no assentamento são aquelas ocupadas por 
cana. A logística da cana na região permite uma certa desenvoltura do 
pessoal em ocupar as parcelas com esse cultivo (Rizadalvo, 38 anos, 
técnico do Centro de Mulheres do Cabo).  

 

Na esfera política, a história passada contribuiu para que o Arariba se organizasse também 

por meio de Conselhos e não só através de associações. Antes de tudo, os assentados sabem que 

para conseguir algo que diz respeito ao coletivo, a reunião e a união são fundamentais. A 

comunidade se reúne para debater sobre a qualidade dos serviços oferecidos pelas políticas 

governamentais, na tentativa de participar da formatação e operacionalização dessas ações. 

Hoje a gente tem conselho de escola, conselho de saúde, conselho de 
agricultura. Isso tudo é que Arariba participa politicamente das coisas e 
quando vê lá, traz aqui pra dentro. Isso é fruto do cotidiano daqui, é um 
processo de aprendizagem (Irani, 26 anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

O que podemos então concluir é que a tensão entre o passado e o futuro é determinante na 

dinâmica dos processos sociais do assentamento. Dessa maneira, a memória coletiva é ativada 

de modo descontínuo e em situações diversas. A história da luta pela terra como referencial, do 
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sentimento de pertencimento a um grupo, permanece intenso em algumas ocasiões e em outras 

parece frouxa para aqueles que participaram desses processos. 

3.3.1  A LUTA CONTINUA? ENTRE A RUPTURA E A CONTINUIDADE 
 

Percebermos várias situações em que a individualidade, o isolamento, a falta de um  

espírito de grupo é predominante. Colocamos diversas questões relativas às dificuldades de 

apropriação do capital social por parte da comunidade. Os conflitos surgidos principalmente 

entre as associações, sugeriam-nos uma dificuldade de integração social entre os assentados em 

função da grande heterogeneização social existente naquele local materializada na clara divisão 

entre ex-moradores e ex-ocupantes sem-terra.  

De outro modo, a existência de dois movimentos sociais parece indicar uma luta pelo 

capital social contido naquele lugar que, de um certo modo, afeta a própria instauração e 

perpetuação deste recurso. Os movimentos querem falar pelo Arariba, querem representá-lo, 

pois este assentamento é considerado modelo nos parâmetros usados pelo Incra e um exemplo a 

ser seguido por outros potenciais participantes dos movimentos de luta pela terra. A sua 

representação faria com que a capacidade de mobilização social deste movimento aumentasse 

inquestionavelmente.  

Arariba, por ser um assentamento modelo, a gente tem um grande 
respeito na questão política. Arariba é um dos assentamentos que mais 
participa politicamente. Hoje em dia o pessoal costuma dizer que Arariba 
é o berço político dos assentamentos (Irani, 26 anos, assentado e agente 
de saúde). 
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No entanto, devemos estar atentos para a própria dinamicidade e complexidade dos 

processos que se desenvolvem no assentamento. Se num primeiro momento a união entre essas 

associações parecia muito difícil, as dificuldades comuns engendram um campo de mediação 

que parece equilibrar suas concordâncias e discordâncias, ativado constantemente em função de 

alguma necessidade específica.  

Hoje em dia a gente não vê a questão de MST e MLST. Vê a questão de 
Arariba como um todo. Hoje para decidir qualquer coisa, a gente não 
decide enquanto associação; decide enquanto comunidade. Hoje em dia 
não tem mais esse negócio de morador e ocupante. Hoje em dia é todo 
mundo assentado. Não tem mais aquela coisa de distinção não (Irani, 26 
anos, assentado e agente de saúde). 

Agora as duas associações estão de mãos unidas. Quando tem um reunião 
aqui a de lá vem, a daqui vai pra lá. E assim por diante porque uma mão 
lava a outra, né? (Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora). 

Já existiu problema entre as associações, mas agora não está existindo 
mais. Quando tem uma coisa para concordar, eles concordam. Teve um 
tempo que o negócio pegava fogo. Agora todos vivem na união e na 
paz.Quando tem uma vaga na escola, um emprego qualquer, aí as duas 
associações fazem um sorteio ou então vai para o sorteio e aí a pessoa fica 
(Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora) 

 

 

Aquela comunidade possui uma história de luta que é reconhecida por todos na região pela 

facilidade de mobilização, fato que a diferencia das demais. A facilidade de organização da base 

está associada à consciência de que a vitória se conquista, o que faz com que, de alguma forma, 

seja resgatado o espírito agregador da luta pela terra. A idéia de que a luta continua e é constante 

parece aparecer quando suas demandas precisam de solução rápida. A capacidade que as 

pessoas daquela comunidade têm, se comparada a outras, em colocar suas questões e sua 

opinião é explícita nas reuniões internas que acontecem nos Conselhos, nas associações e nos 

fóruns com entidades externas, como as negociações com os bancos. 
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Quando a gente quer um objetivo o pessoal do Arariba de Baixo corre 
atrás. Como aqui a estrada, que estava um lama, os professores não vinha 
pra ensinar. A gente foi lá, fez cartaz, juntou a comunidade, arrumou um 
ônibus, foi pra lá, fez abaixo-assinado. A gente falou lá, gritou muito, 
levou cartaz, levou carro de som, foi a maior baixaria lá. Deu uma 
semana, veio um carro de piçarra aí, botaram umas pedras, tapiaram, né? 
Mas mesmo assim a gente corre atrás (Márcia, 19 anos, assentada, antiga 
moradora). 

Arariba de Baixo as vezes até dificulta porque tudo é discutido no 
coletivo (...) Mas essa fase é interessante porque vai criando as bases para 
uma política de decisão. Isso vai garantir que eles efetivamente se sintam 
donos do negócio (Rizadalvo, 38 anos, técnico do Centro de Mulheres do 
Cabo).  

Qualquer problema que aja, a gente junta uma turma de gente, vai para a 
frente da prefeitura falar com o secretário (Márcia, 19 anos, assentada, 
antiga moradora). 

Se precisar falar alguma coisa que não agradou, todo mundo se levante e 
fala o que é pra falar. Não é aquilo que eles querem, não é daquele jeito, 
entendeu como é? Não tem esse negócio de papa na língua não. Fala 
mesmo (Severina, 55 anos, assentada). 

Quando tem algum problema a associação mobiliza o assentamento e diz 
o que está acontecendo. Daí por diante a gente vai começar a trabalhar as 
reivindicações da gente. Porque veja bem, em termos de pressão quando a 
gente pressiona a gente é atendido. A gente é uma diretoria que também é 
um pouco político, a gente também faz um pouco de política. E eles 
dizem que a gente é um calço no pé deles porque a gente somos pessoas 
que mais entendemos e, por conta disso, quando ocorre pressãozinha eles 
resolvem logo (Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

Nas reuniões que acontecem no Conselho de Desenvolvimento Rural fica evidente  como é 

diferente o comportamento dos assentados em relação às outras comunidades de agricultores 

familiares. São aqueles que mais falam, mais reivindicam e que procuram conhecer os processos 

burocráticos que regem as ações dos conselhos. Nesse momento, percebemos até uma postura 

corporal diferente, olham de frente o interlocutor e empostam a voz sem receio de estarem 

quebrando regras.  
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Existe uma grande diferença entre as lideranças formadas nos 
assentamentos e as lideranças das associações das outras comunidades. 
Você vê que eles são muito mais enérgicos nas cobranças e nas 
reivindicações do que os outros. As lideranças das outras comunidades 
ainda não sabem como lutar pelo direito deles. Eles querem, mas não 
sabem como. Se atropelam nas reivindicações (Gustavo Galindo, 29 
anos, gerente de fomento da Secretaria de Agricultura do Município do 
Cabo de Santo Agostinho). 

Quando se trata de Arariba, o pessoal faz questão de receber. Qualquer 
companheiro de Arariba quando chega na secretaria da prefeitura é 
recebido (Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

Analisando as relações políticas externas, verificamos uma situação paradoxal no 

relacionamento entre os assentados e os representantes dos órgãos governamentais. Ao mesmo 

tempo em que possuem uma posição diferenciada nas reivindicações, conjugam essa atitude com 

um misto de subordinação e clientelismo ao poder público municipal. Parecem mesmo deixar de 

lado a consciência da cidadania conquistada através da luta para uma cidadania concedida em 

troca de favores. 

A gente vai na Secretaria de Agricultura falar com Marco Marinho 
(secretário de Agricultura do Município do Cabo de Santo Agostinho) 
porque Marco Marinho resolve muita coisa aqui. Por que ele gosta da 
gente. Ele arruma trator para cultivar a terra, aqueles anel para fazer 
bueiro, para fazer banheiro, peixe eles trouxeram. Agora mesmo eles 
trouxeram alevinos. Veio também um engenheiro agrônomo ensinar 
como nós deveríamos criar o peixe (Márcia, 19 anos, assentada, antiga 
moradora). 

 

 

Esses retrocessos não impedem que a organização do assentamento continue de forma 

crescente. Essa evolução está ligada a idéia geral de que a reforma agrária sonhada, aquela que 

dá voz aos excluídos e possibilidades de potencializarem suas qualificações, ainda não chegou, 

que é preciso muita luta ainda e um longo processo de aprendizagem. 
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A reforma agrária tá muito longe. (...) o que há é uma divisão de terra 
(Chico Pedro, 66 anos, agricultor). 

Antes da reforma agrária, as pessoas estavam dormindo na zona rural. E 
depois da reforma agrária as pessoas acordaram e foram atrás dos seus 
objetivos. Não tem papa na língua, o que precisar falar, fala. Não esconde 
nada. A zona rural está começando a crescer, a buscar algo, a ir atrás dos 
seus objetivos. E a gente não tinha esse direito. Só quem tinha direito era 
a zona urbana. Mas agora não. A zona rural está acordando e a reforma 
agrária está aí (Márcia, 19 anos, assentada, antiga moradora). 

A reforma agrária dá dignidade às pessoas. Isso não é reforma agrária, 
isso é divisão de terra. (Irani, 26 anos, assentado e agente de saúde). 

Reforma agrária pra mim é você ter pão na mesa todo dia, ter um pão 
assussegado, ter crédito, ter educação, saúde, lazer, isso é reforma 
agrária. Mas esse país não faz reforma agrária, não. Falta mais assistência 
do Governo Federal, crédito muito pouco. Quando chega uma equipe 
técnica aqui demora pouco tempo. O apoio do governo é muito pouco a 
nível de assentamento (Eneas, 33 anos, assentado e agente de saúde). 

 

 

Esse reconhecimento de que a luta continua faz com que as pessoas resgatem e 

potencializem seus laços de solidariedade que são vistos nas pequenas ações corriqueiras. Na 

ajuda ao vizinho, na captação interna de recurso pela coletividade para pagar um tratamento 

médico a um dos assentados, na organização para as comemorações comunitárias, etc. No 

conjunto, então, presenciamos um espaço repleto de amizade, companheirismo, confiança e com 

um repertório simbólico que permite a apropriação do capital social existente.  

No outro pólo, os conflitos, como é comum, existem, mas a comunidade ainda não 

aprendeu a conviver com eles de uma maneira que não impossibilite a materialização de sua 

capacidade organizativa. É preciso um entendimento e uma aceitação melhor das diferenças de 

opinião. De fato é necessário compreender os conflitos como inerentes aos processos 

democráticos e estabelecer com mais freqüência um campo de mediação entre as concordâncias 
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e as discordâncias existentes. Só assim poderão se apropriar do capital social existente de um 

modo mais intenso e contínuo. 
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CONCLUSÃO 

 
 

Esta dissertação teve como objetivo compreender os processos sociais que dificultam e que 

potencializam a apropriação do capital social em um assentamento da reforma agrária. Usamos 

como locus o assentamento Terra, Trabalho e Liberdade, mais conhecido como Arariba de 

Baixo, localizado no município do Cabo de Santo Agostinho, estado de Pernambuco. 

Desde do começo, deparamo-nos com uma situação inesperada: como estudar, a partir da 

teoria do capital social, um fenômeno social extremamente dinâmico como é a formação de um 

assentamento de reforma agrária, originado a partir de um intenso conflito de luta pela terra e 

entender a existência deste recurso naquele espaço? 

O primeiro desafio era de fato revisar a teoria do capital social, filtrar os estudos mais 

importantes e perceber que as idéias dominantes sobre a existência ou não do capital social têm 

conotação funcionalista. Existia uma tendência geral, com poucas discordâncias, de relacionar a 

materialização desse recurso ao desempenho econômico da nação, comunidade, grupo social que 

o possuía, como também considerar apenas as características básicas do capital social como a 

solidariedade, a confiança e a cooperação, reservando um espaço diminuto para perceber os 

conflitos e as contradições existentes na apropriação deste recurso.  

Essas abordagens guardavam características de análises fundamentalmente estáticas, se 

comparado ao modo como realizamos o nosso estudo, atento às dinâmicas sociais, às mudanças, 

enfim aos processos sociais do lugar. De fato, à primeira vista, parecia impossível trabalhar com 

esta categoria em uma situação de rápida transformação social. 
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A partir dessa percepção, aventuramo- nos a propor uma revisão da teoria, porém sem 

dispensar as características principais que definem o capital social. Dessa revisão, subsidiada 

pelos poucos mais profundos teóricos que seguiam uma abordagem diferente, surgiu a idéia de 

conceitualizar o capital social de um modo em que pudéssemos entender as dinamicidades dos 

processos sociais, carregados de conflitos, rupturas e descontinuidades. Diremos que o 

entendimento da categoria ganhou uma característica mais flexível e subversiva, se comparado 

às linhas dominantes. 

Nesse momento, entendemos que seria possível de fato verificar a existência do capital 

social em um assentamento de reforma agrária. Os estudos confirmavam uma impressão 

derivada das primeiras visitas ao assentamento pesquisado. A construção de um assentamento 

era fruto de uma experiência riquíssima da existência do capital social, que, neste trabalho, 

propomo-nos a tornar sinônimo de um poder coletivo. Esta experiência vivenciada no 

acampamento, local do futuro assentamento, construído como símbolo de resistência e 

empoderamento popular, mostrava a possibilidade da construção rápida de uma rede de 

solidariedade, confiança e cooperação entre as pessoas que ali estavam. 

Embora a maioria das pessoas não se conhecesse de uma situação anterior, acabou sendo 

capaz de formar um grupo organicamente constituído que o diferenciava de outras comunidades 

no entorno e que os defendia das possíveis retaliações do lado contrário, que neste caso eram os 

próprios  moradores do engenho e seu arrendatário, rapidamente identificado como o 

latifundiário a ser combatido. 

Tínhamos ali a materialização do poder coletivo, do capital social. A divisão dos trabalhos, 

o respeito ao próximo, que agora passava a ser um companheiro de luta, os fatos cotidianos de 
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cooperação, solidariedade e confiança na rede de relações que formavam não nos colocam 

dúvidas sobre o grande estoque de capital social ali depositado. É certo que um  objetivo comum 

claramente definido e um discurso detalhadamente articulado, com apelo ao mesmo tempo 

emotivo e revolucionário pelas lideranças do movimento social que organizaram aquele 

acampamento, foi essencial para que todos entendessem rapidamente que ali estava sua chance 

de viver com dignidade. 

O que se colocava era entender porque as experiências coletivas do acampamento não se 

repetiam com a mesma facilidade no assentamento e porque a apropriação do capital social não 

se dava com a mesma intensidade e continuidade. A resposta a esta questão nos levou a 

centralizar toda nossa análise nos momentos que definimos como  rupturas no processo rumo à 

construção do assentamento. 

Essas rupturas se processaram desde a época do acampamento até a constituição do próprio 

assentamento, existindo duas grandes rupturas na história da comunidade. A primeira, de um 

lado, referente  à formação de um grupo de ocupantes sem-terra que passou por uma intensa 

modificação na visão de mundo, valores e práticas sociais a partir da identificação com a causa 

da luta pela terra Do outro lado, referente à situação daqueles moradores do antigo engenho se 

que viam invadidos nos seus espaços e tinham receio do que seria o futuro a partir dali. A 

segunda ruptura viria da imissão de posse daquela terra e a desapropriação para fins de reforma 

agrária. Nesse momento, os atores que participavam daquele acontecimento de lados diferentes, 

ocupantes sem-terra e moradores, vêem-se envoltos oficialmente numa mesma comunidade. 

Agora eram todos assentados da Reforma Agrária e estavam todos, oficialmente, do mesmo 

lado. 
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Nesse momento uma nova página na história daquela comunidade seria escrita. Entretanto, 

nesta página a influência da experiência do acampamento seria fundamental. Mesmo os ex-

moradores tinham a certeza que a capacidade de organização de uma comunidade poderia render 

grandes vitórias. Os ex-ocupantes sem-terra, por sua vez, guardavam na sua memória coletiva a 

capacidade de organização. Nesse sentido, a força da experiência do acampamento era tão 

intensa que, mesmo com a ruptura da mudança, permaneceria como referencial de continuidade 

da unidade de grupo para todos naquele espaço. 

No assentamento, surge a necessidade de um novo tipo de mediação entre os interesses 

internos e os órgãos governamentais e não governamentais que promovem as ações de 

estruturação do assentamento. Dessa necessidade, a primeira associação dos assentados é criada, 

denominada Terra, Trabalho e Liberdade. A partir da disputa pela sua representação, pelo capital 

social contido no acampamento, pelo discurso verdadeiro, surge uma outra associação 

denominada Independente. Essa polarização materializaria o conflito mais intenso no 

assentamento que ganhava contorno, ao mesmo tempo, de continuidade e novidade, pois  as 

associações estavam ligadas a diferentes movimentos sociais e aos grupos (ex-ocupantes sem-

terra e ex-moradores) que já interferiam nos processos sociais do acampamento.  

Paralelo a esse conflito, que fez enfraquecer o poder de representação, agregação e 

mobilização do capital social da comunidade, os indivíduos que formavam a base procuravam 

elaborar estratégias de reprodução social que conjugavam planos individuais com a capacidade 

de organização coletiva existente no assentamento, consubstanciada na confiança, solidariedade 

e cooperação derivada da memória coletiva construída. Vem daí uma das singularidades 
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principais encontradas naquele comunidade no mesmo período, que era a descontinuidade com 

que se dava a mobilização do poder coletivo, do capital social. 

Existia uma capacidade rápida e intensa de mobilização social, de unidade, de apropriação 

do capital social, de uso do poder coletivo em áreas relativas à política de educação, saúde e 

outras esferas, principalmente onde existia uma divisão tênue entre interesses individuais e 

coletivos. Essa característica, ao que nos parece, guardava estreito relacionamento com a 

consciência de que a luta iniciada para conseguir aquela terra ainda não tinha terminado. Essa 

idéia existia também entre os ex-moradores do engenho, agora assentados, passando a adquirir 

do mesmo modo uma postura militante. 

Dessa consciência comum  surgiria uma reaproximação das associações que facilitaria a 

mobilização de toda a comunidade. Porém, com certas limitações que impediriam, por exemplo, 

desenvolver um projeto de piscicultura em conjunto. Outro aspecto observado era que a 

experiência do acampamento não tinha sido intensa na aprendizagem do fazer democrático, de 

escutar o discurso contrário e retrucar com argumentos, mas na invalidação das idéias 

discordantes e na rejeição aos diferentes, isso parecia predominar no assentamento. 

Desses argumentos concluímos que o assentamento Arariba de Baixo, como é 

preponderantemente conhecido, possui um grande capital social a ser apropriado, existe ali um 

repertório simbólico de fatos que incentivam práticas de solidariedade, cooperação e confiança 

entre as pessoas. No entanto, esse potencial que engendra um capital social a ser apropriado é 

polarizado pelas discordâncias e conflitos existentes no assentamento. 
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Os conflitos são naturais aos processos sociais. Porém, no Arariba, a resolução destes é 

prejudicada pela pouca disposição dos atores envolvidos em levar à cabo um diálogo 

democrático mais intenso. 

O reconhecimento do entorno social, dos governantes e da sociedade civil, da capacidade 

de mobilização social do local, parece-nos motivado principalmente pela comparação com 

outras comunidades de agricultores familiares. O assentamento estudado se apropria do seu 

capital social descontinuamente e em esferas distintas, tendo dificuldades de organização em 

alguns setores, principalmente o ligado a esfera econômica. O lugar vive um tempo social 

singular, localizado entre as rupturas acontecidas e a continuidade da luta por uma vida digna. É 

nele que está o maior mecanismo de organização coletiva da comunidade e de apropriação do 

seu capital social. 
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