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Resumo 

 

O processo de formação do espaço agrário brasileiro pautado em um modelo de 

exclusão e concentração se tornou no decorrer da história o responsável pela 

exclusão dos camponeses ao acesso a terra. O município de São Miguel de Taipu, na 

Paraíba, teve a sua organização territorial pautada nessa lógica, tendo em seu 

território a instalação de quatro engenhos de cana de açúcar. No entanto, foi através 

da luta pelo direito de acessar a terra que os camponeses do município conquistaram 

frações desse território dominado pelo capital canavieiro, construindo uma 

territorialidade camponesa, pautada na reprodução da vida. Resultado da luta 

camponesa foi a criação de seis assentamentos rurais no município, o que ocasionou 

uma mudança expressiva do ponto de vista social, econômico e territorial no espaço 

agrário municipal. Nesse contexto, o objetivo de nossa pesquisa se consistiu em, 

analisar as transformações territoriais e socioeconômicas decorrentes da criação de 

assentamentos rurais em um município cujo campesinato historicamente esteve 

subordinado a lógica do capital. Metodologicamente, a história oral nos deu suporte 

para analisarmos esse processo tendo os próprios camponeses do município como 

nossa principal fonte de informação, por isso, no decorrer da pesquisa fizemos 

questão de explicitar suas vozes.  

 

 

Palavras chave: Luta pela terra, Transformação e Campesinato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The formation process of brazilian rural space based on an exclusionary and 

concentration model became throughout history responsible for the exclusion of 

peasants in access to land. The municipality of São Miguel de Taipu, state of Paraíba, 

had its territorial organization ruled by that logic, by having in its territory the 

installation of four sugarcane mills. However, it was through the struggle for the 

right to access land that peasants of São Miguel do Taipu won fractions of that 

territory dominated by sugarcane capital, building a peasant territoriality, based on 

reproduction of life. As a result of the peasant struggle, six rural settlements were 

created in the municipality, which led to a significant change from a social, economic 

and territorial point of view in the municipal rural space. In this context, the 

objective of our research was to analyze the territorial and socioeconomic changes 

resulting from the creation of rural settlements in a municipality whose peasantry has 

been historically subordinated to the logic of capital. On the methodological 

approach, oral history has given us support to analyze this process with their own 

municipal peasants as our main source of information, therefore, during the research 

we made sure to highlight their voices. 
 

Keywords: Struggle for land, Change, Peasant.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Embora não exista consenso sobre a origem da questão agrária brasileira, é 

fato que a produção do espaço agrário brasileiro esteve pautada em um modelo de 

exploração e exclusão, tornando-o a base dos conflitos territoriais que 

desencadearam ao longo do tempo no campo. Seja na instalação da colônia de 

exploração, quando houve as primeiras divisões do território, ou na criação da Lei de 

Terras, quando a terra tornou-se o equivalente a mercadoria, os nativos, camponeses 

e migrantes sempre estiveram excluídos do direito de acessar a terra.  

Para Martins (1986 p. 34) este teria sido “o começo de um período em que a 

terra não era mais um instrumento para explorar o trabalho do outro e extrair um 

excedente, como havia sido feito anteriormente, mas era também uma base para 

acumulação capitalista – a conversão da renda da terra em capital”.  

Questões relacionadas à propriedade da terra estiveram presentes nas oito 

Constituições promulgadas a partir da Independência do Brasil, porém, nenhuma 

delas foi capaz de pôr fim a propriedade privada da terra, nem de garantir o acesso a 

quem nela trabalha (STRAZZACAPA, 2006), tendo em vista as características do 

Estado capitalista que tem no monopólio da terra uma fonte de reprodução do capital.  

Diante da exclusão histórica de acesso a terra pela classe camponesa, o que se 

observou foi à multiplicação dos conflitos por terra, mantendo a questão agrária e a 

luta pela reforma agrária um assunto extremamente atual. 

Fruto desse processo histórico de concentração fundiária, o espaço agrário da 

Zona da Mata nordestina e consequentemente paraibano, foi produzido mediante a 

subordinação inicial ao capital mercantil através da atividade canavieira, onde o 

marco da dominação do território pelos colonizadores se deu através da instalação de 

Engenhos de açúcar nas várzeas dos rios que cortam a região. A resistência dos 

nativos do território não impediu que eles fossem escravizados, tornando-se a força 

motriz inicial dos primeiros engenhos que foram construídos na região.  

 A lógica de exploração do território através da instalação de engenhos se 

baseou na tríade: monocultura, trabalho escravo e latifúndio. Para Moreira e Targino 

(2002) a forma como os senhores de engenho controlaram a terra, o trabalho e a 

produção, concentrando o poder em suas mãos “conferiram a esta categoria social a 
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mais longa experiência de controle político, econômico e social experimentada na 

história do Brasil” (MOREIRA, 2002 p.18). 

No espaço agrário de São Miguel de Taipu, foram instalados seis engenhos 

que até a década de 1970 concentravam mais de 60% das terras agrícolas municipais. 

Nesses engenhos viviam centenas de moradores, posseiros e pequenos arrendatários 

que passaram a ter permissão para adentrar nos engenhos ainda no período colonial, 

nos períodos de crise da atividade açucareira. Com o fim da escravidão os escravos 

recém-libertos também se tornaram moradores dos engenhos, reproduzindo uma 

relação de semiescravidão intimamente associada às demandas do capital comercial.  

Esse modelo de exploração do trabalho perdurou na Zona da Mata canavieira 

da Paraíba até a década de 1970, tendo decaído a partir de 1975 com à criação do 

Proálcool que impulsionou a atividade canavieira ocasionando a expansão da 

plantação sobre as áreas ocupadas pelos sítios e casas dos moradores das 

propriedades. 

Nesse período se observou um decréscimo da população rural e um 

consequente aumento da população urbana municipal. Expulsos do campo, os 

camponeses do município migraram para as cidades em busca de sobrevivência. A 

partir de 1990 quando mais uma crise atingiu o setor canavieiro, os camponeses 

através da articulação com os movimentos sociais vislumbraram a possibilidade de 

retornar ao campo, através da ocupação dos latifúndios que se encontravam 

abandonados.  

Tem início em São Miguel de Taipu a luta pela construção de uma 

territorialidade camponesa, ou seja, a construção de uma nova identidade territorial 

mesmo em um território cujo capital encontra-se territorializado.  

Para entender esse processo, utilizamo-nos do conceito de território cunhado 

por Raffestin (1980) e da análise teórica de Fernandes (2006) quando analisa o 

território a partir dos conflitos da luta de classes, o que implica na construção de 

territorialidades distintas.  

 A luta pela construção de territorialidades camponesas em São Miguel de 

Taipu ocorreu através de um processo teorizado por Fernandes (2004) como T-D-R, 

ou seja, a territorialização, desterritorialiação e reterritorialização camponesa. 

 O processo de reterritorialização camponesa se deu, portanto, a partir da 

desapropriação de quatro latifúndios que deram origem a seis projetos de 

assentamentos rurais que beneficiou 393 famílias.  
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 Nesse sentido, estruturamos o objetivo de nossa pesquisa, buscando analisar 

quais as transformações socioeconômicas e territoriais que podem ser atribuídas à 

criação de assentamentos rurais em um município cujo campesinato historicamente 

esteve subordinado a lógica do capital.  

 Para alcançarmos nosso objetivo utilizamos a metodologia da história oral, 

incorporando no decorrer de toda nossa pesquisa a voz dos camponeses, tornando-os 

mais do que objetos de estudo, sujeitos ativos, interlocutores essenciais para o 

desenvolver desse trabalho. 

A metodologia da história oral aplicada por Moreira (1990) nos estudos de 

luta pela terra e de luta pela permanência na terra em áreas de assentamentos rurais 

criados a partir de conflitos ou não parte da recuperação da organização da produção 

e do trabalho nos imóveis que originaram os assentamentos antes da eclosão dos 

conflitos dando ênfase ás relações de trabalho pré-existentes até alcançar o motivo da 

eclosão do conflito. Posteriormente, reconstitui-se a história do conflito com base na 

história oral e na documentação consultada até o momento de criação do 

assentamento rural. Em seguida foca-se o assentamento desde o início da sua 

implantação enfatizando a sua organização da produção, do trabalho, os aspectos 

sociais, econômicos e políticos que o caracterizam e, por fim, entrevista-se 10% das 

famílias assentadas para entender de modo mais minucioso as mudanças que se 

processaram em suas vidas (MOREIRA, 1990, p. 3).  

O trabalho de campo foi fundamental, tendo em vista que a aplicação da 

metodologia só ocorreria através do contato direto com os camponeses do município. 

No decorrer da pesquisa foram realizados dez trabalhos de campo, que só se 

tornaram possíveis devido à proximidade do município estudado com o nosso local 

de residência. Entrevistamos 80 assentados de todos os assentamentos existentes, 

representantes de 10% das famílias assentadas em cada assentamento. Além disso, 

entrevistamos camponeses que não vivem nos assentamentos rurais, mas que foram 

antigos moradores dos engenhos que não foram desapropriados, o que nos permitiu 

obter informações muito importantes com relação às diferentes faces dos conflitos 

territoriais que tiveram lugar em São Miguel de Taipu. Entrevistamos ainda o 

Secretário de Agricultura do município, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, e uma vereadora.  

A fim de ampliar a nossa compreensão acerca dos conflitos, buscamos através 

da pesquisa documental, analisar os processos de desapropriação dos engenhos do 
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município fornecido pelo INCRA. Consultamos e fizemos uma análise crítica dos 

quatro processos de desapropriação dos engenhos do município, o que nos permitiu 

encontrar neles informações muito ricas, como cartas que foram a época enviadas ao 

Superintendente do INCRA pelos posseiros e moradores denunciando o grau de 

exploração ao qual eram submetidos nessas propriedades, bem como recursos 

enviados pelos proprietários da terra com denuncias aos moradores, como acusações 

de roubo e tentativas de homicídios.  

Desse modo a aplicação da metodologia da história oral
1
 atrelada ao amplo 

levantamento documental
2
 nos permitiu entender de forma mais apurada e crítica o 

conflito territorial do município travado entre proprietários e camponeses, bem como 

as mudanças ocorridas após o processo de criação dos assentamentos rurais.  

A presente dissertação está estruturada em quatro capítulos. No primeiro 

capítulo fizemos um resgate histórico do processo de apropriação da propriedade 

privada da terra no Brasil, o surgimento das primeiras lutas por terra, o início da luta 

pela reforma agrária e o papel dos movimentos sociais, e como esta foi tratada pelos 

governos no decorrer da história. Buscamos entender o papel do Estado na questão 

agrária e quais têm sido as ações desenvolvidas para atender as demandas da classe 

camponesa na atualidade. 

No segundo capítulo fizemos o resgate histórico do processo de ocupação 

inicial da Zona da Mata paraibana até o processo de produção do espaço agrário e a 

sua submissão inicial ao capital mercantil e posteriormente ao capital comercial 

através da exploração do território pela atividade canavieira. Analisamos a presença 

de engenhos no espaço agrário de São Miguel de Taipu e os rebatimentos desse 

modelo de organização territorial sobre a classe camponesa.  

No terceiro capítulo contextualizamos os conflitos territoriais que ocorreram 

em São Miguel de Taipu com a criação do maior movimento camponês da região, as 

Ligas Camponesas, buscando identificar a participação dos camponeses de São 

Miguel de Taipu nesse movimento, bem como o recente processo de 

reterritorialização camponesa fruto da luta pela terra.  

                                                           
1
 Foram realizadas ao todo 8 entrevistas, que somaram mais de 15 horas de gravação.  

2
 O levantamento documental realizado nos Processos de Desapropriação de Imóveis fornecidos pelo 

INCRA rendeu 40 páginas de análises e comentários, cujas partes mais importantes foram 

incorporadas a dissertação. 
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No quarto capítulo buscamos identificar possíveis mudanças que tiveram 

lugar na estrutura fundiária, nas condições de vida e trabalho dos assentados após a 

criação dos assentamentos.  

Vale destacar que o município de São Miguel de Taipu está inserido na 

mesorregião da Mata Paraibana e microrregião de Sapé, onde se encontram parte dos 

municípios com os mais elevados índices de Gini do Estado da Paraíba 

(DATALUTA, 2014). Nesse sentido, São Miguel de Taipu nos chamou a atenção 

quanto ao processo de mudança significativa da estrutura fundiária, bem como pela 

escassez de estudos relacionados a Geografia Agrária. Constatamos no decorrer da 

pesquisa que quatro dos seis assentamentos estudados, não haviam até então recebido 

visitas de nenhum pesquisador. Desse modo, nossa pesquisa se apresenta enquanto 

uma contribuição acerca dos processos de luta pela terra e pelo território, pautado na 

construção de uma territorialidade diferente daquela imposta pelo capital.  
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CAPÍTULO 1 

A QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA E A NÃO REALIZAÇÃO 

DA REFORMA AGRÁRIA  

 

 
 

 Sonhar mais um sonho impossível  

Lutar quando é fácil ceder  

Vencer o inimigo invencível  

Negar quando a regra é vender  
 

Chico Buarque 

 
 
 
 

 Neste capítulo introdutório faremos uma análise da questão agrária brasileira 

desde a sua organização inicial até a atualidade, apresentando a forma como este 

problema tem sido tratado no decorrer da história e os fatos que implicam na não 

realização da reforma agrária.  

1.1. A questão agrária no passado 

 

Não existe um consenso sobre a origem da questão agrária brasileira. Alguns 

consideram que a questão agrária no país se inicia ainda no período do 

descobrimento em 1500, quando os colonizadores portugueses desconsideram a 

organização comunal das terras praticada pelos povos nativos, impondo uma nova 

forma de organização espacial. Para Morisssawa (2001 p. 56): 

 

A luta pela terra nasceu naquele mesmo instante em que os 

portugueses perceberam que estavam em uma terra sem cercas, 

onde encontram tudo muito disponível. Os habitantes do local, 

então, diante de armas e intenções nunca imaginadas teriam muito 

que lutar contra esse verdadeiro caso de invasão.  

 

 Moreira e Targino (1997) acreditam que a instalação da colônia de exploração 

no território brasileiro é o início da questão agrária tendo em vista que “à medida que 

o sentido da colonização evoluiu para apropriação da terra e para sujeição do povo 

nativo, este reagiu, dando origem a primeira forma de luta pela terra que teve lugar 

no país” (MOREIRA e TARGINO, 1997 p.28).   



23 
 

Outros estudiosos, porém, creditam á Lei de Terras de 1850 o nascimento da 

questão agrária brasileira. Para esses, a questão nasceu somente em 1850, quando a 

Lei de Terras, que foi elaborada com o objetivo de impedir que os eventuais escravos 

libertos e os imigrantes pobres se tornassem proprietários (STRAZZACAPA, 2006) e 

para garantir que as terras devolutas, aquelas que ainda não haviam sido ocupadas, só 

fossem obtidas através da compra e da venda.  

 Evidente é que, o território brasileiro já nasceu para atender as demandas do 

mercado externo, pautado na produção de cana de açúcar, primeira monocultura 

implantada, na grande propriedade e na escravização do trabalho, inicialmente 

indígena e posteriormente negro. Galeano (2010 p.17) ao discorrer sobre a 

apropriação do território da América Latina pelos europeus afirma “A América 

Latina especializou-se em perder, desde os remotos tempos em que os europeus do 

Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes na garganta”.   

 A primeira forma de divisão do território imposta pelos colonizadores foram 

as Capitanias Hereditárias no século XVI em 1532, onde as terras brasileiras foram 

doadas aos nobres portugueses que se dispusessem a prestar serviços para Coroa. A 

maior parte dos donatários¹ mesmo dispondo de recursos não demonstrou interesse 

em desenvolver as capitanias, “sentiam-se donos absolutos das terras e valiam-se 

delas somente para fins de grandeza pessoal e ostentação de poder” 

(STRAZZACAPA, 2006 p. 27). Daí o primeiro fracasso do empreendimento, que 

tinha o objetivo de povoar o território e instalar o regime de posse de terra já vigente 

em Portugal.  

 Posteriormente as capitanias hereditárias foram subdividas em sesmarias
3
, 

onde os donatários “adquiriram o direito de repartir e distribuir parcelas de sua 

capitania a quem lhe interessasse, de preferência àqueles com o intuito de explorar 

seus recursos naturais” (FELICIANO, 2006 p. 27). Essa divisão territorial 

permaneceu até 1822, mesmo após a Independência do Brasil, sendo a única 

mudança a forma de distribuição das terras que passou a ser feita pelo governo 

imperial. 

 A legislação de sesmaria e o regime de posse foram as formas de distribuição 

de terras no Brasil marcadas pela prevalência da posse sobre o título, a fim de 

                                                           
3
 Correspondia a grandes extensões de terras concedidas pela Coroa Portuguesa a homens providos de 

recursos para explorá-la. Durante o período colonial foi o principal meio de legal de obtenção de 

terras (NOZOE, 2006). 



24 
 

garantir a ocupação efetiva do território. Para Nozoe (2006) esse foi o momento em 

que “a posse se manteve como expediente isolado de apropriação privada das terras 

públicas” (NOZOE, 2006 p. 2). No entanto, ressalta-se que nesse período, a posse era 

restrita somente aos brancos, considerados “puros de sangue” e aos católicos, estando 

excluídos os índios, escravos e migrantes.  

A partir de 1850 com a instituição da Lei de Terras, o título passou a 

prevalecer em relação à posse, havendo uma inversão dos fatos. Para Oliveira (2005) 

o que ocorreu foi a percepção de que a terra poderia gerar renda, ou seja, a renda 

capitalizada da terra. Momento em que a terra passou a ser equivalente de 

mercadoria. Foi a Lei de Terras que separou de vez o domínio da posse de fato, 

passando a ser o domínio da terra superior à posse efetiva. “Alguém que abrisse 

posse da terra, não teria automaticamente o direito da propriedade sobre ela. Mas 

alguém que tem o título da terra, tem seu domínio, portanto, mesmo sem nunca tê-la 

ocupado de fato, tem o direito de propriedade privada sobre ela” (OLIVEIRA, 2005, 

p. 36). 

Para Martins (1986 p. 34) este teria sido “o começo de um período em que a 

terra não era mais um instrumento para explorar o trabalho do outro e extrair um 

excedente, como havia sido feito anteriormente, mas era também uma base para 

acumulação capitalista – a conversão da renda da terra em capital”. Pontua o autor, 

“terra livre para homens cativos, terras cativas para homens livres” (p.34).   

 

A partir desse momento, instalou-se no Brasil, a propriedade 

privada da terra, sendo o latifúndio a característica do poder 

preponderante. Como o controle do poder manifestava-se pelo 

acesso à terra, as disputas e conflitos iniciaram-se, o que ocasionou 

o aumento cada vez maior do processo de grilagem e especulação 

de terras no Brasil (MARTINS, 1996, p. 44-45).  

 

A Lei de Terras foi o resultado da aliança que existia entre o poder público e 

os grandes proprietários de terra “evidenciando naquele momento o pacto das elites 

agrárias em manter a concentração fundiária e ao mesmo tempo dispor de força de 

trabalho” (OLIVEIRA, 2005 p.66). A força de trabalho advinha dos escravos negros, 

posteriormente libertos e migrantes que chegassem ao país. A Lei de Terras 

consolidou-se como um instrumento criado com a intenção de impedir que, com a 

abolição da escravidão ocorrida em 1888, os escravos recém-libertos fossem 

impedidos de ter acesso a terra. Foi impedindo o acesso a aquisição de pequenas 
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propriedades, por parte dos camponeses, escravos libertos e migrantes que a Lei de 

Terras reforçou a concentração de terras e legitimou a injustiça social histórica 

praticada no campo.  

Esse foi o contexto que marcou o início do monopólio da apropriação da terra 

no Brasil conforme atesta a afirmação abaixo: 

 

Neste contexto se inicia o monopólio da apropriação da terra com a 

propriedade fundiária regulada pela Lei de Sesmarias e cuja posse 

era permitida somente a uns poucos: aqueles que dispunham de 

escravos, sendo o direito à terra proporcional ao número de 

escravos que cada um possuía. O poder do senhor era atribuído não 

diretamente pela propriedade da terra, mas sim, pelo número de 

escravos que cada um possuía e, consequentemente, acabava 

dominando a terra (FABRINI e ROSS, 2014 p.13). 

 

De acordo com Oliveira (2005): 

 

Na prática a implantação de legislação territorial no Brasil, 

representou antes de tudo, a vitória dos fazendeiros em detrimento 

dos índios, escravos, posseiros, agregados, camponeses, migrantes, 

desterrados que na crise do trabalho escravo tiveram subjugados ao 

cativeiro da terra (2005 p. 27/28). 

 

Diante da forma de apropriação privada da terra, Martins (1981) analisa a 

substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, através da metamorfose da renda 

capitalizada ainda no período colonial: 

 

A renda capitalizada no escravo transformava-se em renda 

territorial capitalizada: num regime de terras livres, o trabalho tinha 

que ser cativo, num regime de trabalhos livres, a terra tinha que ser 

cativa. Ou seja, se as terras do país estivessem livres, os 

camponeses bem como os homens livres, que aqui chagassem 

necessariamente iriam se estabelecer nos territórios ainda não 

ocupados pelas grandes fazendas. Ao mesmo tempo, as fazendas 

não teriam força de trabalho. Por isso, a elite dominante instituiu o 

cativeiro da terra, com forma de subjugar o trabalho dos 

camponeses sem terra e dos homens livres que foram atraídos para 

o Brasil (MARTINS, 1981, p. 32).  

 

Para Prado Jr. (1979) no Brasil, a grande propriedade de terra sempre foi 

regra e a pequena propriedade ocupou as áreas marginais. O próprio surgimento da 

pequena propriedade ocorre de forma “marginal”/secundária. Aqueles que não 

possuíam escravos, não poderiam ter a propriedade da terra, portanto, toravam-se 

posseiros das áreas que margeavam as sesmarias. Foi a partir da abertura dessas 
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posses que surgiram as pequenas propriedades de terra no Brasil, tendo como função 

a produção de gêneros de subsistência para comercialização nas cidades (FABRINI e 

ROSS, 2014).  

Questões relacionadas à propriedade estiveram presentes nas oito 

Constituições promulgadas a partir da Independência do Brasil, porém, nenhuma 

delas foi capaz de pôr fim a propriedade privada da terra, nem de garantir o acesso a 

quem nela trabalha (STRAZZACAPA, 2006). Diante da exclusão histórica de acesso 

a terra pela classe camponesa, o que se observou foi à multiplicação dos conflitos por 

terra, mantendo a questão agrária e a luta pela reforma agrária um assunto 

extremamente atual.  

Oliveira (2005) analisa “as lutas camponesas de Palmares, Contestado, 

Canudos, e as greves nos cafezais paulista” (p.47), muitas vezes ocultada pela 

história, como exemplos de luta dos trabalhadores por terra e por dignidade humana, 

considerando-as os embriões dos movimentos sociais criados posteriormente.  

No século XX as lutas pela terra intensificaram-se e trouxeram com elas 

novos componentes apontados por Oliveira: 

 

De um lado a tentativa de resgate da condição de camponês 

autônomo, frente á expropriação representada pelos posseiros e a 

luta contra os fazendeiros grileiros. De outro, o movimento 

originado pela luta dos camponeses parceiros ou moradores contra 

a expropriação completa no seio do latifúndio, que os transformava 

em trabalhadores assalariados (2005, p. 47). 

 

Durante o período em que o campo brasileiro ainda não se encontrava 

subordinado à lógica do capital industrial e financeiro e as relações de trabalho ainda 

permitiam um acesso mesmo que precário a terra, os conflitos sociais emergentes 

tinham como componente principal o pagamento da renda da terra, a exemplo do que 

ocorreu com as Ligas Camponesas no Nordeste.  

A origem das Ligas Camponesas está associada ao Partido Comunista 

Brasileiro e ao período de redemocratização da política brasileira, em 1945. O 

partido buscava através da aliança com a classe proletária e os camponeses alargar 

suas bases políticas.   

As Ligas, que muitas vezes nasciam como sociedades beneficentes de 

defuntos, foram se organizando em alguns estados do Nordeste brasileiro, unindo-se 
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a luta dos foreiros, moradores, arrendatários, pequenos proprietários e trabalhadores 

da Zona da Mata contra o latifúndio e o pagamento do foro.  

O movimento das Ligas Camponesas embora tenha sido um movimento 

regional, “deve ser entendido como uma manifestação nacional, pelo fato de ter 

revelado para o país o estado de tensão e injustiças que os trabalhadores estavam 

submetidos no campo brasileiro” (OLIVEIRA, 1999, p.48). Para o mesmo autor, foi 

o avanço das lutas camponesas desempenhado pelas Ligas que: 

 

Deixou as elites agrárias do país em uma situação de confronto. A 

luta de classes ganhava contornos profundos com o avanço da 

organização dos camponeses. É nesse ponto que está a inflecção da 

luta de classes. Ela ganha sua dimensão maior: a luta contra o 

capital. E, com ela a sua dimensão internacional (OLIVEIRA, 2007 

p.110). 

 

As Ligas Camponesas deram voz aos camponeses, quebrou o silêncio dos 

oprimidos, ganhou força e organizou os camponeses em torno da luta pela terra, 

gerando a indignação dos militares. O movimento foi duramente reprimido pelo 

regime militar, sendo este, responsável pelo desaparecimento de algumas de suas 

lideranças. Diante de tamanha perseguição as Ligas foram desarticuladas.  

Em 1964 através de um Golpe, impulsionado pela elite agrária do país, os 

militares assumiram o poder do Brasil, dando fim as Ligas Camponesas e a 

possibilidade de realização da reforma agrária, e outras reformam de base, apreciadas 

pelo então presidente João Goulart.  Feliciano (2006) afirma que João Goulart ao 

anunciar sua proposta de reforma agrária, pretendia “criar mecanismos para 

desapropriar as grandes propriedades mal utilizadas que se localizavam a até dez 

quilômetros de cada lado das rodovias federais” (p.30).  

Foi no regime militar que foi criado o Estatuto da Terra, primeira lei voltada 

para realização da reforma agrária do país. No entanto, foi durante os governos 

militares que se observou o crescimento dos latifúndios, tendo em vista, que a ideia 

desses governos estava baseada no desenvolvimento do campo através da 

modernização da agricultura. 

 A proposta de reforma agrária contida no Estatuto nunca foi posta em 

prática, pois de fato os militares não pretendiam quebrar o pacto político histórico 

com as elites agrárias do país. Ao contrário, iniciaram um processo de modernização 

conservadora do campo brasileiro. Ao invés de realizar o projeto de reforma agrária, 
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fortaleceram as elites agrárias através do apoio via políticas públicas de expansão do 

capital sobre a atividade agropecuária.  Segundo Stédille (1997) a inserção do capital 

no campo visando o seu desenvolvimento, era a base dos projetos militares para o 

campo, que buscavam na modernização dos latifúndios a sua vinculação com a 

industrialização da cidade. Partilhando dessa ideia Feliciano (2006) afirma que: 

 

O motivo pelo qual os militares não assumiram um caráter político-

social relativo a reforma agrária foi acreditar que tudo se resolveria 

por meio do progresso econômico. Nesse caso, foi o uso militar 

que se apropriou de uma tese balizada por estudiosos que fazia crer 

que o fim do latifúndio e do problema agrário dar-se-ia pela 

transformação dos latifúndios em grandes empresas rurais (p.30). 

 

Fernandes (1994) chama atenção para a política de incentivo a entrada de 

capital no campo desenvolvida pelos militares: 

 

Com o objetivo de acelerar o desenvolvimento do capitalismo no 

campo, incentivando a reprodução da propriedade capitalista, 

durante os governos militares pós-64, foram criadas as condições 

necessárias para o desenvolvimento de uma política agrária, 

privilegiando as grandes empresas, via incentivos financeiros, que 

passaram a se ocupar da agropecuária. Para entendermos a origem 

dessa política é preciso considerar que o golpe militar de 1964 

teve, entre outros objetivos, a finalidade de isolar parcialmente, de 

um lado, o poder dos coronéis latifundistas e, do outro lado, 

impedir totalmente o crescimento das lutas dos trabalhadores 

rurais, que vinham construindo suas formas de organização, 

principalmente a partir de meados da década de cinquenta (p. 26).  

 

Para Oliveira (2005) o processo de modernização da agricultura em lugar de 

transformar a elite latifundiária tradicional em empresários capitalistas, contribuiu na 

verdade para transformar “os capitalistas industriais urbanos em proprietários de 

terra” (p.186).  

Se de um lado os militares propiciaram o avanço do capital no campo, de 

outro, esqueceram o Estatuto da Terra e desenvolveram nas décadas de 1970 e 1980 

programas voltados para instalação de projetos de colonização como Programas e 

políticas públicas dirigidas para a expansão e o fortalecimento da empresa rural e 

para a compra de terras. Fernandes (1994) atenta para a forma como o Estado através 

do Estatuto da Terra manteve o controle do poder central.  
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Para viabilizar a sua política, o Estado manteve a questão agrária 

sob o controle do poder central, de forma que o Estatuto da Terra 

não permitisse o acesso a terra para os camponeses, à propriedade 

familiar, e sim aos que tinham o interesse de criar a propriedade 

capitalista. Nesta condição o Estatuto revelou-se um instrumento 

estratégico para controlar as lutas sociais, desarticulando os 

conflitos por terra. Nesta condição o Estatuto revelou-se um 

instrumento estratégico para controlar as lutas sociais (p.27).  

 

Uma das medidas previstas no Estatuto da Terra era a ocupação de terras em 

algumas regiões, na tentativa de sanar os conflitos por terra ocorridos em outras. 

Uma das áreas consideradas como passíveis de serem ocupada era a região da 

Amazônia, tida como “espaço vazio” capaz de amenizar as pressões sociais vividas 

no Nordeste. Foi com esse pensamento que foi criada a Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia.  

 

Sob o lema de “integrar para não entregar”, as terras da Amazônia 

“sem homens” que deveriam ser destinadas para os homens “sem 

terra” foram praticamente entregues as grandes empresas 

beneficiadas pela política de incentivos fiscais (FERNANDES, 

1994 p. 28).  

 

Parte dos migrantes que partiram em direção a região Amazônica eram do 

Nordeste, região que naquele período era castigada por intensos conflitos por terra. 

No entanto, a chegada desses migrantes gerou novos conflitos, e acirrou os já 

existentes. Para Feliciano (2006), os projetos militares para o campo brasileiro foram 

“nitidamente fracassados [...] restou apenas o “latifúndio modernizado”. Os 

tradicionais coronéis, que frequentemente surgiram na mídia, tiveram de se 

modernizar e transformaram-se em empresários rurais” (p. 31/32). 

Deste modo, o Estatuto da Terra, a primeira lei criada com a intenção da 

realização da reforma agrária no país, teve seu encaminhando deturpado, tendo sido 

os seus projetos de colonização, voltados para atender a demanda das grandes 

empresas nacionais e internacionais, ocasionando uma super exploração da região 

amazônica, deixando os conflitos sociais por terra relegados a segundo plano e 

“desmobilizando toda e qualquer forma de organização política dos trabalhadores 

rurais” (FERNANDES, 1994, p. 29). Diante desse contexto, transparece a intenção 

de tornar os trabalhadores expropriados em a força de trabalho disponível a esses 

empreendimentos.  
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Para Fernandes (1994) a política agrária dos militares estava pautada na 

“transformação” do campo sem a modificação da propriedade da terra. Deste modo, 

esses governos mantiveram o pacto com as elites agrárias do Brasil, agravando a 

concentração fundiária histórica, desprezando a necessidade dos trabalhadores sem 

terra, e desmobilizando as lutas através da política de perseguição e violência que foi 

imposta aos seus líderes.   

Foi durante esse período que até a maneira como eram tratados os sujeitos do 

campo passou a ser controlado, até mesmo o uso do termo camponês, que traz 

consigo um cunho político era proibido pelo sistema opressor.  

 

Deve-se lembrar que a designação “campesinato” tem sua história 

política que a reveste, construída por meio de eventos e 

experiências coletivas vivenciadas nos enfrentamentos em defesa 

do uso do solo e de uma distribuição justa d aterra. Sem ignorar a 

importância de lutas anteriores, foi a partir dos anos 1950 que os 

movimentos passaram a generalizar o uso do terno país, revestindo 

demandas locais em propostas políticas vinculadas a um projeto 

nacional. A palavra reunia ampla gama de categorias – lavradores, 

trabalhadores rurais, meeiros, foreiros, agricultores familiares, 

pequenos proprietários, posseiros -, articulando reivindicações 

diversas: direitos trabalhistas, acesso à previdência social, direito a 

posse, reforma agrária, etc. Assim, carregava um significado 

simbólico e um sentido político. Foi justamente esse sentido 

político do termo “camponês” que passou as ser combatido, não 

apenas pelos agentes de repressão militar, como também por 

latifundiários e seus capangas (Trecho retirado do texto: Retrato da 

repressão política no campo – Brasil 1962/1985, publicado em 

2010, p. 20).  

 

O emprego da violência foi uma marca forte deixada pelo regime militar, 

perante aqueles que lutavam tanto no campo quanto na cidade por melhores 

condições de vida, de trabalho, pela reforma agrária e que a história, por vezes, 

esconde.  

Ao passo que existia uma política de incentivo a inserção do capital no campo 

com o discurso do desenvolvimento, e a tentativa de desmonte dos conflitos sociais 

do campo, foi nesse período que esses conflitos se multiplicaram, conforme aponta 

Martins (1994). Fato é, que a marca registrada dos 20 anos de governo militar foi o 

processo de territorialização do capital no campo.  

Ao fim dos 21 anos de regime militar, emergiu a “Nova República” e o 

anúncio da criação do Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), 
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visando aplicação rápida do Estatuto da Terra, fazendo os camponeses acreditar que 

a reforma agrária seria realizada no país.  

Feliciano (2006) afirma que foi a participação de José Sarney que assumira o 

poder, após a morte de Tancredo Neves, no IV Congresso da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Agricultura (Contag), e a apresentação do I PNRA que deu 

indícios da realização da reforma agrária nesse governo.  

O governo da “Nova República” assumiu a realização do I PNRA em 1985. O 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que havia sido criado em 1970 

foi o órgão que iniciou a elaboração do I PNRA que tinha previsão de assentar 3,5 

milhões em 4 anos, devendo ser aplicado nos governos seguintes.  

No entanto, houve manobras para alterar o número inicial de famílias a serem 

assentadas e após as alterações o governo findou o plano com a previsão de 

assentamentos de 1,4 milhão de famílias em quatro anos “vendo como desnecessárias 

as discussões para as próximas administrações” (FELICIANO, 2006 p. 40).  

Para Oliveira (2001) o anúncio do I PNRA iniciou uma “movimentação 

contrária dos setores ruralistas que faziam parte do governo da “Nova República” 

visando impedir a sua implementação” (p. 185). 

Em crítica a criação do I PNRA os latifundiários criaram a União 

Democrática Ruralista composta pelos políticos donos de grandes propriedades de 

terra, a fim de lutar para garantir seus interesses. “Os latifundiários visavam 

combater as ocupações de terra através da “militarização” e da luta armada, na 

tentativa de impedir a implementação do I PNRA” (OLIVEIRA, 2001 p. 200). Desta 

forma se constituiu a força contrária dos latifundiários à realização da reforma 

agrária proposta pelo Plano ao Congresso Nacional. 

Morissawa (2001) afirma que a UDR foi criada para: 

 

[...] impedir a realização da reforma agrária projetada. A 

penetração da UDR foi imediata entre latifundiários e também 

entre pequenos e médios trabalhadores rurais. Nesse período a fim 

de conquistar adeptos em favor da não realização da reforma 

agrária, a UDR noticiava que caso ela fosse feita, as 

desapropriações de terra ocorreriam em propriedades produtivas, 

independente do tamanho. As especulações por parte da UDR 

contribuíram para criar um clima de oposição à reforma agrária, 

que levou a desfiguração do Plano e seu subsequente abandono 

(p.107).  
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A força da UDR no Congresso Federal inviabilizou a realização do I PNRA 

que foi alterado por 12 vezes, mas não resistiu ao poder da elite agrária brasileira, 

sendo a sua aplicação impossibilitada no mandato de José Sarney. As mudanças 

incorporadas ao Plano geraram algumas discussões, a exemplo da que previa que os 

latifúndios por dimensão e exploração não estavam suscetíveis à desapropriação e 

também as áreas que houvesse posseiros e arrendatários. Para Oliveira (2005) criou-

se assim uma imprecisão sobre o que poderia ou não ser desapropriado, criando neste 

caso “a figura esquisita do “latifúndio produtivo” e a negação do Artigo 20 do 

Estatuto da Terra” (p. 50). 

O resultado disso foi o fracasso e a não realização da reforma agrária prevista 

no Plano com o assentamento de 1,4 milhões de famílias. Sendo, ao fim do mandato 

do então presidente, apenas 10% do total de famílias haviam sido assentadas.  

A articulação da UDR durante a elaboração da Constituição Federal de 1988 

freou todos os interesses adversos aos seus, principalmente aqueles relacionados aos 

processos de desapropriação de terras cogitados no PNRA. Oliveira afirma que (2005 

p. 57), “os componentes UDR contavam com o apoio dos setores conservadores, que 

no contexto da elaboração dessa nova constituição, que na época era considerada 

moderna e avançada, conseguiram articular seus interesses, utilizando de várias 

manobras políticas para fazer prevalecer seus interesses imediatos”.  

Para o mesmo autor, (p. 56) “a Constituição Federal de 1988, o que se 

incorporou em relação à função social da terra e desapropriação por interesse social 

foi anulado com introdução do inciso II do artigo 185”, que diz ser “a propriedade 

produtiva” não suscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, não 

deixando claro, portanto, o que seria propriedade produtiva.  

Foi esse dispositivo que segundo Oliveira (2001) abriu margens para os 

graves conflitos fundiários no campo brasileiro. 

Silva (1989) apud Oliveira (2005) chama atenção para dois pontos cruciais no 

que diz respeito à Constituição de 1988: 

 

A reforma agrária só poderia ser repensada se houvessem 

movimentos sociais de luta pela reforma agrária. As chances de 

negociações se perderam no “buraco negro” da Constituição. 

Segundo a opção governamental pactuada com os latifundiários da 

manutenção de ambiguidades conceituais para se inverter a lógica 

de desapropriação, inserindo armadilhas contrárias à reforma 

agrária e, portanto, aos trabalhadores brasileiros (p. 56/57). 
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A elaboração da Constituição de 1988 de acordo com Martins (1999) foi um 

verdadeiro retrocesso: 

 

Os precários avanços na legislação fundiária da ditadura militar 

foram praticamente anulados pelos constituintes. Os conceitos de 

‘propriedade produtiva e improdutiva’ se tornaram ambíguos, 

dificultando a definição de propriedades sujeitas à desapropriação 

para reforma agrária, anulando as concepções relativamente mais 

avançadas do Estatuto da Terra (p. 90). 

 

 De acordo com Oliveira (2005) a análise de Martins “parte do princípio de 

que no Brasil, o atraso é sinônimo de poder, ou seja, a aliança político-social-

econômica entre o capital e a terra consolidada na Constituição Federal de 1988 se 

configurou em uma aliança de atraso” (p. 57). 

 A Constituição Federal de 1988 que pareceu ser a esperança para os 

trabalhadores sem terra, culminou no esquecimento da reforma agrária em sua 

elaboração, desconsiderando a necessidade desses trabalhadores vítimas dos desleais 

conflitos por terra ocorridos nas diversas regiões do país e que seus adversários além 

de fazerem uso de armas físicas, muitas vezes massacrando-os, faziam uso de 

instrumentos políticos, com o aval do Estado, impedindo assim, o real 

desenvolvimento do campo a partir de uma justa distribuição de terras. A década de 

1980 finda, portanto, com a não realização da sonhada reforma agraria.  

Em 1989 com a eleição de Fernando Collor de Melo não houve nenhum 

avanço em relação realização a reforma agrária, o que houve foi um retrocesso, 

prevendo o assentamento de apenas 400 mil famílias, na tentativa de “amenizar os 

conflitos mais acirrados” (FELICIANO, 2006, p. 47).  As demandas de seu governo 

estavam voltadas para atender os interesses da elite. De acordo com Morissawa 

(2001): 

 

As promessas de Collor para as elites era a modernidade 

econômica do país, seguindo o ideário do neoliberalismo, com a 

redução da intervenção do Estado na economia. Isso com certeza 

ele cumpriu. Foi em seu governo que as empresas estatais 

começaram a ser privatizadas, compradas pela iniciativa privada. 

Também as taxas alfandegárias foram reduzidas para estimular as 

importações (p.109). 
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 A política de Collor para a questão agrária esteve baseada na forte repressão 

dos camponeses. Morissawa (2001) mostra o discurso utilizado por Collor para tentar 

conter a luta dos trabalhadores rurais, através do emprego da violência, “porrete 

neles, nos sem-terra” (p. 109). 

Oliveira (2001) destaca que a UDR continuou articulada no governo Collor 

“sendo responsável por assumir o controle da reforma agrária, abandonando-a 

completamente” (p.200).  

Em 1992 com o impeachment de Collor seu vice Itamar Franco assumiu o 

poder. Com relação a reforma agrária, não existia “um plano de ação” para o seu 

governo (FELICIANO, 2006, p. 47). No entanto, 

 

[...] regularizou apenas algumas áreas de conflito; no entanto, 

mesmo sem uma política e meta de reforma agrária, Itamar Franco 

iniciou um diálogo com os movimentos sociais existentes no 

campo, em especial o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra (MST) (p.47).  

 

O governo de Itamar Franco, como afirma Oliveira (2001), não alterou em 

nada a questão agrária brasileira, implantando entre os anos de 1993 e 1994 70 

projetos de assentamentos em todo o Brasil. Além de um número ínfimo, Feliciano 

(2006) mostra ainda que muitos desses projetos “poderiam ser considerados apenas 

como regularização fundiária ou a continuidade do processo vindo do período 

Collor” (p.49).  

 Diante do tratamento que tem sido dado a reforma agrária até este período, o 

que se constata é que o emergir da “Nova República” em nada alterou a situação 

precária que se encontram os camponeses do país, tendo em vista que o poder das 

elites agrárias foi mantido, caracterizando o pacto histórico dos grandes proprietários 

de terra e do poder público, o Estado. Diante disso, o que houve foi um avanço cada 

vez maior do capital no campo, e em consequência, o aumento dos conflitos.  

 A conjuntura desfavorável ao trabalhador e o acirramento dos conflitos 

agrários fez com que as frentes de apoio às lutas camponesas se ampliassem. Uma 

dessas frentes foi a da Igreja Católica a partir das ações da Comissão Pastoral da 

Terra, que influenciada pela Teologia da Libertação declarou o seu apoio aos pobres 

e oprimidos. Foi à ação desempenhada pela Igreja Católica que “permitiu que a 

questão agrária ganhasse mais visibilidade perante a sociedade” (OLIVEIRA, 2005, 

p.54).  
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 As ações desempenhadas pela CPT foram à força propulsora para histórica 

resistência dos camponeses diante da expropriação causada pelo avanço cada vez 

maior do capital no campo. Nesse sentido, Mitidiero Jr. (2008) diz que quando a 

Igreja Católica “assume de corpo e alma, a luta dos oprimidos, ou ainda, passa a 

produzir e organizar situações, de luta, resistência e negação à ordem injustamente 

estabelecida, realiza-se o que eu chamo de ação territorial da Igreja” (p. 398). Nesse 

sentido a CPT assumiu o papel de um movimento social reivindicador dos direitos 

dos trabalhadores do campo brasileiro. 

 Posteriormente surgiram outros movimentos sociais ligados a luta no campo, 

a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que surgiu em 1985 

no estado do Paraná. Para Fabrini e Ross (2014) o surgimento dos novos movimentos 

sociais tinha como características as formas de luta, de organização política e social, 

lutando por transformações estruturais, a exemplo da luta pela realização da reforma 

agrária desempenhada pelo MST.  

 Gohn (2006) salienta que a preocupação dos movimentos sociais é assegurar 

os direitos dos sujeitos, entrando em debate com o Estado no enfrentamento contra a 

hegemonia do capital. Nesse sentido, Fabrini e Ross (2014) acrescenta que uma das 

características do MST é o fato da sua luta não ser apenas por reforma agrária, mas, 

sobretudo, por mudanças estruturais na sociedade.  

 Para alguns teóricos como Martins (1996) a articulação e a estrutura que o 

MST alcançou faz com que ele atinja um patamar superior ao de um movimento 

social, alcançando um caráter partidário. No entanto, diante desta afirmação o líder 

do Movimento João Pedro Stédile acrescenta “Queremos ser organizados com 

características populares, sindicais e políticas de outro tipo. Não somos uma 

organização partidária, nem queremos ser, nem devemos ser” (STÉDILE e 

FERNANDES, 2012, p. 40). 

 Deste modo, os movimentos sociais foram, portanto, os responsáveis por 

criarem perante o Estado novas pautas de reivindicações e discussões acerca da 

reforma agrária. Essas discussões são relativamente novas se pensarmos que elas só 

surgiram de forma mais evidente para a sociedade a partir das ações organizadas 

pelas Ligas Camponesas no Nordeste. 

No entanto, antiga é a discussão que gira em torno da luta pela terra, esta, 

protagonizada inicialmente pelos nativos do território brasileiro. Para Fabrini e Ross 

(2014) no “Brasil a reforma agrária não aparece como uma política de Estado. A 
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reforma agrária foi colocada na pauta política brasileira pelos camponeses como uma 

necessidade para o desenvolvimento da nação” (p.82).  

Goldstein (1997) ao analisar a política desenvolvimentista praticada por 

alguns Estados, afirma que nesse sentido o Brasil fracassou quando não realizou a 

reforma agrária, tendo implantado uma expansão desordenada ao invés de promover 

um grande projeto de transformação territorial.   

A reforma agrária é entendida por Oliveira (2007) como a renovação da 

estrutura pré-existente. No que tange a não realização da reforma agrária brasileira, 

essa é uma das tendências que a analisam, no entanto, existem outras, a que acredita 

que a reforma agrária está acontecendo e a que sua realização não é mais necessária.  

Para Fernandes (2015) a reforma agrária do Brasil está em desenvolvimento a 

pelo menos 40 anos. Para o autor “ao mesmo tempo que a reforma agrária como 

projeto não se realiza, ela se realiza todos os dias na luta pela terra em cada 

assentamento que é criado” (p.153). Desse modo, entender a conquista de frações do 

território camponês como uma reforma agrária em desenvolvimento, é se contrapor a 

concepção de reforma agrária acima citada, tendo em vista que a política de criação 

de assentamentos que tem sido desenvolvida no país não desconcentra a sua estrutura 

fundiária, mantendo o país no ranking dos mais concentradores de terras do mundo.  

 No entanto, tem sido diante de uma história de luta pelo acesso a terra que o 

MST tem mantido o seu protagonismo. Embora existam outros movimentos, o MST 

“tem se mantido na luta do campesinato brasileiro, sendo, em nível nacional talvez o 

único movimento capaz de colocar o movimento na defensiva, e de pressioná-lo para 

o encaminhando da política agrária do país” (OLIVEIRA, 205, p.54).  

 Porém, Oliveira (2010) chama atenção para a mudança do protagonismo da 

luta pela terra no Brasil, que na década de 2010 foi desempenhado pelos posseiros. 

Os conflitos entre posseiros e latifundiários superaram os conflitos envolvendo os 

sem terra, apresentando assim, um quadro de declínio no número de ocupações de 

terra, que é a “forma de luta inaugurada e utilizada pelos camponeses vinculados ao 

MST” (FABRINI e ROSS, 2014 p. 96).  
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  Os conflitos envolvendo posseiros e latifundiários estavam relacionados às 

medidas provisórias
4
 que facilitaram a regularização da grilagem de terras públicas, 

sobretudo na Amazônia Legal. Desse modo, Oliveira (2010 p. 56) diz que: 

 

Em decorrência dessa política, os conflitos por terra aumentaram, 

particularmente na Amazônia Legal, e com eles os posseiros foram 

em 2010, os principais protagonistas da luta pela terra no país, 

ultrapassando a luta dos sem terra.  

 

Fabrini e Ross (2014) ao analisar esse processo de diminuição dos 

acampamentos dos sem terra consideram que a queda das ocupações estava 

relacionada às dificuldades vinculadas “a base e a direção dos movimentos sociais” 

(p. 97).  

 

As dificuldades na base ocorrem porque as lideranças dos 

movimentos não conseguem reunir grande número de famílias 

dispostas a realizar ocupações e montar acampamentos em terras 

latifundiárias. A melhoria da economia nos governos Lula e Dilma 

diminuiu o desemprego e desestimulou as pessoas a participar de 

ocupações de terra. Acrescente-se a essas condições a implantação 

de programas compensatórios, como Bolsa Família, por exemplo, e 

o acanhado de acanhado número de novos assentamentos criados 

no governo Dilma. Soma-se ainda, que as ocupações, embora, 

possibilitem a conquista da terra e de melhores condições de vida, 

são marcadas pela vida difícil de acampamento em que as pessoas 

ficam sujeitas e expostas por longo tempo a violências, 

insalubridade, instabilidades, precárias condições de vida, entre 

outras situações (p.97).  

 

Nesse contexto, o que se observou foi que uma mudança na atuação dos 

sujeitos envolvidos na luta pela terra no Brasil. O que nos remete às análises de 

Martins (1993) sob as formas de luta que se apresentam no campo brasileiro: 

 

[...] entre os sem terra e os posseiros, embora ambos estejam 

lutando pela terra, há uma diferença essencial. A luta dos posseiros 

introduz a legitimidade alternativa da posse, contornando a 

legitimidade da propriedade [...] já os sem terra, na sua prática, não 

tem como deixar de questionar a legalidade da propriedade, não 

podem deixar de considerar ilegítimo, e também, iníquo, o que é 

legal, que é a possibilidade de alguém possuir mais terras do que 

                                                           
4
 De acordo com Oliveira (2011), as Medidas Provisórias 422 e 458, transformadas em Leis n. 11.763 

(1/8/2008) e 11.952 (25/6/2009) respectivamente, ampliaram as possibilidades de regularização da 

grilagem da terra pública, acirrando os conflitos por terra na Amazônia Legal. 
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pode trabalhar, de açambarcar, cercar um território, não utilizá-lo 

nem deixar que os outros utilizem, mesmo sob o pagamento da 

renda (p. 47). 

 

Associa-se a queda nas ocupações de terra no Brasil também está relacionado 

ao processo de criminalização dos movimentos sociais tão empregados no governo 

FHC, período que antecede esse momento de decréscimo na atuação a partir de 2010.  

Analisamos o tratamento que foi dado a reforma agrária e a luta pela terra 

desde o período colonial até a década de 1990, mais precisamente até o ano de 1994, 

observando que a não realização da reforma agrária está diretamente relacionada à 

maneira com que as elites agrárias estão articuladas ao Estado. Porém, entende-se 

que o Estado teoricamente deveria estar a serviço de todos. No entanto, o tratamento 

que tem sido dado à questão agrária brasileira deixa evidente que o Estado está a 

serviço de algumas classes e atendendo os interesses dessas. Assim, o campesinato 

entra em uma relação de forças desproporcional com a classe capitalista amparada 

pelo aparelho estatal.  

 

1.2. A questão agrária no presente: Saindo do século XX e entrando no século 

XXI 

 

Nos deteremos a partir de agora a analisar a maneira com que a reforma 

agrária foi tratada da segunda metade da década de 90 até os dias atuais.  

Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência do Brasil em 1995 e foi o 

responsável pela criação do Plano Real, sendo a estabilidade econômica e o combate 

à inflação, pautas importantes do seu governo.  

No que tange a discussão sobre a reforma agrária, esse governo sequer 

elaborou um plano de ação, deixando claro que esta não era uma pauta de seu 

governo, dando continuidade a aliança histórica do Estado com o setor latifundiário.  

Mesmo a reforma agrária não sendo uma pauta desse governo, foi nesse 

período que os movimentos sociais intensificaram as lutas em todas as regiões do 

Brasil. Segundo Fabrini e Ross (2014) outros movimentos sociais e sindicais também 

assumiram as ocupações de terra e formação de acampamentos, principais formas de 

luta do MST, na intenção de pressionar o governo. No entanto, a resposta dada pelo 

governo a essas ações foram todas voltadas para reprimi-las.  
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Dentre as medidas tomadas estão proibição de vistorias em um 

período de dois anos em imóveis que foram ocupados, suspensão 

das negociações em caso de ocupação em órgãos públicos, criação 

da reforma agrária pelo correio e impossibilidade de acesso a 

recursos públicos por qualquer entidade que participasse ou 

apoiasse as ocupações (FABRINI e ROSS, 2014, p. 87).  

 

As ações desempenhadas pelo governo tinham intenções que iam além da 

desmobilização e desarticulação da luta camponesa junto aos movimentos sociais, 

sobretudo do MST, que contesta veemente suas práticas neoliberais. Foi nesse 

período que o movimento assistiu ao processo de criminalização de suas ações. “A 

criminalização do MST se dava por meio de propagandas na mídia, produção 

material de veiculação via internet, além de pesquisas de opinião pública sobre o 

movimento. Estas ações tinham o objetivo de fazer desmoronar o apoio popular ao 

MST e a luta pela reforma agrária” (FABRINI e ROSS, 2014 p. 88).  

A intenção de barrar as ocupações de terra dos camponeses e abafar as suas 

lutas ficou clara quando esse governo adotou um modelo de reforma agrária apoiado 

nas propostas do Banco Mundial, que pretendia criar uma reforma agrária de 

mercado, através do Banco da Terra, considerando desnecessário a ocupação de 

terras, já que os modelos previstos nessa proposta se davam a partir da negociação 

das terras entre o Estado e os proprietário de terra.  

Esse modelo proposto pelo Banco Mundial tinha propostas de aplicação em 

países em fase de desenvolvimento e com forte concentração fundiária.  

 

Neste modelo não há desapropriações. O Estado atua na 

operacionalização do acesso à terra através do financiamento para 

compra e venda de caráter voluntário, em  que os proprietários são 

pagos em valores de mercado e à vista. Consiste na elaboração de 

políticas agrárias em consonância com medidas neoliberais 

(ESTEVES, 2012, p. 2). 

 

Pereira (2006) afirma que esse tipo de reforma agrária estava vinculada as 

ações do Banco Mundial que previam a diminuição da pobreza no meio rural. Para 

Fabrini e Ross (2014) esse era o modelo de reforma agrária que agradava aos 

grileiros e latifundiários, já que a partir da negociação “a renda da terra era repassada 

de uma só vez para as camadas latifundiárias” (FABRINI e ROSS, 2014 p.89).  

O acesso a terra pelos camponeses se dava: 
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[...] Primeiramente com a constituição de uma associação que 

deveria atender alguns requisitos, tais como: não possuir terras ou 

minifúndios, ser chefe de família, maior de idade, assumir o 

compromisso de devolver a quantidade financiada. A associação 

deveria apresentar um proprietário que tivesse interesse em vender 

seu imóvel. A terra era negociada pelos beneficiários nos termos 

do mercado diretamente com o proprietário. O Estado repassava a 

condução do processo para os proprietários e beneficiários 

(FABRINI e ROSS, 2014, p. 89). 

 

De acordo com Fernandes (1999) FHC além de criminalizar a luta pela terra 

buscava a prática de sua mercantilização. No entanto, utilizava- se do discurso de que 

esse era o modelo pautado “na paz e na justiça” (FELICIANO, 2006, p. 51).  

Esse modelo que foi batizado de “contrarreforma agrária” foi ainda marcado 

por episódios violentos, como os massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás 

ambos no estado do Pará. Foram esses massacres que demonstraram a forma como a 

luta camponesa foi tratada nesse governo. Para Oliveira (2001): 

 

Os massacres de Corumbiara e Eldorado dos Carajás são exemplos 

ocorridos no governo FHC. Ambos os massacres representaram a 

posição das elites latifundiárias brasileiras em não ceder um 

milímetro sequer em relação á questão da terra e da reforma 

agrária. O apoio dos ruralistas à base de sustentação política do 

governo FHC tem tido como contrapartida duas práticas 

governamentais: a primeira, posição repressiva aos movimentos 

sociais; a segunda, no plano econômico, prorrogação – não se sabe 

até quando – das dívidas destes latifundiários, não as saldam (p. 

198).  

 

 Além da violência com que foi tratada a luta camponesa nesse governo, FHC 

seguiu a linha da inserção cada vez maior do capital no campo, como forma de 

desenvolvimento. Como uma política compensatória, em seus dois mandatos 

(1995/1998 e 1999/2001) criou 3.847 assentamentos no país beneficiando 379.449 

famílias, afirmando ser a maior reforma agrária realizada no país. No entanto, 

diversos autores apontam para a veracidade desses números, afirmando ter o governo 

incluído as regularizações fundiárias, colonização e reassentamento para aumentar o 

número real de famílias assentadas.  

Em 2002 a eleição de Luiz Inácio da Silva do Partido dos Trabalhadores 

provocou expectativas em relação á realização de transformações sociais almejadas 

pela classe trabalhadora. As expectativas que existiam em torno de sua eleição 

estava ligada, sobretudo, ao partido ao qual pertencia, o Partido dos Trabalhadores 
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que surgiu na década de 1980, vinculado a Central Única dos Trabalhadores em um 

momento onde “os trabalhadores do campo e da cidade lutavam por 

democratização e conquistas de direitos, sufocados pelo regime militar” (FABRINI 

e ROSS, p.).  

A reforma agrária era uma das expectativas dos trabalhadores, e em torno 

dela havia duas possibilidades a “implantação de uma política de desenvolvimento 

territorial ou um retrocesso político, a implantação de uma política compensatória” 

(FERNANDES, 2003). Os camponeses acreditavam que a reforma estava muito 

próxima devido ao comprometimento de Lula com as lutas populares, além do mais 

o mesmo havia prometido que a reforma agrária seria feita em “uma canetada” 

(FABRINI e ROSS, 2014).   

 Em seu Programa Agrário, Lula afirmava que seu compromisso com a 

reforma agrária era desapropriação de áreas improdutivas.  

 

 “A reforma agrária do governo estava pautada na desapropriação 

de terras improdutivas, conciliada na produção de alimentos para 

combate a pobreza e a recuperação dos assentamentos, com 

infraestrutura social, econômica, assistência técnica e créditos 

agrícolas” afirmava Lula em seu Programa Agrário de 2002 

(STÉDILE, 2005, p.211).  

 

Fernandes (2003) analisou o discurso de Lula como “ameno e conciliador”, 

afirmando que o seu programa agrário era desenvolvimentista, e seus principais 

objetivos eram: recuperar os assentamentos implantados e implantar novos 

assentamentos. Os novos assentamentos implantados teriam acesso às políticas 

básicas de crédito, infraestrutura, educação, capacitação, técnica e comercialização.  

 

Nesse sentido, o governo Lula deverá superar alguns desafios para 

que possa efetivamente realizar a reforma agrária. O primeiro será 

conceber a reforma agrária como política de desenvolvimento 

territorial e não como política compensatória. Uma política de 

desenvolvimento territorial implica em desconcentrar a estrutura 

fundiária, o que nunca aconteceu em mais de quinhentos anos de 

história do Brasil. Todos os governos, até então, conceberam a 

reforma agrária como uma política compensatória, de forma que a 

maior parte dos assentamentos foi implantada atendendo às 

pressões dos movimentos camponeses (FERNANDES, 2003).  

 

Engelman (2012) ao analisar o programa agrário do PT de 2002 afirma que o 

mesmo visava combater a pobreza e desenvolver o capitalismo no campo, 
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“acompanhado de um programa básico de políticas públicas para a estruturação de 

assentamentos consolidados e com a desapropriação de novas áreas em menor 

intensidade” (p. 4).  

Nesse sentido, o que se observou foi que ao passo que o governo Lula 

buscava de alguma forma combater a pobreza no campo através da reestruturação 

de antigos assentamentos e criação de alguns novos, todos para atender a demanda 

dos movimentos sociais, também concedia elevados investimentos financeiros a 

agricultura capitalista do agronegócio, reproduzindo a política agrária que vem 

sendo implantada no Brasil desde o período militar com a inserção cada vez maior 

do capital no campo. 

Assim, o governo que surgiu como uma esperança para os camponeses que 

sonhavam com a reforma agrária, mais uma vez ficou em desvantagem, tendo o 

latifúndio personificado no agronegócio, recebido o apoio do Estado para se manter 

e ampliar suas ações no campo brasileiro.  

Para o MST:  

 

Os trabalhadores sem terra buscam na reforma agrária a 

desconcentração da propriedade da terra e a solução dos conflitos 

no campo, no entanto, isto não ocorreu na política agrária do 

governo Lula, que não alterou a estrutura fundiária e sinalizou a 

sua preferência pelo modelo do agronegócio como o modelo de 

agricultura mais importante para o país (MST, 2003). 

 

 O governo do PT foi responsável pela elaboração do II PNRA que foi 

coordenado por Plínio de Arruda Sampaio
5
, porém, a versão escrita não foi aceita 

pelo governo, e tampouco, posta em prática.  

 O Plano concebia a reforma agrária como: 

 

Um compromisso e um programa do governo federal. Ela é uma 

necessidade urgente e tem um potencial transformador da 

sociedade brasileira. Gera emprego e renda, garante a segurança 

alimentar e abre uma nova trilha para democracia e para o 

desenvolvimento com justiça social. A reforma agrária é 

estratégica para um projeto de nação moderno e soberano (II 

PNRA, 2003).  

 

                                                           
5
 Foi considerado como uma das figuras mais interessantes da política brasileira. Defensor histórico da 

realização da reforma agrária e criador de um modelo que visava o fim do latifúndio despertou 

indignação da classe latifundiária. Um dos fundadores e militantes do Partido dos Trabalhadores 

partido o qual se desmembrou em 2005 devido as incompatibilidades de pensamentos.  
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O II PNRA deixou clara a necessidade de realização da reforma agrária no 

país, no entanto, o governo contrariou as expectativas iniciais de seu governo não 

aceitando o que propunha o Plano que era o assentamento de 400 mil novas famílias, 

o acesso a terra de 130 mil famílias através do crédito fundiário e a regularização 

fundiária de 500 mil famílias. Os números totalizavam mais de 1 milhão de famílias 

beneficiadas até 2006 ao fim do primeiro mandato do governo Lula. Meta que foi 

apreciada pelos movimentos sociais em luta pela reforma agrária no Brasil. Porém, 

não colocando em prática este Plano, o governo criou outro com metas reduzidas, 

prevendo assentar 400 mil novas famílias entre 2003 e 2006. O II PNRA acabou em 

2007 e não houve elaboração de um novo plano, mostrando que a reforma agrária 

mais uma vez, não era uma pauta de interesse do governo Lula.  

 Nos moldes que o governo Lula apresentava a política agrária do país o que 

se constata é que mais uma vez não haveria uma reforma agrária de fato. Deste 

modo, Oliveira (2007) diz que a concepção de reforma agrária foi deturpada pelo 

governo, sendo aplicada como uma política compensatória de criação de 

assentamentos perante a pressão dos movimentos sociais. Para Oliveira (2007) uma 

reforma agrária implica “em ações resultantes de desapropriação de latifúndios, ou 

seja, uma reforma agrária real precisa mexer na estrutura fundiária do país e 

distribuir terras” (OLIVEIRA, 2007, p. 168). Realizando uma política compensatória 

de criação de assentamentos rurais, o governo Lula reproduziu o que os governos 

antecedentes colocaram em prática. Para tanto, Oliveira (2009) afirma que o que 

houve no governo Lula foi o abandono da reforma agrária.  

 Diante da não realização de uma reforma agrária de fato, que visa a 

desconcentração fundiária, o que se constatou no governo Lula foi uma incoerência 

nos dados relacionados ao número de famílias assentadas. Não houve uma precisão 

nos números apresentados pelo INCRA e MDA e pelos movimentos sociais. O 

INCRA e o MDA divulgaram que o governo havia assentado 529 mil famílias.  

 No entanto, esses dados foram contestados, e segundo Oliveira (2009) o que 

houve foi uma “farsa dos números”, não correspondendo ao número real de famílias 

assentadas. O mesmo autor afirmou que o governo fez uma manobra para confundir 

e convencer os movimentos sociais. O INCRA teria ampliado esse número inserindo 

como novas famílias assentadas àquelas que esperavam o reconhecimento e 

regularização de posse, contabilizando estrategicamente a criação de novos 

assentamentos.  
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 De acordo com Oliveira (2009) o número real de famílias assentadas nesse 

governo em seus dois mandatos foi de 373.521 famílias. Para o mesmo autor, a 

manipulação dos dados por parte do governo foi uma “falsa reforma agrária”, cujo 

objetivo era diminuir a pressão feita pelos trabalhadores em luta ao então governo, 

que “finge que faz reforma agrária e divulga números maquiados, na expectativa de 

que a sociedade finja acreditar” (OLIVEIRA, 2009, p.35). 

 Nesse período o pacto permanente entre o governo e a elite agrária ficou 

ainda mais claro quando o mesmo aprovou uma lei
6
 que permitia a legalização de 

terras públicas na Amazônia Legal, permitindo a apropriação de terras de forma 

ilegal. Foi o que Oliveira (2009) caracterizou de “a contrarreforma agrária assumida 

pelo governo Lula”.  

 Nesse período houve uma diminuição das ações dos movimentos sociais. Para 

Stédille (2005) essa diminuição se deu pelo retardo nos processos de desapropriação 

apreciados pelo governo, o que fazia com que as famílias desistissem de ficar 

acampadas sem perspectivas de conseguir entrar na terra. Além da rearticulação da 

UDR que protagonizava episódios de barbárie e violência no campo brasileiro.  

Por fim, Lula não realizou a reforma agrária, não colocou em prática o II 

PNRA criado em seu próprio governo, adotando a política de criação de novos 

assentamentos e a reestruturação de antigos, apagando do imaginário do trabalhador 

a possibilidade de assistir a realização da reforma agrária.  

Do contrário, nesse governo o que ficou claro foi a opção pelo modelo do 

agronegócio, mesmo diante da comprovação de que a produção de alimentos no 

país é mantida pela agricultura camponesa. Foi no governo Lula que os incentivos 

para o setor, via Estado recebeu um montante de 85% (MDA, 2003/2011) do total 

desses recursos. Nesse sentido, o pacto do Estado com a elite latifundiária foi 

mantido, sendo mais uma vez a reforma agrária descartada. Diante disso, 

remetemos aos escritos de Chauí (1984) quando ela afirma que o “Estado aparece 

como realização do interesse geral [...] mas na realidade, ela é a forma pela qual o 

interesse da parte mais forte e poderosa da sociedade, a classe dos proprietários, 

que ganha à aparência de interesse de toda sociedade” (p. 69).  

                                                           
6
 Lei 11.952 de 25 de junho de 200, sancionada durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio 

da Silva.  
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Em 2011 Dilma Rousseff assumiu a presidência do Brasil, não dando sinais 

de que realizaria a reforma agrária. Para Fabrini e Ross “exemplar é o fato de que 

em seu governo nem constaram metas de assentamentos” (p.94). Refletindo que se 

nem um programa de criação de assentamentos estava programado, quiçá a 

realização de uma reforma agrária de fato.  

 Para a CPT esse governo tem deixado a sua marca registrada na questão 

agrária brasileira, pela maneira negativa com que vem tratando a reforma agrária, 

que atingiu seus piores índices. 

 Para Fabrini e Ross (2014) o abandono da reforma agrária nesse governo está 

totalmente relacionado às articulações políticas feitas com os setores ruralistas 

(latifundiários e agronegócios), cujas metas são de combate agressivo aos 

movimentos sociais. Além disso, os autores acrescentam que: 

 

“Os movimentos sociais, em vista de vínculos com órgãos 

governamentais, deixaram de priorizar a ocupação de terra como 

uma forma de pressionar o governo a realizar a reforma agrária. 

Soma-se ainda, certa fragilização das bases dos movimentos 

sociais estruturados e especializados nacionalmente haja vista a 

geração de empregos precários nas áreas urbanas” (p.94). 

 

O agronegócio foi/continua sendo intensamente financiado pelos recursos 

públicos, consolidando-se como o modelo para a agricultura do país. A CPT analisa 

a política de reforma agrária do governo Dilma e afirma: “O governo seguiu um 

processo de privatização dos assentamentos, de legalização das grilagens de terra e 

do sepultamento do INCRA” (CPT, 2014 p. 1).  

Thomaz Jr (2003) já indicava que o governo do PT sinalizava para a prática 

da contrarreforma agrária no Brasil, trilhando um caminho lento quando se trata da 

criação de assentamentos rurais. 

Os dados relacionados à distribuição de recursos destinados a agricultura tem 

mostrado quais tem sido as prioridades do governo da Dilma. Segundo o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário, conforme apresenta o Plano Safra de 2015/2016, 

foram destinados para a agricultura familiar e assentados o equivalente a 28,9 

bilhões de reais. No entanto, se o governo desde o início não priorizou a agricultura 

camponesa, os recursos destinados à agricultura capitalista foram bem mais 

elevados. Para o setor do agronegócio foram destinados 187,7 bilhões de reais. 

Proporcionalmente o que se observa é que existe uma disparidade quando se trata 
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da distribuição dos recursos, sendo o agronegócio beneficiado por uma demanda de 

recursos mais de seis vezes maior do que os recursos destinados a agricultura 

camponesa.   

França (2015) ao analisar os incentivos do Estado destinados ao agronegócio 

questiona: “é o agronegócio quem sustenta o Brasil, ou o Brasil que sustenta o 

agronegócio?”.  

O discurso contraditório da então Ministra da Agricultura mostra como é que 

o Estado tem dado toda a sustentação ao modelo insustentável do agronegócio 

brasileiro.  

 

As economias modernas e bem sucedidas – diz a ministra – são 

àquelas que conseguem combinar um setor privado vigoroso e 

autônomo e um Estado que assegura um ambiente institucional 

favorável à iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, provê, direta 

ou indiretamente, a infraestrutura física e tecnológica necessária 

para os setores produtivos. O excesso de intervenção estatal atrofia, 

por vezes, as energias do empreendedor privado, tornando-o 

dependente da proteção do governo e incapaz de sobreviver a 

competição aberta. Mas em contrapartida a ausência ou omissão do 

Estado no desempenho nas funções, que lhe são próprias, pode 

inviabilizar o desenvolvimento das atividades privadas. O 

agronegócio brasileiro é um caso quase exemplar de uma 

articulação virtuosa entre Estado e iniciativa privada” 

28/06/2015 (http://www.agricultura.gov.br/pap).  

 

Diante das ações desempenhadas pelo Estado brasileiro para com o 

agronegócio, Feliciano (2015) afirma que o Estado está a serviço de uma classe 

social que busca através dos mecanismos possíveis manter seus interesses. Nesse 

sentido, Oliveira (2007) afirma que: 

 

 [...] O Estado foi criado para facilitar a manutenção de uma 

determinada classe social no poder, pode-se compreender o 

processo histórico de resistência e violência contra a classe social 

camponesa, como integrante contraditória ao modo capitalista de 

produção, assim como a permanência da propriedade privada da 

terra, que pela lógica do desenvolvimento do capitalismo assume 

característica baseada na irracionalidade (p. 67).  

 

 O que se constata é que a ascensão de um governo de esquerda ao poder, 

aquele que teoricamente está comprometido com as causas sociais, não significou 

mudanças profundas. A não realização da reforma agrária é um exemplo claro 

disso, tendo em vista que para chegar ao poder os candidatos ditos de esquerda 

http://www.agricultura.gov.br/pap
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necessitaram fazer alianças com as classes burguesas do país que não tem interesse 

de realizar mudanças, sobretudo, aquelas que aflijam os seus interesses. A não 

realização da reforma no governo Dilma está diretamente relacionada a manutenção 

dos interesses dos proprietários de terra e a aliança desses com o Estado. É desse 

modo que Carvalho (2008) afirma que: 

 

A contrarreforma agrária não aponta para a ruptura do monopólio 

senhorial sobre a terra ou para a transformação da estrutura 

latifundiária (monopólio da terra, relações sociais, sistema de poder 

e ideologia patrimonialista). Procura satisfazer esporadicamente a 

demanda social por terras e garantir a preservação histórica dessa 

estrutura, desviando a pressão social e política dos trabalhadores 

rurais sem-terra sobre a terra em situação de latifúndio. A 

contrarreforma agrária tem como objetivo estratégico submeter os 

desejos e aspirações de reforma agrária dos trabalhadores rurais 

sem terra aos interesses de classe dos setores dominantes no campo 

(p.2).  

 

Nesse sentido Cosme (2015 p.128) atenta para o descaso com a classe 

camponesa e alegando que: 

 

Enquanto a reforma agrária não é realizada no campo brasileiro 

nestes anos do governo Dilma Rousseff, os conflitos e a barbárie 

continuam sendo marcas da produção do espaço agrário onde o 

avanço do capital via agronegócio ao encontrar a resistência 

camponesa utiliza de várias frentes para manter seu ímpeto 

insaciável de acumulação: subordina, expropria, ameaça e 

assassina.   

 

 A CPT (2014) destaca o desprezo com o qual o governo tem agido perante o 

campesinato, os indígenas, os quilombolas e os demais sujeitos carentes do campo. 

Porto Gonçalves e Cuin (2013) ao analisar os dados da CPT referentes aos 

conflitos no campo em 2013 identificam que esses em sua maioria foram provocados 

por sujeitos associados ao agronegócio, e afirmam: 

 

Em 2013 os movimentos sociais foram responsáveis por 244 

conflitos (230 ocupações e 14 acampamentos), 18,9% do total. Isso 

diz que 81,1% dos conflitos são provocados pela ação de 

fazendeiros, grileiros, madeireiros, empresários ou mineradores – 

Poder Privado – através de assassinatos ou expulsões, ou pela ação 

do Poder Público, através das ações do Poder Executivo e do 

Judiciário por meio de prisões e ações de despejo. Os dados 

confirmam que a violência no campo brasileiro não vem de baixo 

(PORTO-GONÇALVES e CUIN, 2013, p. 19).  

 



48 
 

A reafirmação do pacto com o agronegócio tem dado o tom da política agrária 

do governo Dilma, com isso o setor privilegiado respalda suas ações truculentas 

contra o campesinato.  

Observa-se com isso o descaso com que a classe camponesa tem sido tratada 

no decorrer da história. As alianças firmadas ainda no período colonial se 

metamorfosearam e continua muito presente no cenário nacional. O latifúndio 

considerado atrasado, nunca teve suas cercas derrubadas. No entanto, para impedir as 

lutas camponesas diante do latifúndio, os proprietários trataram de modernizar o 

setor injetando capital e contando com todo apoio do aparelho estatal. Com isso, o 

agronegócio permanece concentrando terras, excluindo e expropriando os 

camponeses e sendo responsável pela maior parte dos conflitos que diante dessa 

situação continuam a se instaurar no campo brasileiro.  

Nesse processo de injeção de capital como estratégia para o desenvolvimento 

do campo, o Estado tem sido o financiador de toda barbárie apresentada pelos 

representantes do agronegócio como progresso. No entanto, este mesmo Estado 

enxerga essa barbárie social e econômica desempenhada pelo setor e nada faz, por ter 

feito a opção pelo modelo capitalista de produção agropecuária, acreditando ser este 

o modelo mais viável para manter o campo brasileiro nesse processo de falso 

desenvolvimento.  

Diante desta clara articulação do Estado com a classe dos grandes 

proprietários de terra, Feliciano (2015) diz que: 

 

O papel do Estado, nessa luta de classes, não pode ser analisado 

apenas como um agente regulador dos princípios da liberdade e da 

igualdade. O entendimento de sua ação fica inócuo sem a 

compreensão da interferência e do poder de uma classe que procura 

manter-se em uma condição dominante e privilegiada de 

informações e benefícios (p.127).  

 

Nesse sentido, quando o Estado se apresenta como responsável pela 

manutenção de uma classe em detrimento de outra, Ianni (2004) o caracteriza como 

“Estado de democracia limitada e cidadania tolerada” (p.242). Para o autor, o Estado 

reflete as relações antagônicas das classes, no entanto, a partir da perspectiva das 

classes dominantes. 

É a opção do Estado pelo modelo capitalista de produção baseado na 

produção de commodities, que coloca em risco a soberania alimentar do país, tendo 
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em vista que esse é o modelo que busca a todo custo a produção voltada somente 

para a inserção no mercado mundial.   

 Os resultados relacionados à “superprodução” do setor têm sido propagados 

diariamente na mídia na tentativa de mostrar para a sociedade que o modelo é o mais 

viável para o país. No entanto, diante da falsa produtividade desempenhada pelo 

setor, o que não tem sido mostrado são os impactos ambientais e sociais que o setor 

tem provocado na sociedade e ainda a forma com que tem se apropriado dos recursos 

naturais em uma busca incessante pelo aumento da produção baseado na grilagem de 

terra, expropriação de camponeses e populações tradicionais, emprego de trabalho 

escravo, desmatamento, e tantas outras ações truculentas que o setor tem 

desempenhado no campo brasileiro para se manter no ranking do mercado mundial.  

É nesse sentido que Thomaz Jr. (2003) caracteriza esse modelo que tem sido 

apresentado como ideal, como agrohidronegócio, porque a ampliação dos tentáculos 

do capital no campo ultrapassam a mercantilização da terra, mercantilizando também 

a água, tanto a superficial quanto a subterrânea.  

Esse mesmo modelo que prega a produtividade e a inserção do país no 

mercado globalizado que abusivamente faz uso de agrotóxicos na sua produção, 

inserindo também o Brasil na abominável posição do país que mais utiliza 

agrotóxicos no mundo, incluindo aqueles que são proibidos em outros países. 

Comprovando com isso a relação estreita que esses produtores possuem com o 

capital financeiro e as empresas produtoras desses venenos.  

Além disso, é o agrohidronegócio que se apresenta como o setor que menos 

emprega na agricultura, que menos produz (mesmo diante de todo esse aparato 

estatal e tecnológico), que escraviza seus trabalhadores, que expropria, que mata, que 

mantém a histórica concentração fundiária, que continua a utilizar-se da terra como 

reserva de valor, não cumprindo com a sua função social, que recebe a maior gana de 

recursos. Sendo, portanto, um “mito da modernidade” (OLIVEIRA, 2004), que 

mesmo reproduzindo a barbárie social e econômica, foi eleito pelo Estado como o 

modelo viável.  

Em uma lógica contrária a esta pautada em uma modernização conservadora, 

está o campesinato brasileiro que com menos recursos para produzir e seguindo um 

caminho diferente buscando através de suas incansáveis lutas a conquista de frações 

desse território capitalista, a luta por uma territorialidade camponesa que permita a 
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sua recriação em uma lógica pautada na autonomia e na liberdade da produção e do 

trabalho.  

Mesmo diante do descaso que o Estado brasileiro tem tratado a classe 

camponesa, esta contraditoriamente permanece em luta na busca pela construção de 

novos territórios. Para Oliveira (2001) isso é reflexo das próprias contradições do 

sistema capitalista, que se apresenta no campo como “desigual e combinado” (p.16). 

Ou seja, ao passo que exclui o camponês, permite a ele a sua recriação. 

Essa afirmação nos remete as discussões do final século XIX e início do 

século XX, quando autores clássicos buscavam interpretações sobre o fim ou a 

permanência do campesinato perante a introdução do capitalismo.   

Autores como Lênin (1980), Kautsky (1980) e Marx (1980) acreditavam que 

o capitalismo seria responsável pelo o fim do campesinato. Para outros, como 

Chayanov (1974) o campesinato seria capaz de se reproduzir mesmo inserido no 

sistema capitalista. Para ele, a reprodução camponesa ocorreria mesmo diante da 

subordinação do capital, considerando como uma reprodução contraditória. Shanin 

(1974) também acreditava na reprodução camponesa, sendo ela associada a 

centralidade do trabalho desempenhada pela família, e por isso, o camponês resistiria 

mesmo estando inserido em uma racionalidade distinta. Para Luxemburgo (1970) 

para que houvesse a reprodução do capital era necessário a existência de relações 

não-capitalistas de produção, se encaixando a produção camponesa nestes moldes.  

Para Marques (2012) as análises propostas pelos autores clássicos são 

importantes e se fazem necessárias porque apresentam elementos capazes de 

entender o campesinato que resistiu e se recriou em um sistema com realidade 

divergente.  

Quanto ao campesinato brasileiro, Marques (2012) afirma que a classe 

camponesa foi criada no seio de uma sociedade situada na periferia do capitalismo e 

a margem do latifúndio. Portanto, o camponês brasileiro é fruto do próprio processo 

desigual do capitalismo. Para Girardi (2008 p.92) “a sua criação e recriação, seus 

conflitos, suas lutas, suas resistências contra o capital devem construir eixos centrais 

de base teórica para explicar as contradições e sua sobrevivência em contextos de 

desigualdades”.  

Para Marques (2002) as lutas do campesinato no século XXI se apresentam 

como o conflito entre a territorialidade capitalista, onde a terra é concebida como 
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uma mercadoria e a territorialidade camponesa quando a terra se torna a base para a 

reprodução da família e do seu modo de vida.   

A forma que o Estado brasileiro tem buscado para dar resposta a esses 

conflitos diante da atuação dos movimentos sociais, tem sido mesmo que a passos 

lentos a criação de assentamentos rurais, que para nós não deve ser considerada 

como uma reforma agrária. No entanto, tem permitido aos camponeses que 

conquistam esses novos territórios a sua recriação, mesmo que inseridos em um 

sistema que insiste em proletarizá-los. Porém, essa realidade ainda parece um tanto 

distante para aqueles 200 mil camponeses sem terra que continuam em luta pela 

conquista da fração de um território de autonomia, pautando em uma lógica diferente 

daquela que prega a subordinação total ao capital, um território de resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CAPÍTULO 2 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO DA ZONA 

DA MATA PARAIBANA E DE SÃO MIGUEL DE TAIPU 

 

 

 

Para uns, a cana é doce; para outros, a maioria, ela é áspera. 

Otacvio Ianni 

 

 

 

 Esse capítulo resgata o processo de produção do espaço agrário da Zona da 

Mata Paraibana e do município de São Miguel de Taipu, objeto deste estudo, 

enquanto parte integrante do espaço regional. Para tanto parte dos aspectos 

locacionais e ambientais da região e do município. 

 

2.1 Aspectos locacionais e ambientais 

 

O município de São Miguel de Taipu localiza-se na Zona da Mata paraibana 

(Mapa 1), tradicional região canavieira do estado e dentro dela, na Microrregião de 

Sapé (Mapa 1), principal centro de irradiação das Ligas Camponesas da Paraíba. 

Com 92 km² ele se situa no vale do rio Paraíba, via de penetração inicial do processo 

de colonização no estado. 

A Zona da Mata da Paraíba, região onde se situa o município estudado, 

abrange 5.242 km
2
, o que corresponde a 9,3% do território estadual, é composta por 

quatro microrregiões e trinta municípios e se insere na Mesorregião Geográfica do 

mesmo nome. Sua população em 2010 correspondia a 1.391.808 habitantes o que 

representava 37% da população paraibana. A população do município é composta 

por 6.696 habitantes, o que representa 2,07% da população da Zona da Mata 

paraibana (IBGE). 
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Mapa 1 - Localização do município de São Miguel de Taip
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O clima da região é o tropical quente úmido caracterizado por chuvas de 

outono inverno, precipitações médias anuais entre 1500 e 1800 mm e temperaturas 

médias anuais acima de 23ºC. A hidrografia é constituída por 6 bacias hidrográficas 

cujos rios são perenes. Dentre esses rios, destaca-se o Paraíba pelo seu potencial 

hídrico e pelo papel desempenhado no processo de ocupação do território estadual 

como principal via de penetração para o interior do Estado e berço da atividade 

açucareira (MOREIRA, 1989, p.5).  

Distinguem-se três subunidades naturais nessa região: a baixada litorânea ou 

planície costeira, os tabuleiros costeiros ou baixos planaltos costeiros e as várzeas. A 

vegetação primitiva da região varia segundo as subunidades espaciais, desde a 

vegetação de praia, de restinga, de dunas e de mangue da planície costeira até os 

cerrados dos tabuleiros e a Mata Atlântica das várzeas e dos tabuleiros.  

 

2.2. Ocupação inicial da Zona da Mata paraibana e do município de São Miguel 

de Taipu 

 

 A natureza da Zona da Mata paraibana, atualmente muito degradada, abrigou 

a população nativa da porção litoral do estado formada por índios da nação Tupi-

Guarani, notadamente os Tabajaras e os Potiguaras (MOREIRA e TARGINO, 1997). 

De acordo com Elias Borges
7
, importante etnólogo do estado da Paraíba, 

além destes, teria também ali habitado um grupo indígena de nome Caeté. Os 

Potiguaras habitavam o norte do rio Paraíba; os Caetés que habitavam ao sul do 

mesmo rio foram exterminados e os Tabajaras que vieram da região de Sergipe pelo 

rio São Francisco, ocuparam a porção sul do rio antes habitada pelos Caetés. Ele faz 

menção à presença de índios Cariris na porção mais a oeste da região, no município 

de Pilar, situado na fronteira oeste do município de São Miguel de Taipu. Alguns 

historiadores afirmam que a aldeia desses índios localizava-se em terras de São 

Miguel de Taipu, no local onde foi posteriormente edificado o Engenho que recebeu 

o nome de Itapuá. Essas são as parcas informações obtidas sobre a população nativa 

existente no município durante o período pré-colonial.  

                                                           
7
 Ciclo de Debates do IHGP. Disponível em: http://www.ihgp.net/pb500i.htm. 
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É certo, porém que a população estimada na Paraíba no século XVI, seria 

composta de aproximadamente 100 mil índios (MELO, 1999) que viviam da caça, da 

pesca e da coleta, praticando uma agricultura rudimentar de mandioca, milho, fumo e 

algodão. A maioria deles era nômade. De acordo com Cavalcanti (1996), a 

organização social das comunidades se dava em forma de tribos compostas de várias 

aldeias onde a população vivia de modo coletivo, sem divisão social do trabalho, sem 

classes e com tradições que passavam de forma oral de geração a geração.  

Moreira (2016) afirma que as comunidades tribais aqui existentes organizava-

se com base no modo de produção comunista primitivo. Este modo de produção 

exprime, segundo Bottomore (1988, p. 73) uma forma de organização humana onde:  

a) o direito aos recursos básicos à sobrevivência é comum, isto é, não há 

propriedade privada dos meios de produção, os quais limitavam-se aos objetos 

pessoais; 

 b) as forças produtivas são atrasadas o que leva a inexistência da divisão 

social do trabalho, sendo a divisão das tarefas apenas de ordem sexual ou etária;  

c) não existem classes sociais. A diferenciação de status dentro da sociedade 

tribal se fazia não em virtude da herança, da riqueza acumulada, mas através de 

alguns critérios como: sabedoria, capacidade, sexo, idade etc.;  

d) o poder não era exercido como forma de dominação, mas como elemento 

de contribuição dos mais sábios ou mais corajosos com o coletivo;  

e) a produção era voltada exclusivamente para o uso familiar, caso houvesse 

algum excedente, este era distribuído pela comunidade.  

Por conseguinte, antes da chegada do colonizador já existia em São Miguel 

de Taipu um espaço organizado para reproduzir a lógica do modo de produção que 

caracterizava as comunidades tribais que ali existiam. Como foi anteriormente 

colocado, essa sociedade se caracterizava pela ausência de classes sociais e de poder 

oriundo da acumulação de riquezas. Por isso mesmo convivia harmonicamente com a 

natureza (MOREIRA e TARGINO, 1997). Até esse momento não se pode falar ainda 

em um “espaço agrário”, pois este será produzido de forma subordinada à lógica do 

capital mercantil como veremos a seguir.  

 

2.3. A produção do espaço agrário na Zona da Mata paraibana  
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 O processo de ocupação do território brasileiro está relacionado a uma lógica 

mais ampliada de conquista de novos territórios no continente americano pelos países 

da Europa, principalmente Portugal e Espanha na Idade Moderna. Com a expansão 

do comércio europeu e a necessidade de acumulação de capital mercantil nos séculos 

XV e XVI, esses países buscaram novas áreas para explorar e ampliar suas rotas 

comerciais lançando-se nas Grandes Navegações, o que proporcionou a “era dos 

descobrimentos” (PRADO JR. 1969, p.119). Prado Jr. (1969) ainda acrescenta que: 

 

[...] todos os grandes acontecimentos desta era, que se 

convencionou chamar dos “descobrimentos”, articulam-se num 

conjunto que não é senão um capítulo da história do comércio 

europeu. Tudo que se passa são incidentes da imensa empresa 

comercial a que se dedicam os países da Europa a partir do século 

XV e que lhes alargará o horizonte pelo oceano a fora (PRADO 

JR. 1969, p.17).  

 

A descoberta do território americano e a abundância de riquezas nele 

encontrada estimulou o interesse de outras nações europeias. A fim de garantir a 

exploração do território brasileiro os colonizadores portugueses iniciaram a sua 

ocupação econômica antes que as outras nações o fizessem. Antes da efetiva 

ocupação do território brasileiro, esse “parecia ser um episódio secundário” 

(FURTADO, 1995, p. 6). 

A ocupação da porção do território brasileiro correspondente a Paraíba “só 

ocorreu um século após o descobrimento do Brasil” (MOREIRA e TARGINO, 1997 

p.26). Tendo a ocupação ocorrido tardiamente, a sua exploração só se deu de modo 

mais expressivo após a implantação do sistema de sesmarias.  

A literatura assinala que entre os séculos XVI e XIX foram concedidas 1.153 

sesmarias no território paraibano. Destas, cinco foram cedidas no século XVI, 15 no 

século XVII, 1033 no século XVIII e até a década de 1824 do século XIX, 100 

sesmarias haviam sido doadas (RIBEIRO, 2012).  

A maneira encontrada pelo colonizador para efetivar a exploração, a defesa e 

a fixação dos colonos no território foi a implantação da plantation de cana de açúcar 

para produzir riquezas para a metrópole, nesse caso o açúcar.  

 Durante o período colonial a exploração do território brasileiro esteve pautada 

na tríade que caracteriza uma plantation: grande propriedade, monocultura e trabalho 

escravo. Essas características foram determinantes para garantir a reprodução do 
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capital mercantil das metrópoles colonizadoras, já que o capital investido nas 

plantations era modesto em relação ao lucro obtido pela metrópole.  

 Segundo Moreira e Targino (2002) a forma como os senhores de engenho 

controlaram a terra, o trabalho e a produção, concentrando o poder em suas mãos 

“conferiram a esta categoria social a mais longa experiência de controle político, 

econômico e social experimentada na história do Brasil” (MOREIRA, 2002, p. 4). 

O trabalho escravo utilizado para o desenvolvimento do empreendimento do 

açúcar assumia uma característica diferente das formas de relações servis da Idade 

Média, apresentando-se aqui como “consequência das transformações recentes do 

capital mercantil” (FERLINI, 1988, p.18).  

Para Ferlini (1988) existem duas explicações para justificar o ressurgimento 

da escravidão que parecia ter sido abolida no Novo Mundo, porém, fora implantada 

no Brasil. A primeira, a que atribui a sua origem a necessidade de limitar o acesso à 

terra; e a segunda, que remete a utilização do trabalho escravo à criação de uma nova 

categoria de trabalhadores, dirigido pelo capital mercantil.  

 Prado Jr. (1969) acrescenta que: 

 

A escravidão americana não se filia, no sentido histórico, a 

nenhuma das formas de trabalho servil que vêm, na civilização 

ocidental, do mundo antigo ou dos séculos que seguem; ela deriva 

de uma ordem de acontecimentos que se inaugura no século XV 

com os grandes descobrimentos ultramarinos, e pertence 

inteiramente a ela. [...] Com o descobrimento da América, ele 

renasce das cinzas com um vigor extraordinário. [...] O fato de se 

tratar no caso da escravidão americana, do renascimento de uma 

instituição que parecia para sempre abolida do Ocidente, tem uma 

importância capital. A ela se filia um conjunto de consequências 

que farão no instituto servil a América, um processo original e 

próprio, com repercussões que somente vistas de tal ângulo se 

poderão avaliar (PRADO JR. 1969, pp. 269/270). 

 

Dessa forma observa-se que de fato, desde o início do processo de ocupação 

do espaço brasileiro, a forma de organização do trabalho que aqui se implantou 

nunca foi servil, mas sim uma forma de trabalho criada para responder as 

necessidades do capital mercantil.  

Nesse sentido, o resgate do trabalho escravo nas colônias americanas, 

sobretudo, no Brasil se deu, segundo Ferlini (1991), em função da necessidade de 

produção de uma mercadoria colonial, que inicialmente foi a terra, e esta deveria 

então produzir para gerar lucro à metrópole. Deste modo, se houvesse trabalho livre 
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no território conquistado, consequentemente não haveria produção de riquezas para a 

metrópole, pois os trabalhadores passariam a produzir para sua subsistência, 

contrariando as expectativas de ampliação do capital a partir da exploração de 

riquezas. Nesse sentido a autora afirma que para esse momento da história “o 

trabalho escravo era socialmente necessário” (p.19). 

Prado Jr. (1969) ao se referir à importância do capital, relaciona o 

estabelecimento e desenvolvimento comercial, desleal, entre colônia e metrópole no 

período colonial pautado na produção de mercadorias com base no escravismo, que 

consequentemente produzia mais valia e com isso gerava a produção da riqueza de 

interesse colonial.  Em uma lógica onde a extração da mais valia do trabalho escravo 

se transformava em riqueza para o explorador e consequentemente na ampliação do 

capital mercantil.   

É importante destacar que a apropriação da mais valia não se dava no 

processo produtivo e sim no processo de comercialização, reforçando o discurso de 

que foi o capital mercantil que permitiu o desenvolvimento de relações de trabalho 

escravista, porque esta era a relação de trabalho, que, naquele momento dava 

sustentação ao modo de produção estabelecido.  

Ferlini (1988) ao tratar da relação do capital mercantil com o trabalho escravo 

afirma que:  

 

O capital mercantil, ao dedicar-se à produção açucareira, 

estruturou-se sob a forma de grande exploração, o que requereu a 

adoção de uma forma de trabalho especifica: o trabalho escravo, 

capaz de impedir a exploração desse ramo de negócio por 

pequenos produtores (p.22). 

 

Referindo-se a esta questão Furtado (1995) afirma que no período colonial 

“[...] a América passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, 

cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de 

bens destinados ao mercado europeu” (p.8).   

Para Marx (1989) o processo de colonização seria a própria origem da 

acumulação primitiva do capital, onde o escravismo seria a forma de garantir mão de 

obra para produção de riquezas, cabendo aos escravizados a subordinação, onde o 

ofício da sua força de trabalho seria a única alternativa de sobrevivência, diante do 

confisco de sua liberdade.  
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Moreira (2002) chama a atenção para esta passagem de um momento 

histórico para outro vivenciado pelo espaço que se transforma de um espaço 

indiferenciado em um espaço alienado colonial.  

É importante destacar que esse processo inicial de produção/subordinação do 

espaço paraibano, em particular o da Zona da Mata, onde se situa o município de São 

Miguel de Taipu, ao capital mercantil não se deu de modo totalmente passivo. A ele 

os índios reagiram, a partir do momento que o território ocupado por eles, passou a 

ser objeto de interesse de apropriação por parte do colonizador (MOREIRA e 

TARGINO, 1997). Surge então, a primeira forma de luta pela terra protagonizada 

pelos índios na Zona da Mata.  

 

(...) à medida que o sentido da colonização evoluiu para a 

apropriação da terra e para a sujeição do nativo, este reagiu. A 

reação dos indígenas á subordinação da sua terra e do seu provo ao 

processo colonizador constitui a primeira forma de luta pela terra 

que teve lugar na Paraíba (MOREIRA e TARGINO, 1997, p.30).  

 

Com a derrota dos nativos que bravamente resistiram durante vários anos na 

Zona da Mata observa-se a transformação de um espaço de liberdade em espaço de 

exploração colonial (MOREIRA e TARGINO, 1997). Este é marcado primeiramente 

pela escravização dos nativos e posteriormente pela escravidão negra como já foi 

colocado.  

O espaço agrário da Zona da Mata paraibana esteve, portanto, em seu 

processo de produção/transformação, submetido aos ditames da expansão do capital 

mercantil da metrópole colonizadora. Nesse sentido Moreira e Targino (1997, p. 20) 

afirmam que: 

 

durante todo período colonial a agricultura estadual se organizou 

em função de um “excedente colonial”. As culturas exploradas, as 

relações de trabalho implantadas, o nível tecnológico vigente e a 

distribuição da propriedade da terra, tudo isso foi montado segundo 

as necessidades de extração de um excedente por parte do capital 

mercantil então dominante (MOREIRA e TARGINO, 1997 

p.20). 

 

Os negros lutaram por sua liberdade dando origem a vários quilombos na 

Zona a Mata, embora só tenham sido libertos no século XIX. 
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A dominação do território pelo colonizador, como já foi mencionado, teve 

como marco a implantação do Engenho de açúcar nas várzeas dos rios que cortam a 

região da Zona da Mata.  

Enquanto o século XVI foi marcado pela primazia do comércio do açúcar, no 

século XVII a produção de açúcar nas Antilhas e a perda da hegemonia de Portugal e 

Espanha na Europa repercutiram negativamente na atividade canavieira brasileira 

que pela primeira vez vivencia um processo de crise de acumulação.  

Furtado (1995) destaca que a segunda metade do século XVII ficou marcada 

pelo declínio da rentabilidade da empresa colonial canavieira no território brasileiro, 

marcando o fim do monopólio do açúcar pelos portugueses em detrimento da 

produção holandesa.  

A crise da atividade canavieira no século XVII foi responsável pela falência 

de 11 dos 20 engenhos que estavam em funcionamento na Zona da Mata da Paraíba, 

restando apenas 9. “Essa recessão levou os senhores de engenho a reivindicar à 

metrópole isenção fiscal por 10 anos, a anistia de suas dívidas e provisões para 

reedificação de seus engenhos” (SANTANA, 1990, p. 32). 

Moreira e Targino (1997) destacam que foi necessário alterar as relações de 

trabalho para garantir a sobrevivência da atividade canavieira. A falta de capital dos 

senhores de engenho para comprar escravos facilitou a entrada de camponeses no 

interior das propriedades até então composta pela mão de obra escrava (ANDRADE, 

1986).  

 

A crise de acumulação que atingiu a atividade açucareira 

nordestina na segunda metade do século XVII aprofundou-se e 

alongou-se por todo o século XVIII. Contribuiu, para isso, a 

conjuntura econômica interna, centrada na produção aurífera, a 

concorrência com o algodão que chegou a ser produzido em plena 

zona canavieira [...] (MOREIRA e TARGINO, 1997, p.53).  

 

A crise da atividade que proporcionou maior rentabilidade a metrópole 

portuguesa também incentivou o desenvolvimento cíclico de outras atividades 

econômicas, proporcionando o arranjo/rearranjo (MOREIRA, 1990, p.1) do espaço 

agrário brasileiro. 

Para Gurjão (1994) o processo de organização dos espaços coloniais foi 

definido pela acumulação do capital comercial sendo realizado diante da circulação 
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de mercadorias produzidas segundo o modo de produção, o capitalismo em sua fase 

primitiva que, determinava a produção mercantil de cada espaço.  

O século XVIII continuou marcado pela crise da principal atividade dos 

séculos anteriores, passando ainda por uma série de transformações como o fim da 

escravidão, que acarretaria mudanças na organização do trabalho e na produção. O 

declínio do comércio açucareiro atingiu as duas primeiras décadas do século XVIII, 

conforme afirma Santana (1990). “A partir de então teve certa ascensão. 

Paralelamente, acelerou o surto aurífero, cuja concorrência mais tarde contribuiu 

para a baixa da produção e a circulação do açúcar” (SANTANA, 1990, p. 33). 

Prado Jr (2006) ao analisar o ciclo da mineração ressaltou que: 

 

A mineração do ouro no Brasil ocupará durante 3/4 de século, o 

centro das atenções de Portugal, e a maior parte do cenário 

econômico da colônia. Todas as demais atividades entrarão em 

decadência, e as zonas em que ocorrem se empobrecem e se 

despovoam. Tudo cede passo ao novo astro que se levanta no 

horizonte: o próprio açúcar, que por século e meio representara o 

nervo econômico da colonização e sua própria razão de ser, é 

desprezado (p.57).  

 

 Na Paraíba Moreira e Targino (1997) destacam que a isenção de dívidas 

coloniais, e a criação da Cia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba foram 

algumas medidas tomadas na tentativa de reerguer a atividade canavieira em crise 

desde o século anterior.  

Ao final do século XVIII a produção açucareira nordestina viveu um período 

de revalorização. Nesse sentido, Pinto (s/d apud Santana,1990) mostra que: 

 

Tendo permanecido em estágio letárgico durante a maior parte do 

século XVIII, o açúcar sofrerá nos fins daquele século, 

revalorização no mercado internacional, graças às lutas coloniais 

em torno da Revolução Francesa e nas Antilhas, com a 

desarticulação das regiões produtoras, exemplificadas pelo colapso 

da produção haitiana (SANTANA, 1990, p. 38/39).  

 

A competição do açúcar de beterraba produzido na Europa com tecnologias 

avançadas e falta de tecnologias na produção do açúcar brasileiro impediu a 

competição deste último no mercado internacional, acentuando a crise no século 

XIX. Na Paraíba até o final deste século não havia sinais de modernização no setor 

(MOREIRA e TARGINO, 1997). A mudança tecnológica que se processou na 
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Paraíba foi que a que culminou no advento do engenho a vapor, porém, incapaz de 

evitar a crise que se encontrava o setor canavieiro (MOREIRA e TARGINO, 1997). 

A partir da segunda metade do século XIX as mudanças ocorridas no sistema 

capitalista mundial reestruturaram a região do nordeste brasileiro, que durante todo 

período colonial teve seu papel submetido à reprodução do capital metropolitano 

(SANTANA, 1990). Para Santana (1990):  

 

Aludidas transformações foram aceleradas a partir de 1870, com 

a ampliação das esferas de domínio do capital e, ainda, pelas lutas 

interimperialistas resultando na estruturação da divisão 

internacional do trabalho. Sob a égide da industrialização, essas 

mudanças marcaram a transição da fase de acumulação primitiva 

realizada pelo capital comercial para a fase de reprodução e 

expansão do capital industrial, reestruturando os espaços dos 

países dominantes e, simultaneamente, dos países coloniais 

(SANTANA, 1990, p. 58).  

 

A nova forma de organização do mercado mundial atrelada ao capital 

industrial proporcionou a integração da região cafeeira brasileira ao circuito mundial 

de mercadorias, o que influenciou diretamente a crise açucareira já vivida pela região 

Nordeste, devido à crise de sua principal atividade.  

Santana (1990) acrescenta que este foi o período em que o centro da 

gravidade econômica foi transferido da região Nordeste para a região Sudeste com a 

ascendência da produção do café. Assim, os “barões do açúcar” caíram em 

desprestígio e foram sendo suplantados pelos cafeicultores do Sudeste (SANTANA, 

1990, p.58).  

 Nesse sentido, a atividade canavieira durante os três séculos de colonização 

foi marcada por períodos de ascensão e crise. A crise atingia tanto os proprietários 

quanto os trabalhadores, tendo a oligarquia açucareira apelado de várias formas ao 

governo imperial na tentativa de reerguer a atividade açucareira em declínio desde o 

século XVII. 

 No último quartel do século XIX o capital comercial e financeiro passou a 

lançar projetos de modernização para o Nordeste açucareiro buscando a 

reestruturação desse espaço. Implantação de ferrovias, melhoramento de portos, 

aparelhamento e financiamento de engenhos centrais e usinas, foram algumas dos 

investimentos feitos ao setor. (SANTANA, 1990).  

 A separação das atividades agrícolas e industriais foi vista como uma das 

possibilidades para o desenvolvimento da atividade açucareira, já que os problemas 
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do setor estavam relacionados ao seu processo de industrialização (MOREIRA e 

TARGINO, 1997). 

Nesse sentido criaram-se os Engenhos Centrais que correspondiam a: 

 

Uma unidade fabril (setor de transformação) não abrangendo, 

portanto, a atividade de produção agrícola. Sua criação 

fundamentou-se na ideia de que os problemas do setor achavam-se 

concentrados na etapa de industrialização do produto. Desse modo, 

era para a mesma que deveriam convergir a maior parte dos 

investimentos. Ao separar as duas atividades, tentava-se preservar 

o regime de propriedade das terras e modernizar a fabricação do 

açúcar. Em outros termos, com os Engenhos Centrais, ao mesmo 

tempo em que se preservava a estrutura fundiária tradicional, 

introduzia-se modificações econômicas importantes, relativas ao 

aumento da produtividade e da rentabilidade, bem como 

propiciava-se a concentração da atividade fabril nas mãos de um 

número relativamente pequeno de grandes produtores. A atividade 

agrícola permaneceria nas mãos dos senhores de Engenho e dos 

lavradores de cana (MOREIRA e TARGINO, 1997, p. 56).   

 Esse novo modelo de organização industrial não obteve êxito.  Dentre as 

razões, Moreira e Targino (1997) destacam:  

 

(...) a resistência dos senhores de Engenho em aderir ao projeto 

pelo risco que corriam de transformarem-se em meros 

fornecedores de cana, o que significaria a perda de prestigio e 

do poder político econômico que detinham; a má utilização do 

dinheiro público por parte dos concessionários dos subsídios; a 

irregularidade do fornecimento da cana; a falta de controle de 

preços do açúcar, entre outros (MOREIRA e TARGINO, 1990, 

p.56).   

 

Na Paraíba, só houve a implantação de um Engenho Central, em 1880. 

Segundo Moreira e Targino (1997) quando o Engenho Central São João foi criado no 

município de Santa Rita esse modelo de organização agrária já estava em descrédito, 

devido à falta de fornecimento de cana.  

A atuação do Estado neste período do Império, que propunha a tentativa de 

reorganizar as oligarquias açucareiras não impediu que o setor canavieiro declinasse 

junto com a proposta dos Engenhos Centrais.  

Assim, a solução encontrada pelo Estado para reerguer a atividade canavieira 

foram os investimentos nas usinas que se consolidaram no século seguinte, como o 

modelo de produção ideal.  
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2.4. Expansão, crise e recuperação da atividade canavieira na Zona da Mata 

paraibana: do século XX ao XXI  

   

O setor canavieiro adentrou o século XX vivendo mais um momento de crise. 

Neste período já não estava mais articulado com a metrópole colonizadora devido ao 

fim do período colonial, no entanto, encontrava um forte aliado para então sanar suas 

crises. O Estado passou a ser a instituição que buscou ao longo dos anos desenvolver 

ações que permitisse a reprodução da monocultura canavieira e da classe dos 

proprietários atrelada a ela.   

Com o fim do Império e o surgimento da República, o setor açucareiro passou 

a receber incentivos econômicos por parte do Estado. Tendo a proposta dos 

Engenhos Centrais sido fracassada, a criação de usinas representou um marco da 

modernização açucareira e a tentativa de garantir a sobrevivência do setor.  

Porém, a implantação de novo modelo de produção de açúcar não foi aceito 

facilmente pelos senhores de engenho. Conforme mostra Andrade (1986) esses 

resistiram como puderam: 

 

Com menores capitais, técnicas mais atrasadas, baixa 

produtividade e pondo no comércio um produto de qualidade 

inferior, o bangue resistiu como pode ao setor usineiro, voltado que 

estava para o mercado consumidor regional. A reação do bangue 

fez com tal energia que apesar de sua fraqueza econômica e de 

vantagens conseguidas pelos usineiros perante as instituições 

governamentais, conseguiu sobreviver por ainda várias décadas até 

desaparecer totalmente (ANDRADE, 1986, p. 95). 

 

As usinas correspondiam a estabelecimentos responsáveis pela produção de 

açúcar, unia tanto a atividade fabril quanto agrícola. Meira (2007) analisou a usina 

como um sistema de produção que agregava o novo e o velho, o novo seria a 

inserção das tecnologias dos engenhos centrais e o velho as formas tradicionais dos 

engenhos, “lavoura e indústria reunidas novamente nas mãos dos mesmos donos, 

assim nasceram as usinas brasileiras” (MEIRA, 2007, p. 115).  

Moreira e Targino (1997) destacam que na Paraíba, a isenção de impostos e 

os abatimentos nos impostos de transmissão por compra foram algumas das formas 

de apoio estatal concedidas aos usineiros, demonstrando a intenção do Estado em 

reerguer o setor. No estado, o processo de transferência de titularidade permitiu a 



65 
 

concentração de quase todas as terras das usinas do litoral nas mãos da oligarquia
8
 

dos Ribeiro Coutinho
9
. 

A criação das usinas e a modernização do setor não impediram a sua inserção 

em uma nova crise
10

, sendo o motivo, a queda do preço do açúcar no mercado 

internacional (MOREIRA e TARGINO, 1997). Além disso, destaca-se que mesmo 

com certo avanço tecnológico, as usinas não conseguiram aumentar a sua capacidade 

produtiva de forma desejável.  

Para Moreira e Targino (1997) as crises vivenciadas pelo setor açucareiro 

comprova que estas, historicamente contribuíram contraditoriamente para a 

“concentração da propriedade da terra, da renda e do poder” (p. 61) fortalecendo as 

oligarquias açucareiras e o seu poder junto ao Estado, que para atenuar as crises se 

fez presente concedendo grandes investimentos ao setor.  

No espaço agrário paraibano a implantação das usinas foi responsável por 

profundas transformações na produção e no trabalho. Proporcionaram um avanço 

técnico ao setor açucareiro, e ao mesmo tempo contribuíram para a concentração da 

propriedade da terra e da produção (MOREIRA e TARGINO, 1997). As usinas se 

expandiram por todas as áreas que pudessem produzir cana, foi nesse período que 

boa parte das terras dos engenhos foram vendidas para as usinas, conforme afirma 

Melo (1976): 

 

Em primeira fase, esse processo de concentração da propriedade 

fundiária compreendia, sobretudo, terras de velhos bangues que 

iam ficando de fogo morto e tributários das usinas. Em uma 

segunda fase, abrangia predominantemente Engenhos já 

fornecedores de cana, mas ainda em mãos dos antigos proprietários 

(MELO, 1975, p. 56).  

 

 No que tange as relações de trabalho as transformações se deram incialmente 

pela consolidação do sistema de morada, onde o morador era a mão de obra 

                                                           
8
 Entendida por grupos que controlam determinados setores da economia e exercem comando da 

política local. Representam ainda grupos de parentes unidos por identidade de interesses econômicos 

ou políticos (GURJÃO, 1994).  
9
 A família Ribeiro Coutinho foi proprietária de quatro das cinco usinas do litoral paraibano, com 

exceção da Usina Monte Alegre. Foi a família que recebeu maiores incentivos governamentais 

dirigidos para o setor. Durante anos deteve o poder político e econômico da região dando origem a 

uma das mais fortes oligarquias rurais do Estado, também conhecida como “Grupo da Várzea” 

(MOREIRA e TARGINO, 1997). 
10

 Na Paraíba, a crise da atividade açucareira foi reforçada pela enchente do Rio Paraíba, que arruinou 

casas e plantações. A crise só veio a agravar a situação dos pequenos e médios produtores, cujas 

propriedades foram em grande parte absorvidas pelas usinas (MOREIRA e TARGINO, 1997). Parte 

das grandes propriedades havia sido absorvida pelas usinas.  
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necessária para o funcionamento das usinas. Contudo, com o fortalecimento das 

usinas, estas iniciaram um processo de disputa com as terras dos moradores, foreiros 

e dos lavradores de cana (MOREIRA e TARGINO, 1997) revelando que as ações 

econômicas, políticas e estatais são sempre fatores determinantes para as alterações 

das relações sociais.  

Os autores acrescentam que diante desse processo, houve a expulsão de 

muitos moradores e a eliminação da categoria dos lavradores, ficando a produção de 

cana voltada somente para as usinas. Parcela dos moradores expropriados se 

tornaram assalariados da cana, ampliando essa relação de trabalho no campo.  

 

É importante destacar que esse processo se deu de modo muito 

lento. Tanto é que, no final dos anos 50 e início dos anos 60, várias 

décadas após a instalação das primeiras usinas, o sistema de 

morada ainda vigorava com grande força na Zona da Mata, 

preservando a sua característica secular de exploração, o cambão 

(MOREIRA e TARGINO, 1997, p.63).  

 

Nesse sentido remetemo-nos a Oliveira (2007) quando afirma que a 

continuidade dos processos acarreta em transformações nas relações de produção na 

agricultura, o que consequentemente redefine a estrutura social, econômica e política 

no campo, tendo em vista que as condições sociais estão em constante movimento.  

 Destaca-se ainda o surgimento do fornecedor de cana, que a partir da 

dominação da usina sobre o engenho, fez com que o senhor de engenho perdesse o 

controle do processo de produção industrial, sendo a sua atividade o fornecimento de 

cana para as usinas. Porém, nem todos os fornecedores de cana eram os antigos 

senhores de engenho, alguns eram arrendatários (MOREIRA e TARGINO, 1997). 

Ocorreu ainda o aumento do emprego temporário, e um aumento da mecanização. 

Além, da substituição do senhor de engenho pelo usineiro, conforme acrescenta 

Azevedo (1948): 

 

Sem ligação com o campo ao contrário do senhor de engenho, o 

usineiro é um homem da cidade, industrial como qualquer outro 

tipo de empreendedor e capitão da indústria que apenas vê na 

lavoura a produção de matéria prima indispensável as suas fábricas 

e marca com intensidade sem igual, a irrupção e a influência da 

cultura urbana sobre o campo de que se serve, pela exploração, 

mas a que não se liga pela sua mentalidade e pelos hábitos da vida 

política no Brasil (AZEVEDO, 1948 p. 58). 
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 A consolidação do sistema usina e as transformações advindas desse modelo 

estruturou o espaço agrário da Zona da Mata paraibana mais uma vez voltado para 

atender os interesses do capital atrelado à reprodução da aristocracia açucareira que 

ali se mantém desde o período colonial.  

 A partir de 1975 o setor canavieiro foi marcado pelas intensas ações 

desempenhadas pelo Estado
11

 brasileiro na tentativa de atenuar a crise vivida pelo 

setor desde o século passado. Com a justificativa de enfrentar a crise energética que o 

país vivia devido aos altos preços de importação do petróleo, o governo brasileiro 

criou o Programa Nacional do Álcool – PROÁLCOOL
12

. O Programa tinha como 

finalidade incrementar através de uma política de crédito subsidiado a produção de 

álcool carburante anidro e hidratado, a partir da cana de açúcar para substituição de 

derivados de petróleo principalmente a gasolina automotiva.  

 A década de 1970 coincide também com as mudanças que se processaram a 

partir da nova organização mundial do trabalho, redefinindo o papel do campo como 

espaço capaz de atender as demandas do capital, isto com o apoio do Estado 

capitalista. Nesse sentido, remetemo-nos a Ianni (1996) quando afirma que “o Estado 

moderno, em qualquer que seja a sua forma, é uma máquina capitalista” (p. 220). 

Nesse sentido, o Estado teve suas ações voltadas para atender as necessidades do 

capital. 

 Neste período, vários especialistas se posicionaram contra as ações do Estado 

no que tange ao incentivo à produção de cana de açúcar para produção de 

combustível, não julgando ser esta a solução mais viável, pelo fato de existirem 

alternativas menos onerosas, como por exemplo, a substituição do derivado do 

petróleo pelo derivado do carvão mineral ou do xisto (EGLER, 1985).   

A escolha pelo derivado da cana de açúcar foi do próprio setor canavieiro que 

atrelado ao Estado se constituiu como principal beneficiário do PROÁLCOOL. O 

                                                           
11

 Em 1970 o Estado brasileiro vivia o período da Ditadura Militar, cujos militares tinham como 

proposta para o desenvolvimento a sua industrialização, permitindo com isso a entrada de empresas 

estrangeiras no território brasileiro. 
12

 O Programa Nacional do Álcool foi criado a partir do Decreto nº 76.593 de 14 de novembro de 

1975. O Decreto institui o Proálcool e dá outras providências: Artigo 1º: Fica instituído o Programa 

Nacional do Álcool visando ao atendimento das necessidades do mercado interno e externo e da 

política de combustíveis automotivos. Artigo 2º: A produção do álcool oriundo da cana de açúcar, da 

mandioca ou de qualquer outro insumo será incentivada através da expansão da oferta de matérias 

primas, com especial ênfase no aumento da produtividade agrícola, da modernização e ampliação das 

destilarias existentes e da instalação das novas unidades de produtoras, anexas a usinas ou autônomas, 

e de unidades armazenadoras (Legislação Nacional Do Álcool – Programas – Planos Governamentais 

– Trabalhos Técnicos. Brasília, Conselho Nacional do Petróleo, Assessoria de Relações Públicas, 

1979). 
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setor contou com juros baixos, condições vantajosas de financiamento para 

modernização da produção e ainda possibilidades de ampliação do parque industrial 

e de expansão da produção e da área plantada com a cana (EGLER, 1985). Se a crise 

que o setor enfrentava se dava pelo baixo grau de modernização da atividade, os 

largos incentivos do Estado possibilitaram a sua modernização. 

Andrade (2001) analisa esse período e as ações do Estado para atender as 

demandas do setor canavieiro destacando que este foi o setor que sempre contou com 

o apoio financeiro oficial, “ora representado pela garantia de juros aos capitais 

empregados, ora através de subvenções a serem pagas em longo prazo e com juros 

módicos” (ANDRADE, 2001).  

 A modernização do setor canavieiro via incentivos do Estado coincide com o 

período em que se propunha o desenvolvimento do campo através da Revolução 

Verde, cuja ideia se baseava na reprodução do capital industrial no campo através do 

pacote tecnológico que incluía desde os maquinários até os agrotóxicos. Através das 

ações do Estado para incentivar o uso do pacote tecnológico, tanto as indústrias 

produtoras desses insumos quanto os produtores de cana de açúcar se beneficiaram. 

Cabe destacar ainda que, a Revolução Verde se apresentou como uma proposta de 

ampliação da produção no campo para reduzir a fome no mundo. Porém, 

contraditoriamente, permitiu a expansão do capital em detrimento da agricultura 

alimentar.  

Na Paraíba essa expansão se concretizou na Zona Canavieira, constituída pela 

Zona da Mata e pelo Brejo Paraibano. Na Zona da Mata, segundo Moreira e Targino 

(1997) a cana avançou de modo mais vigoroso que o observado quando da 

implantação das primeiras usinas, promovendo a expulsão maciça dos moradores e 

foreiros e sua substituição pelos assalariados temporários. Nas áreas onde os 

trabalhadores reagiram com o apoio da CPT surgiram lutas de resistência camponesa 

à expulsão que deram origem, depois de anos de luta, a áreas de assentamentos 

rurais. 

Outra consequência do Proálcool na região foi a ampliação do parque 

industrial sucroalcooleiro que de 5 unidades de produção (Usinas Santa Helena, 

Santa Rita, São João, Santana e Monte Alegre) passou para 15, sendo 3 novas 

destilarias criadas anexas às antigas usinas e 7 destilarias autônomas (Quadro1). 
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Quadro  1 – Zona da Mata do estado da Paraíba Parque Sucroalcooleiro 

(situação em 1985) 

USINAS ANTIGAS USINEIROS LOCALIZAÇÃO 

Santa Rita Família Ribeiro Coutinho Santa Rita 

São João Família Ribeiro Coutinho Santa Rita 

Santana Família Ribeiro Coutinho Santa Rita 

Santa Helena Família Ribeiro Coutinho Sapé 

Monte Alegre Grupo Soares de Oliveira Mamanguape 

DESTILARIAS ANEXAS USINEIROS LOCALIZAÇÃO 

Santa Helena Família Ribeiro Coutinho Sapé 

Santana Família Ribeiro Coutinho Santa Rita 

São João Família Ribeiro Coutinho Santa Rita 

DESTILARIAS 

AUTÔNOMAS 

USINEIROS LOCALIZAÇÃO 

GIASA (Arthur Tavares) Grupo Tavares de Melo/PE Pedras de Fogo 

Miriri Grupo Cavalcanti de Morais (PE) Sapé 

Agican (Sto. Antônio) Grupo Pessoa de Melo (PB) Mataraca 

Tabu Grupo Ludgren (PE) Caaporã 

Jacuípe Grupo Cavalcanti de Morais (PE) Lucena 

Japungu Cia. Nordeste de Participação 

(CONEPAR), AGROFÉRTIL S/A 

Ind. e Comércio (BA) 

Santa Rita 

Una Família Ribeiro Coutinho(PB) Sapé 

Fonte: Quadro transcrito de MOREIRA E TARGINO, 1997.  

 A partir de 1986 o setor sucroalcooleiro entra em outra crise, desta vEz em 

decorrência: a) da retração dos créditos e da cobrança dos débitos do setor por parte 

dos governos federal e estadual; b) do desvio de recursos do setor produtivo para o 

de consumo ostentatório pelas usinas tradicionais; c) da falta de racionalidade 

empresarial na administração das empresas, entre outros. (MOREIRA e TARGINO, 

1997).   

A crise do Proálcool e consequentemente a desarticulação do setor 

sucroalcooleiro a partir de 1986 promoveu mudanças no espaço agrário paraibano, 

em particular nas regiões canavieiras expressas através: da retração na área e na 

quantidade de cana produzida; da diminuição da produção de açúcar e álcool; do 

fechamento de várias usinas e da reconversão produtiva do uso do solo nas áreas 

canavieiras. 

 A crise de acumulação da atividade sucroalcooleira só foi revertida na 

primeira década do século XXI. Uma série de fatores contribuiu para isso, podendo 

ser ressaltados: aumento da demanda e do preço do produto no mercado 

internacional, resultado da abertura do mercado europeu para o açúcar procedente do 

Brasil, da redução da produção indiana, e da elevação do preço do petróleo.  
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 Um fato novo que vem chamando a atenção para o setor canavieiro da Zona 

da Mata Paraibana é a compra de terras por estrangeiros, o que caracteriza a 

territorialização do capital internacional nas terras paraibanas, como uma reprodução 

do que vem ocorrendo em nível nacional.  

 Moreira, Targino et al (2013) ao analisarem esse processo de estrangeirização 

de terras na Paraíba identificaram a venda de duas usinas para estrangeiros. A Usina 

Gramame Industrial e Agrícola S/A que pertencia ao grupo pernambucano Tavares 

de Melo, que foi vendida ao grupo francês Louis Dreyfrus Commodities e a Usina 

Tabu pertencente ao Grupo Lundgren (brasileiro) vendida a empresa belga Alcotra 

Bio Energy.  

Em 2016 estão funcionando na Zona da Mata Paraibana 8 unidades de 

produção sendo 1 voltada para a produção de açúcar, 2 voltadas para a produção de 

açúcar e álcool e 5 destilarias autônomas de álcool  (Quadro 2). 

 

Quadro  2- Unidades de produção do setor sucroalcooleiro da Paraíba em 2016 

Razão Social Localização Produto 

Usina Monte Alegre S/A. Mamanguape Mista 

Agroval Agroindústria Vale do Paraíba 

Ltda. 

Santa Rita Açúcar 

Destilaria Miriri S/A. Santa Rita Etanol 

Pemel – Empreends. Agroind. e Com. 

Ltda. 

Rio Tinto Etanol 

Japungu Agroindustrial S/A. Santa Rita Etanol 

LDC S/A. (GIASA) Pedras de 

Fogo 

Etanol 

Agro Industrial Tabu S/A. Bioenergy Caaporã Etanol 

Companhia Usina São João Santa Rita Mista 

Fonte: Targino, Moreira e Araújo, 2016. 

 

 O que se constata do exposto é que a produção de cana de açúcar no território 

brasileiro e evidentemente, no território paraibano sempre esteve amparada pelo 

Estado, tendo vivenciado historicamente períodos de ascensão e crise, além de ser 
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responsável pela maior parte dos conflitos agrários eclodidos no estado da Paraíba, 

sobretudo na Zona da Mata paraibana, berço dessa atividade.  

 No item seguinte, faremos uma análise de como o território do município de 

São Miguel de Taipu se organizou diante dessa lógica, resgatando como se deu o seu 

processo de criação a partir da instalação dos engenhos de cana de açúcar e qual os 

rebatimentos desse processo no território e na vida dos trabalhadores subjugados ao 

empreendimento canavieiro.  

 

2.5. Os engenhos e a materialização da subordinação do espaço agrário ao 

capital em São Miguel de Taipu 

 

A produção do açúcar no período colonial foi garantida a partir da instalação 

dos engenhos de açúcar em toda Zona da Mata nordestina. De acordo com Ferlini 

(1988) o crescimento da atividade canavieira no Brasil foi “rápido” (p.61), e em 1570 

já existiam no país 60 engenhos dos quais 55 localizavam-se no Nordeste.  

Na Zona da Mata Paraibana esse processo foi mais lento porque a posse de 

terra pelo colonizador foi tardia, tendo iniciado somente em 1585. De acordo com 

Melo (1994) até 1634 só existiam na Zona da Mata Paraibana 18 engenhos, sendo 

dois no Litoral norte do estado, junto aos rios Miriri e Camaratuba e 16 na várzea do 

rio Paraíba (MOREIRA e TARGINO, 1997).  

 Com clima tropical quente e úmido e solos férteis do tipo massapê, as 

várzeas da Zona da Mata paraibana se tornaram durante todo o período colonial o 

reduto da atividade canavieira. 

Moreira (1990) descreve como se dava a edificação dos engenhos e a 

organização destes em relação aos recursos naturais da região.  

 

Os seguimentos essenciais da produção da plantation: o engenho-

fábrica se instala à beira de um rio, ao seu redor localizando-se os 

canaviais, em virtude de os solos férteis de massapê serem 

abundantes nos vales [...] Os segmentos das relações 

superestruturais: a casa grande, residência senhorial, geralmente 

edificada numa cota sobressalente da topografia; a senzala, 

residência congeminada dos escravos e colada à casa senhorial; e a 

capela, vista em destaque no alto de uma colina, que formam o 

triângulo básico do arranjo [...] (grifo nosso) (MOREIRA, 1990, 

pp. 15/16). 
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Dispondo abundantemente dos recursos naturais necessários à produção de 

cana de açúcar, tais como água e solo, como bem descreve Herckman (1982), na 

paisagem oriental da Zona da Mata paraibana, foram instalados 19 engenhos até o 

final do século XVII. Fazendo menção a esta área assim descreve Herckman (1982): 

 

Na província da Paraíba achamos um ar sutil, e, segundo a natureza 

daquele clima, de todo temperado e saudável; o calor que no 

mesmo ar se difunde, não é excessivo mostrando a experiência que, 

por causa desse temperamento, esta zona mal se pode denominar 

de tórrida. Assim a terra ali não é tão abrasada quanto as da África 

sob o mesmo clima. Pelo contrário, por toda parte verdeja e se 

cobre de folhagens, como sucede na Europa; nos lugares os mais 

secos se encontram relva e moitas ou capoeiras, além de que a terra 

é por toda a parte mui matagosa e se cobre de toda a sorte de 

caniços, ervas e árvores, formando uma espessura tal que impede a 

passagem. Tem excelentes águas e particularmente claras fontes de 

água doce e potável, além dos seus rios belos, grandes e piscosos, 

os quais não somente fornecem água boa para se beber senão 

também peixes, ostras e outros mantimentos, bem como são 

próprios para subir ou descer por eles em pequenas embarcações, e 

assim com pouco trabalho tirar-se de uns e levar-se a outros, o que 

se necessita para a vida e o que se considera útil e proveitoso para a 

construção urbana (HERCKMANS, 1982, p. 32/33). 

 

Os engenhos se apresentaram como o eixo do mundo colonial, que além de 

concentrar a terra, concentrava a população e agregava funções econômicas, 

militares, religiosas e administrativas (FERLINI, 1988). O funcionamento do 

engenho era garantido pela abundância de terra e a disponibilidade de escravos, o 

que o caracterizava como um organismo social vivo e complexo (FERLINI, 1988).  

Ao descrever os engenhos paraibanos Moreira e Targino (1997) acrescentam: 

 

À exceção dos produtos de luxo importados da metrópole, os 

Engenhos produziam quase tudo que necessitavam. O senhor de 

Engenho detinha grande poder nos limites de sua propriedade. Ser 

senhor de engenho era um título que todos ambicionavam, por 

implicava em ser obedecido e respeitado por muitos. O Engenho de 

açúcar constituía a base econômica e sócial da Colônia.  (p. 33).  

 

A complexidade dos engenhos estava relacionada à sua própria forma de 

organização territorial, onde a terra era posse exclusiva do senhor do engenho, o seu 

proprietário, enquanto o desenvolvimento dessa grande unidade de produção era 

garantido pelo trabalho escravo, onde os indivíduos desprovidos de tudo “de 

liberdade, de terra, dos meios de produção, das origens, do destino” (FERLINI, 1988, 

p.247) garantiam à classe hegemônica o monopólio da produção e do território.  
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A estrutura social e fundiária apresentada pelos engenhos eram características 

deste modelo de exploração territorial. A casa grande, geralmente imponente, era 

construída para abrigar a família do proprietário, o senhor de engenho, em 

contraponto, estava a senzala que “abrigava os escravos nas poucas horas de 

descanso” (FELINI, 1988, p.103).  

A paisagem da região foi modelada a partir da organização social e 

econômica determinada pela presença dos engenhos, conforme mostra Moreira 

(2002): 

 

Os canaviais vão tomar conta das várzeas dos rios, os grandes 

casarões dos senhores vão sendo construídos numa verdadeira 

demonstração de riqueza e poder. Ao lado destes as senzalas mais 

parecidas com estreitos galpões escuros do que com casas, para 

abrigar os corpos ressequidos pelo trabalho e as almas despidas de 

esperanças dos escravos. Os engenhos com as suas chaminés elevadas 

para o céu, eram ao mesmo tempo o coração do empreendimento 

econômico e os anunciadores do poder que detinham sobre um vasto 

território (MOREIRA, 2002, p.1). 

 

Moreira e Targino (1997) evidenciam as condições de vida dos escravos nos 

engenhos paraibanos: 

 

Vivendo em senzalas infectadas, submetidos a castigos diversos, 

mal nutridos e enfraquecidos pelo excesso de trabalho e pelas 

condições de vida que lhes eram impostas, encontravam-se 

fragilizados diante das epidemias, das catástrofes naturais (como 

inundações e secas) e da fome (particularmente quando a produção 

de alimentos era insuficiente), perecendo nesses momentos em 

grande número. O castigo era inerente ao caráter de exploração e 

de coação do sistema. Era a forma mais de submeter a vontade e o 

corpo dos escravos e escravos aos ditames do eito (e leito) e do 

fabrico do açúcar. Era uma consequência do estado de animalidade 

a que foram reduzidos os escravos. A bondade do senhor podia 

apenas determinar o grau de crueldade de um castigo (p. 38).  

 

Esse foi o modelo de exploração do território e do trabalho que perdurou 

durante três séculos no Brasil, permitindo a concentração da terra pela aristocracia 

açucareira e excluindo do acesso a terra os escravos e homens pobres livres que 

mesmo após a abolição da escravidão permaneceram impedidos de acessá-la. É 
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sabido, porém que, a consolidação da mercantilização das terras
13

 se deu diante da 

possibilidade de concessão de liberdade aos escravos.  

Nesse sentido Martins (2015) assinala que o Brasil foi o inventor da simples 

fórmula de coerção laboral do homem livre, onde diante de um regime de terras 

livres o trabalho haveria de ser cativo. Com o processo de libertação dos escravos a 

terra teria que ser cativa.  

 

O trabalhador livre que veio substituir o escravo dele não diferia 

por estar divorciado dos meios de produção, característica comum 

a ambos. Mas diferia na medida em que o trabalho livre se baseava 

na separação do trabalhador de sua força de trabalho, que no 

escravo se confundiam, e nela se fundava sua sujeição ao capital 

personificado no proprietário da terra (MARTINS, 2015, p. 30). 

 

Para Moreira (1990) o período que compreende a consolidação da Lei de 

Terras e o fim da escravidão representa “o anúncio do nascimento do campesinato 

brasileiro” (p.36).  

O trabalho nos engenhos, desde o início da sua implantação na Zona da Mata 

nordestina foi tanto agrícola quanto industrial. A atividade industrial consistia no 

processo de transformação da cana em açúcar. Nele, era utilizado tanto o trabalho 

escravo quanto o trabalho de portugueses livres (estes nas atividades técnicas ligadas 

ao fabrico do açúcar). Outros trabalhadores de origem portuguesa também eram 

empregados nas atividades administrativas dos engenhos (o feitor-mor, o feitor de 

moendas, o feitor do campo, etc.) sendo remunerados com um insignificante salário 

(MOREIRA e TARGINO, 1997; ANDRADE, 1976). 

Aos escravos cabia a execução de todo trabalho necessário ao funcionamento 

dos engenhos, tanto os agrícolas quanto os industriais. Devido o padrão técnico dos 

engenhos ser atrasado e contarem com duas safras anuais, necessitavam de grande 

mão de obra. “Para um partido de 40 tarefas – cerca de 12 hectares – requeria-se 

nada menos de 20 escravos” (MELO, 1986, p.38). Os escravos eram responsáveis 

ainda pela produção de subsistência, esta sempre ocupando as áreas que devido às 

condições de solo e clima não poderia ser apropriada pela monocultura canavieira.  

Conforme aponta Moreira (1990) “a área da monocultura materializava o 

tempo dedicado à reprodução direta do capital (tempo de trabalho excedente) e a da 
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 Criação da Lei de Terras de 1850 que garantiu o acesso à terra somente aqueles que dispusessem de 

recursos para compra-la. 
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policultura o tempo dedicado à reprodução da força de trabalho do próprio escravo 

(tempo de trabalho necessário)”. (p.15). Neste caso a prática da policultura estava 

relacionada à própria reprodução da mão de obra necessária ao desenvolvimento da 

monocultura.  

Ainda que a relação de trabalho dominante nos engenhos tenha sido o 

trabalho escravo, outras relações foram introduzidas nestas grandes unidades de 

produção. Nos períodos de crise da atividade açucareira, os senhores de engenho não 

dispondo de recursos para comprar escravos, permitiam a entrada de camponeses 

livres no interior das propriedades.  

Segundo Moreira e Targino (1997) foi diante da permissão dos senhores de 

engenho de outros homens cultivarem cana em suas terras que surgiu a classe dos 

lavradores, “estabelecendo um sistema de parceria, atrelado e submetido ao 

latifúndio canavieiro (p.43)”. Moreira (1990) acrescenta que as áreas ocupadas pelos 

lavradores eram as mais distantes do engenho-fábrica, com qualidade de solos 

inferior a área ocupada pela plantação do senhor do engenho.  

Até 1888 os engenhos associaram o trabalho escravo com outras relações de 

trabalho
14

. No entanto, após este ano, marcado pela abolição da escravidão, o 

trabalho nos engenhos passou a ser exercido pelos escravos recém-libertos que, 

tornaram-se moradores nessas propriedades, relação que segundo Palmeira (1976) se 

apresentava como mais uma forma de domínio e exploração dos trabalhadores pelos 

senhores de engenho com características específicas.  

A liberdade conquistada pelos escravos tornou-se, portanto, questionável, 

tendo em vista que, embora tenham se tornados livres viam-se obrigados a 

permanecer na terra, subjugados aos ditames dos senhores de engenho. O que 

Moreira e Targino (1997) analisaram como uma relação de caráter de 

semiescravidão. Além dos escravos recém-libertos haviam homens livres que 

desprovidos de terra recebiam a autorização dos proprietários para ocupar um pedaço 

de terra no interior dos engenhos. Desse modo, se constituiu o campesinato 

paraibano, que excluído do direito de possuir terra, estava subjugado ao sistema de 

morada, única maneira que permitia a sua permanência na terra.  

Garcia Jr. (1999) ao analisar o sistema de morada nos engenhos acrescenta: 

                                                           
14

 As formas de trabalho tipo lavrador e morador conviveram com o sistema escravista até a sua 

abolição. Cessada a escravidão, o sistema de morada se consolidou e tornou-se a forma dominante de 

trabalho nos engenhos de açúcar do Litoral paraibano.  
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Quem dava morada dispunha de um patrimônio fundiário 

suficientemente grande para lhe permitir recrutar famílias de 

trabalhadores para viver em seus domínios. Os senhores utilizavam 

assim seus patrimônios fundiários para constituir uma clientela de 

indivíduos submetidos a laços de dependência, rede que assegurava 

um poder social tanto maior quanto mais elevado fosse o número 

de indivíduos que a compunha. E outros termos procuravam 

acumular, graças ao patrimônio fundiário uma força social 

específica, tanto material, pelo número de “braços” à disposição, 

quanto simbólica, pelo número dos que o reconheciam como 

senhores (p.39). 

 

O sistema de morada se consolidava na propriedade a partir da construção da 

casa do morador, a partir daí, os moradores haveriam de cumprir com vários 

requisitos impostos pelo senhor do engenho para permanecer na propriedade, 

conforme demostra Garcia Jr. (1999): 

 

O morador podia ainda ter acesso, por acordo tácito ou explícito 

com o proprietário, a terrenos que permitissem intensificar o 

trabalho agrícola mediante ajuda dos membros de sua família. Em 

regra geral, podiam cultivar produtos para subsistência doméstica, 

culturas temporárias que só ocupam o terreno por um ano ou dois. 

Este tipo de exploração agrícola era denominado roçado. Mais rara 

era a permissão de plantar árvores, ocupação mais durável do solo, 

marca uma relação privilegiada e duradoura entre senhor e 

morador. Este tipo chamado de sítio, apelação idêntica a que se 

designava as pequenas e médias propriedades das cercanias. Mais 

rara ainda era a permissão para que o morador cultivasse produtos 

destinados à venda, em particular de cana de açúcar. Constata-se 

que não era “terra” que era concedida aos moradores, mas a 

autorização para realizar práticas que podiam ser controladas pelo 

senhor ou por preposto. Em relação a criação de animais, pode-se 

observar práticas análogas, pois para os animais não destinados ao 

autoconsumo, tudo dependia da autorização do senhor, único a 

possuir cavalos e bestas de carga, meios de transporte por 

excelência, “privilégio” que era por vezes concedido a prepostos. 

A possibilidade de aprovisionar água e lenha, necessários ao 

cozimento dos alimentos de um décimo do produto, completava o 

conjunto de meios de que cada grupo doméstico dispunha para 

assegurar sua subsistência (p.40). 

 

Além de tantas imposições do senhor de engenho em relação ao morador, a 

este cabia ainda a prestação de serviços gratuitos na propriedade. Na Zona da Mata 

nordestina o cambão, ou o foro consistiam em uma renda fundiária paga ao senhor 

pelo morador em forma de trabalho gratuito, no caso do cambão ou em dinheiro no 

caso do foro. Desse modo, a relação de morada se consolidava como mais uma forma 



77 
 

de subordinação, submissão e exploração do trabalho, onde o “controle que o senhor 

exercia sobre essa força de trabalho se fazia através do acesso a terra” (MOREIRA e 

TARGINO, 1997, p. 45).  

Os autores supracitados destacam ainda que a forma de submissão e 

dependência do morador em relação ao senhor se consolidava através do 

endividamento dos trabalhadores, a partir do sistema do barracão e do vale. O 

barracão consistia em um: 

 

Armazém pertencente ao Engenho ou arrendado a alguém de 

confiança do senhor, recebendo morador, vales ao invés de 

dinheiro, ficava geralmente em débito devido aos preços 

exorbitantes do barracão. Desta forma, ficava atrelado ao Engenho 

e ainda mais limitado na liberdade de dispor sua força de trabalho, 

vendendo-a a quem quisesse. (CABRAL, 1987, p. 39, apud 

MOREIRA e TARGINO, 1997, p. 45). 

 

 Para Moreira (1990) o barracão controlado pelo senhor permitia a este 

manipular os preços, controlar a reprodução do morador através do salário e do 

próprio movimento de reprodução do capital.  

 Esse modelo de exploração do trabalho perdurou na Zona da Mata canavieira 

da Paraíba até a década de 1970, tendo declinado a partir desta data devido a criação 

do Proálcool que modernizou a atividade canavieira ocasionando a expansão da 

plantação sobre as áreas ocupadas pelos sítios e casas dos moradores nas 

propriedades, substituiu o trabalhador direto pelo assalariado sazonal e mecanizou 

algumas etapas do processo produtivo. 

 Dabat (2007) chama atenção para o fato da superfície de terra ocupada pelo 

plantio de cana de açúcar ter triplicado entre 1940 e 1970. O aumento está associado 

à expansão dos canaviais sobre as matas e as áreas cedidas aos moradores das 

propriedades. Este fato acarretou transformações territoriais em todo espaço agrário 

canavieiro paraibano.  

Analisaremos no tópico que segue a produção do espaço agrário do município 

de São Miguel de Taipu comandado durante a maior parte do tempo por seis 

engenhos de açúcar e uma quantidade significativa de camponeses que neles 

habitavam ou trabalhavam.  
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2.6. Os engenhos no território taipuense  

  

 O processo de formação territorial da Zona da Mata paraibana foi marcado, 

como já foi mencionado, pelo domínio do engenho de açúcar. Nessa região 16 

engenhos foram instalados na várzea do seu rio principal, o Paraíba ainda no início 

da ocupação.  

No município de São Miguel de Taipu, foram instalados 5 engenhos
15

: o 

Engenho Itapuá, o Engenho Lagoa Preta, o Engenho Oiteiro, o Engenho Novo e o 

Engenho Maravalha. O mais antigo deles, é o Engenho Itapuá (Figura 1) construído 

no século XVII.   

 

Figura 1- São Miguel de Taipu - Ruínas do Engenho Itapuá

 
 Fonte: Trabalho de Campo. Dezembro de 2015. Foto: Acervo de Rayssa de Lyra Lisboa. 

 

 

O status social dos senhores de engenho era determinado pela quantidade de 

terra e de escravos que estes possuíam. Targino (s/d) afirma que existiam engenhos 

                                                           
15

 Conforme poderá ser observado nas imagens, a Casa Grande dos antigos Engenhos que se 

encontram em processo de deterioração, são aquelas onde houve processo de desapropriação dos 

imóveis pelo INCRA, nesse caso, os Engenhos Maravalha (cuja Casa Grande não mais existe), Itapuá 

e Taipu. Os Engenhos Lagoa Preta e Oiteiro, não foram desapropriados e suas Casas Grandes 

continuam sob os cuidados de seus proprietários. No caso do Engenho do Engenho Oiteiro, seus 

proprietários são os mesmos desde o século passado. Já o Engenho Lagoa Preta foi vendido para uma 

família de empresários de João Pessoa. A Casa Grande do Engenho Novo continua preservada por 

pertencer à parcela da propriedade que não foi desapropriada pelo INCRA.   
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no município, cujo empreendimento do açúcar era garantido pelas mãos de 

aproximadamente 500 escravos.  

A dimensão territorial dos engenhos era tamanha que alguns se estendiam 

pelo território de três municípios, como no caso do Engenho Novo cujas terras se 

espalhavam pelos municípios de Pedras de Fogo, São Miguel de Taipu e Cruz do 

Espírito Santo, ocupando cerca de 4.000 hectares (INCRA, 1993). 

O Engenho Taipu (Figura 2) deu origem ao núcleo populacional a partir do 

qual se originou o município. O que resta dele hoje são as ruínas da casa grande e da 

fábrica completamente abandonadas e sem nenhum projeto de restauração. 

 

Figura 2 - São Miguel de Taipu - Ruínas do Engenho Taipu

 
Fonte: Trabalho de Campo. Dezembro de 2015. Foto: Acervo de Rayssa de Lyra Lisboa. 

 

Os engenhos de São Miguel de Taipu tiveram importância econômica e social 

tanto para o município quanto para região. A opulência aristocrática dos engenhos 

era possível de ser observada através da arquitetura importada da Europa e 

reproduzida nas casas grandes a exemplo da casa grande do Engenho Oiteiro ainda 

hoje conservada (Figura 3).  
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Figura 3 - São Miguel de Taipu - Casa Grande do Engenho Oiteiro 

 
 Fonte: Trabalho de Campo. Dezembro de 2015. Foto: Acervo de Rayssa de Lyra Lisboa. 

 

No espaço agrário de São Miguel de Taipu os engenhos além de se 

constituírem em unidades fabris e agrícolas também se destacavam pela prática da 

atividade pecuária. O gado era criado nos engenhos e era utilizado tanto para a 

subsistência quanto como tração animal impulsionadora das moendas de cana de 

açúcar ou atrelados aos carros de boi. A pecuária foi praticada no Engenho Oiteiro 

desde a sua fundação.  

O Engenho Lagoa Preta (Figura 4) se destacou na região pela elevada 

produção de cana de açúcar destinada à fabricação de açúcar.  

 

Figura 4 - São Miguel de Taipu - Engenho Lagoa Preta (Casa Grande) 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Dezembro de 2015. Foto: Acervo de Rayssa de Lyra 

Lisboa. 
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O plantio de cana era realizado unicamente nas várzeas dos rios Una e 

Paraíba que cortam o território municipal uma vez que nelas encontravam-se os solos 

mais férteis do tipo massapê. Já a pecuária era praticada nas áreas de tabuleiro onde o 

solo pobre não permitia a plantação da cana de açúcar.  

 A produção nos engenhos foi garantida pelo trabalho escravo até 1888, 

quando houve a abolição da escravidão. Após esta data, o trabalho escravo foi 

substituído por centenas de moradores muitos dos quais já viviam nos engenhos.  

O Engenho Novo (Figura 5), por possuir maior dimensão territorial, chegou a 

ter em seu interior aproximadamente 500 famílias de moradores, cerca de 2.500 

pessoas (INCRA, 1993). Para ter direito a um roçado, construir uma casa de taipa ou 

palha e ter acesso a água os moradores pagavam uma renda fundiária em trabalho (o 

cambão) e em o dinheiro (o foro) ou com uma cota-parte da sua produção de 

alimentos ao senhor de engenho.  

 

Figura 5 - São Miguel de Taipu - Engenho Novo (Casa Grande) 

  

 

Fig. 5a – Antigos proprietários 

do Engenho Novo 
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Fonte: Trabalho de Campo. Dezembro de 2015. Foto: Acervo de Rayssa de Lyra Lisboa. 

 

 A organização do trabalho nos engenhos remete ao surgimento da classe 

camponesa no município que, desprovida de terra para produzir, submetia-se à 

exploração do trabalho na condição de cambãozeiro, foreiro ou parceiro. Desse 

modo, o campesinato de São Miguel de Taipu já nasceu subordinado à lógica da 

dominação do território pelo capital canavieiro.  

 Para reproduzir a riqueza e garantir o poder, as famílias dos proprietários dos 

engenhos se articulavam entre si e formavam a aristocracia açucareira do município. 

Destacavam-se as famílias Lins, Albuquerque, Melo, Nóbrega, Bezerra, Vieira e 

Cavalcanti (INCRA, 1993, 1999, 1997, 1995). 

A distribuição das terras era fortemente concentrada nas mãos dos senhores 

de engenho até a década de 70 do século XX. De fato, segundo o censo agropecuário 

de 1970, a estrutura fundiária do município era muito concentrada. Os 

estabelecimentos agrícolas com menos de 50 hectares eram bastante numerosos, 

totalizando 584, e correspondiam a 97,6% do total dos estabelecimentos rurais 

existentes. No entanto, apesar de numerosos ocupavam uma área de apenas 1.859 

hectares, que correspondiam a menos de 30% da área agrícola total (27,4%) da área 

agrícola municipal (Tabela 1).  

Em contrapartida, os estabelecimentos com 200 hectares e mais que eram 

apenas 9 e representavam somente 1,5% do total dos estabelecimentos rurais do 

município se apropriavam de mais da metade da área agrícola ou seja de 66,5% 

(Tabela 1). O índice de Gini era muito alto, de 0,9 numa escala que varia de 0 a 1. 

 

 

Fig. 5b – Antiga Senzala  do 

Engenho Novo 
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Tabela 1 - Estrutura Fundiária de São Miguel de Taipu - 1970 

Classes de área (ha) Estabelecimentos % Área (ha) % 

De 1 a menos de 2 ha 114 19,06 138 1,85 

De 2 a menos de 5 ha 371 62,04 1032 13,86 

De 5 a menos de 10 ha 84 14,05 497 6,67 

De 10 a menos de 20 ha 14 2,34 156 2,09 

De 20 a menos de 50 ha 1 0,17 36 0,48 

De 50 a menos de 100 ha 2 0,33 184 2,47 

De 100 a menos de 200 ha 3 0,50 450 6,04 

De 200 a menos de 500 há 5 0,84 1054 14,15 

De 500 a menos de 1000 ha 3 0,50 1900 25,51 

De 1000 a menos de 2000 ha 0 0,00 0 0,00 

De 2000 a menos de 5000 ha 1 0,17 2000 26,86 

TOTAL 598 100,00 7447 100,00 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário de 1970. 

 

Somando as médias e grandes propriedades, elas totalizam 14 unidades de 

produção ocupando juntas 75% da área agrícola do município de São Miguel de 

Taipu, o que nos permite reafirmar que a concentração fundiária no município em 

1970 era muito elevada. 

 Além da elevada concentração da propriedade da terra os dados são 

demonstrativos da forte presença do campesinato no município embora ocupando 

uma área muito pequena em relação à área agrícola total (Tabela 1). Essas 

informações censitárias são confirmadas pelo depoimento de uma das antigas 

moradoras do Engenho Maravalha, como pode ser visto a seguir.  

 

Eu sou nascida e criada nesta propriedade, hoje eu tenho 43 anos, 

daí você tira quanto tempo não faz. Meu pai era morador daqui, e 

eu terminei ficando também. O proprietário permitia que a gente 

tivesse uma casa e  uma roça, mas era ele que dizia o que a gente ia 

plantar, e uma parte desta produção ia para ele. A gente ainda tinha 

que pagar o foro e dar parte da produção a ele para poder continuar 

na terra. E a gente era obrigada a aceitar, não tinha outra coisa a 

fazer, a gente não tinha pra onde ir, não tinha onde morar. As 

casinhas de taipa, meu Deus, era uma miséria muito grande. A 

gente sobrevivia, mas era muito difícil. Além de a prioridade ser 

trabalhar na cana, fazer a limpa, colher, e trabalhar na cana você 

sabe como é ne? É um trabalho sofrido demais. A roça era quando 

sobrava tempo, e a gente tinha que plantar, porque se não, não 

tinha o que comer. Era assim que a gente vivia quando era 

morador. E era muito morador, cada Engenho desses tinha muitas 

famílias vivendo assim. E vivia porque não tinha o que fazer não. 

A gente só sabia trabalhar em roça mesmo. (Depoimento de uma 
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antiga moradora do Engenho Maravalha. Trabalho de Campo. 

Setembro de 2015).  

 

As casas dos moradores como bem afirma a entrevistada eram bastante 

simples, sendo todas de taipa com chão batido e teto de palha ou telha (Figuras 6 e 

7). 

 

Figura 6- Casa de morador no Engenho Itapuá 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Itapuá INCRA/PB. 

Fevereiro/1999. 

 

Figura 7 - Casa de morador no Engenho Maravalha 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Maravalha. INCRA/PB. 

Setembro/1995. 
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 Com base no exposto constata-se que até a primeira metade da década de 70 

do século XX duas características da organização agrária municipal se destacavam: a 

forte concentração fundiária e a elevada presença de camponeses no interior dos 

latifúndios existentes no município.  

Sobre a concentração fundiária e o controle da classe dominante sobre a 

propriedade da terra Andrade (1982) afirma que: 

 

A concentração fundiária, que praticamente impede o acesso à 

propriedade e à posse de terra ao pequeno produtor rural, é 

consequência ainda desta estrutura colonial, adaptada a cada 

momento histórico mantendo, porém as suas características 

fundamentais, através das quais a classe dominante manteve o 

controle da propriedade da terra, tanto nas áreas de povoamento 

antigo, como até nas áreas em ocupação recente (p. 4).  

 

A partir de 1975 o espaço agrário da Zona da Mata, como ficou demonstrado, 

passou por profundas mudanças na dinâmica de organização da produção e do 

trabalho, em virtude do processo de modernização da atividade canavieira 

(MOREIRA e TARGINO, 1997). Em São Miguel de Taipu esse processo vai se 

refletir fortemente nas relações de trabalho, na propriedade da terra e no uso do solo.  

Na verdade, em 1975 alguns engenhos de São Miguel de Taipu já não 

estavam mais em funcionamento devido, sobretudo, a falta de modernização 

tecnológica dos mesmos e a substituição cada vez maior da cana de açúcar pela 

pecuária. Mesmo assim o Proálcool teve repercussão no espaço agrário municipal 

uma vez que vários engenhos tiveram suas terras valorizadas pelo Programa e seus 

proprietários aproveitaram para vender parte das mesmas para as usinas, a exemplo 

das terras vendidas para a usina São João. Isto teve forte repercussão sobre as 

relações de trabalho, pois a Usina queria a terra “limpa” isto é, livre dos roçados e 

dos moradores para ampliar sua área de cana. Daí a expulsão/expropriação de parcela 

importante dos camponeses que viviam nas terras dos engenhos como é demonstrado 

nos depoimentos abaixo. 

Além dos dados que refletem a migração camponesa do campo para a cidade, 

os depoimentos colhidos junto aos camponeses do município mostra como se deu 

esse processo de expropriação/expulsão camponesa pelo capital canavieiro.  

 

Quando a terra era vendida para a usina, não tinha outra não, nós 

era avisado num dia e no outro nós tinha que sair, e saía sem ter 

para onde ir, sem destino. Vinha prá cidade, mas não tinha o que 
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fazer, aí nós ia descendo, ia prá Santa Rita, prá Sapé, atrás de 

alguma ocupação nas terras mesmo, porque nós não sabia fazer 

outra coisa além da agricultura, nós fomo criado tudo na terra. 

Trabalhava na cana e na agricultura de roça. Era um sofrimento 

muito grande, minha fia. Porque nós tudo com menino pequeno prá 

dar de comer. A casa da gente era humilde demais, mas nós tinha 

pelo menos a roça prá plantar e alimentar a família, e sem casa e 

sem trabalho era difícil demais. Só Jesus sabe o sofrimento 
(Depoimento de uma antiga moradora do Engenho Novo. São 

Miguel de Taipu, Setembro de 2015). 

 

A gente morava na propriedade há mais de 30/40/50 anos. A gente 

pagava foro ao dono da terra. Tinha canto que era foro, tinha canto 

que era cambão. Lá pela década de 70 a usina comprou uma parte 

das terras que a gente morava, os moradores que moravam lá foi 

tudo despejado. No despejo meu pai falou com meu tio que 

trabalhava para outro proprietário, aí meu tio ajudou meu pai a 

comprar um pedacinho de terra. Mas olhe, isso era difícil de 

acontecer porque ninguém tinha dinheiro não para comprar nada 

não, foi muita sorte do meu pai conseguir. Nessa terra eu vivo até 

hoje, porque meu pai deixou para mim. Mas os outros irmãos do 

meu pai foram tudo para Santa Rita atrás de trabalhar por lá, uns 

foram viver na cidade também. Outros foram para Itabaiana, cada 

um que procurasse um negócio para fazer e se manter (Depoimento 

de uma antiga moradora do Engenho Novo. São Miguel de Taipu, 

Setembro de 2015). 

 

A expulsão dos trabalhadores do campo repercutiu na zona urbana uma vez 

que grande parcela dos camponeses para lá se dirigiram. Os dados dos censos 

demográficos comprovam a inversão no comportamento da população do município. 

De fato, entre 1970 e 1980 a população rural do município sofreu uma redução da 

ordem de 66,5%, passando de 6.634 para 2.225 habitantes. Enquanto isso, a 

população urbana passou de 1.337 para 2.010 habitantes, o que corresponde a um 

crescimento da ordem de 50,3% no período (IBGE, 1970 e 1980). 

A fase de expansão do Proálcool repercutiu também sobre a estrutura 

fundiária do município. Como pode ser observado na tabela 4, em 1980, após a 

implementação do Proálcool, verifica-se uma redução significativa tanto no número 

quanto na área dos estabelecimentos rurais menores de 50 hectares. De fato, os 

estabelecimentos dessa classe de área que correspondiam a 530 em 1970, declinaram 

para 230 em 1980 e a área por eles ocupada diminuiu de 1.859 hectares em 1970 para 

710 hectares em 1980. (Tabelas 3 e 4). Como grande parte destes estabelecimentos, 

sobretudo os menores, eram dominantemente geridos por foreiros e parceiros, pode-

se sem dúvida atribuir esta retração à incorporação das terras por eles anteriormente 

ocupadas por outras unidades produtivas do município ou às terras das usinas não 
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pertencentes ao município, o que também é indicador da saída de boa parte dos 

camponeses das terras dos engenhos.  

No que se refere aos maiores estabelecimentos, que eram nove em 1970, eles 

passam a ser oito em 1980, porém a área por eles ocupada cresce de 4.954 hectares 

para 5.169 hectares o que representa um aumento da ordem de 4,3% no período 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Estrutura fundiária de São Miguel de Taipu - 1980 

Classes de área (ha) Estabelecimentos % Área % 

De 0 a menos de 5 ha 204 83,27 408 6,11 

De 5 a menos de 10 ha 18 7,35 102 1,53 

De 10 a menos de 20 ha 3 1,22 37 0,55 

De 20 a menos de 50 ha 5 2,04 163 2,44 

De 50 a menos de 100 ha 4 1,63 324 4,86 

De 100 a menos de 200 ha 3 1,22 470 7,04 

De 200 a menos de 500 ha 4 1,63 984 14,75 

De 500 a menos de 1000 ha 3 1,22 2385 35,74 

De 1000 a menos de 2000 ha 1 0,41 1800 26,97 

De 2000 a menos de 5000 ha 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 245 100,00 6673 100,00 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário de 1980 

 

Os estabelecimentos de tamanho médio para a região (entre 50 e menos de 

200 hectares), que eram apenas 5 em 1970 ocupando 684 hectares (8,1% da área total 

dos estabelecimentos) passaram para 7 em 1980 ocupando 794 hectares, ou o 

equivalente a 11,9% da área agrícola total do município (Tabela 2). O aumento da 

área e da quantidade dos estabelecimentos de médio porte pode estar relacionado ao 

processo de fracionamento dos engenhos, que venderam parte de suas terras para 

usinas e para terceiros (INCRA, 1995).  

 O que se constata do exposto é que o campesinato de São Miguel de Taipu já 

nasce no interior do latifúndio e a ele subordinado. Constata-se também que a 

modernização da atividade canavieira através do Proálcool provocou profundas 

modificações na organização da produção e do trabalho na Zona da Mata e que em 

São Miguel de Taipu essas mudanças se deram, sobretudo, através da venda de parte 

das terras dos antigos engenhos para uma usina da região o que resultou na expansão 

da área plantada com cana no município à custa da expulsão/expropriação de parcela 

significativa dos camponeses que ali viviam.   
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CAPÍTULO 3 

A LUTA PELA CONSTRUÇÃO DE TERRITORIALIDADES 

CAMPONESAS: QUANDO OS CAMPONESES SE REBELAM 

 

 

 

“Eles eram como um punhado de areia que, jogada, se desfazia no 

ar. A Liga seria o cimento capaz de unir essa ideia  

e transformá-la em sólido bloco”.  

Francisco Julião 

 

 

 

 Nesse capítulo apresentaremos uma breve discussão sobre os conceitos de 

território e de territorialidade, considerando-os importantes para o entendimento dos 

conflitos e disputas territoriais que ocorreram no município de São Miguel de Taipu. 

Analisaremos ainda a organização das Ligas Camponesas e seus rebatimentos no 

município objeto deste estudo e as mudanças na organização do espaço agrário 

regional e municipal a partir da década de 80 do século XX e a reação da classe 

camponesa a esse processo.  

 

3.1. Território e Territorialidade 

 

A discussão sobre o território na Geografia é antiga, remonta ao século XIX 

quando Ratzel através da sua concepção de espaço vital construiu uma teoria sobre 

esse conceito. Não pretendemos na pesquisa retomar essa discussão conceitual e nem 

analisá-la enquanto categoria da ciência geográfica.  

Porém, sabemos que a compreensão da categoria geográfica território é de 

suma importância para análise do nosso objeto de estudo. Buscando a sua definição 

conceitual, nos apoiaremos nos escritos dos geógrafos Claude Raffestin e Bernardo 

Mançano Fernandes, por julgarmos serem os que melhor dão suporte a nossa 

pesquisa.  
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Para Raffestin (1980) o território se configura como a porção do espaço 

apropriada pelo homem, portanto, a sua prisão original, a “prisão que os homens 

constroem para si” (p.144). A apropriação dessa porção do espaço, que representa o 

território, ocorre concreta ou abstratamente mediante as intenções de apropriação ou 

do trabalho, revelando as relações de poder.  

 

Uma porção resultante de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao 

se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente, o ator 

‘territorializa’ o espaço. (...). O território, nesta perspectiva, é um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação e 

que por consequência revela relações marcadas pelo poder. O 

espaço é a ’prisão original‘, o território é a prisão que os homens 

constroem para si (p. 143/144).  

 

O território é caracterizado por relações de poder que ocorrem em uma dada 

porção do espaço. Essas relações se exprimem através de um conflito de classes onde 

uma classe tenta se apropriar de alguma porção do espaço dominada e apropriada por 

uma classe antagônica. No campo, a conflitualidade entre classes sociais diferentes é 

representada pela classe dos proprietários capitalistas e dos camponeses.  

O conceito de território cunhado por Fernandes (2006) se aplica bem a essa 

realidade. Para ele o território é o “espaço político por excelência, campo de ação e 

de poder, onde se realizam determinadas relações sociais”, sendo fundamental para 

“compreender os enfrentamentos entre agricultura camponesa e agronegócio, já que 

ambos projetam distintos territórios” (p. 53/54). São, portanto, os territórios 

produzidos por classes antagônicas que refletem a sua gênese contraditória.  

Essa conflitualidade proporciona transformações na paisagem devido as 

diferentes intencionalidades das classes envolvidas no processo de formação 

territorial, e posteriormente de disputa territorial. Por esse motivo, no campo 

brasileiro os conflitos entre o campesinato e o agronegócio são evidentes, pois, a 

lógica de organização da produção de ambos são distintas, onde o primeiro organiza 

a sua produção para a reprodução familiar e o segundo sobre a lógica ampliada do 

lucro.  

Assim, a identidade expressa em um dado território vai depender dos 

interesses da classe que ali se territorializou, constituindo assim territorialidades 

diferentes. 
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A territorialidade se constitui a partir das relações existenciais e de produção 

expressas no interior de um território. A luta pela construção de territorialidades 

camponesas está diretamente associada à disputa territorial entre as classes 

antagônicas que possuem interesses distintos.  

Para Haesbaert (2002) as novas territorialidades expressas pelos 

camponeses podem ocorrer mediante o seu processo de reterritorialização, ou seja, 

quando esses conquistam frações de determinado território e nele incorporam novos 

elementos socioculturais no espaço agrário regional. O autor ainda acrescenta que: 

 

Os camponeses passam de uma condição histórico-estrutural de 

marginalidade e subordinação para uma condição de protagonistas, 

evidenciando seu caráter organizacional por meio do movimento 

social e materializando, no novo território de vida, sua cultura, suas 

crenças e suas esperanças (HAESBAERT, 2002, p. 21).  

 

No Nordeste brasileiro a luta histórica pela construção da territorialidade 

camponesa teve maior visibilidade a partir da criação das Ligas Camponesas, que 

proporcionou a organização camponesa na luta por duas bandeiras: a do fim do 

cambão
16

 e a realização da reforma agrária, assim os camponeses buscavam através 

das Ligas, romper com a territorialidade latifundiária e construir uma territorialidade 

camponesa pautada em outra perspectiva, diferente daquela posta.  

A atuação das Ligas mostrou para sociedade a configuração da exploração a 

qual o homem do campo estava submetido, e ao mesmo tempo permitiu a tomada de 

consciência política desses sujeitos frente à situação de exploração a qual estavam 

submetidos em um território caracterizado pela territorialidade do latifúndio 

canavieiro.  

 Discutiremos no item que segue a forma de organização das Ligas 

Camponesas e sua atuação no estado da Paraíba.  

 

3.2. As Ligas Camponesas  

 

                                                           
16

 No Nordeste, a palavra “cambão” foi muito utilizada pelas Ligas Camponesas, sendo o seu fim uma 

das bandeiras de luta desse movimento. Seu significado está relacionado ao dia de trabalho gratuito 

dado pelo trabalhador ao proprietário de terra, uma espécie de obrigação imposta pelo proprietário ao 

trabalhador, para que ele permanecesse vivendo e trabalhando na terra. 
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As primeiras Ligas Camponesas surgiram na década de 1940, articuladas ao 

Partido Comunista do Brasil em um contexto de redemocratização após o período 

ditatorial do governo Vargas. As ações do PCB junto às massas rurais e operários 

urbanos promoveu a criação de Ligas em quase todos os estados do Brasil. Segundo 

Stédille (2006) nesse período o Partido era a única forma de organização que se 

dedicava a classe camponesa. Os interesses das demais organizações políticas 

estavam associados a manejos eleitorais para a manutenção do poder político 

latifundiário.  

 

Nesse caminho operaram os ativistas do Partido Comunista, 

realizando entre 1945 e 1947, uma grande e organizada 

mobilização de trabalhadores agrícolas em quase todos os estados 

brasileiros. Fundaram-se, então, centenas de Ligas Camponesas, 

que reuniram milhares e milhares de pessoas. Os êxitos alcançados 

foram de tal importância que nem os elevados índices de 

analfabetismo do meio rural impediram a eleição de considerável 

número de representantes comunistas para as assembleias estaduais 

e municipais, com a grande contribuição da votação camponesa 

(STÉDILLE, 2006, p.22).  

 

As Ligas funcionavam com uma estrutura organizativa totalmente associada 

ao PCB, não tendo líderes regionais ou locais, o líder geral era o mesmo do PCB, 

Luiz Carlos Prestes. Essas Ligas tiveram vida curta, já que em 1947 o PCB entrou na 

ilegalidade. O ascendente governo Dutra desarticulou as lutas camponesas e 

acentuou a repressão policial no campo brasileiro. Sem apoio, as lutas no campo se 

arrefeceram, tendo alguns posseiros desenvolvido  ações em localidades isoladas 

(STÉDILLE, 2006).  

A partir de 1955 com a abertura democrática proporcionada pela eleição de 

Juscelino Kubitschek, as Ligas Camponesas voltaram a se articular. Ressurgidas em 

Pernambuco no município de Vitória de Santo Antão, as novas Ligas Camponesas 

não estavam vinculadas ao PCB, mas herdaram algumas características dessas. 

Munidos do desejo de enfrentar a classe latifundiária os camponeses fundaram Ligas 

em vários estados do Brasil, tendo maior expressividade na região Nordeste.  

A primeira Liga Camponesa surgiu no Engenho Galiléia, propriedade cuja 

exploração se dava por meio do arrendamento de terra aos camponeses sem terra. 

Descontentes com o valor da renda da terra cobrado pelo proprietário, os foreiros que 

viviam e trabalhavam na propriedade, tentavam impedir a expulsão dos camponeses 

em débito com o proprietário. 
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Foi o descontentamento dos foreiros frente à situação de exploração a qual 

estavam submetidos que os levou a organizar a Sociedade Agrícola de Plantadores e 

Pecuaristas de Pernambuco, que mais tarde ficaria conhecida como Liga Camponesa 

de Galiléia ou “Liga Mãe”. A associação se configurou primeiramente como uma 

sociedade civil de cunho beneficente, onde as reivindicações se baseavam na luta 

pelo funeral digno de seus associados, construção de escolas e assistência médica e 

jurídica (AZEVEDO, 1982).  

 

A atuação dos camponeses de Galiléia foi duramente reprimida 

pelo proprietário do engenho e pelos demais mobilizados por este, 

além da corriqueira ação policial. Nesse exato instante, tem início a 

longa resistência dos foreiros do Engenho Galiléia, que se negam, 

não só a desistir da SAPPP, como não aceitam o aumento do foro, 

nem a ordem sumária de despejo do proprietário. A partir daí, as 

pressões tornam-se mais fortes, com a invasão repetida do engenho 

por destacamentos policiais, que procuram intimidar os foreiros e 

expulsá-los de Galiléia (AZEVEDO, 1982, p. 61). 

 

Em contrapartida, os camponeses encontraram na cidade o apoio político 

necessário para ampliar a atuação das Ligas Camponesas, sobretudo no Nordeste. O 

deputado e advogado Francisco Julião de Paula filiado ao Partido Socialista 

Brasileiro, foi a figura que diante de sua ação junto aos camponeses se tornou 

presidente de honra das Ligas representando-a em nível nacional.  

Francisco Julião foi o responsável por conquistar camponeses para se juntar 

a Liga. Através da estratégia pedagógica e da paciência desempenhada pelo seu líder, 

as Ligas conquistaram camponeses em quase todos os estados do Brasil, entre 1950 e 

1960. 

Segundo Azevêdo (1982) existiam no ano de 1963, Ligas em 18 dos 22 

estados brasileiros, sendo Pernambuco o estado que tinha maior número de Ligas 

organizadas, totalizando 218. Ao denunciar à sociedade as miseráveis condições de 

vida em que viviam os camponeses as Ligas Camponesas adquiriram visibilidade 

nacional e internacional. 

As Ligas Camponesas proporcionaram aos trabalhadores maior respaldo 

para lutar pelo fim das injustiças que assolavam o campo, caracterizando-se como a 

maior forma de resistência camponesa neste período. A organização junto as Ligas 

permitia que as denúncias fossem ouvidas para além do território dos engenhos, 

alcançando toda a sociedade.  



93 
 

As reivindicações das Ligas ultrapassavam aquelas pelos direitos 

trabalhistas dos foreiros, moradores, parceiros, a luta não era apenas pela 

manutenção dos sítios, dos roçados, dos pagamentos e/ou indenizações das 

benfeitorias.  Os trabalhadores travavam uma luta na esfera civil, reivindicando as 

leis que regulavam o direito a propriedade (AZEVEDO, 1982).  

 

A ação proposta pelo camponês é em regra, a da indenização por 

benfeitoria. Quem mais se interessa pela demanda é o próprio 

camponês. Ele quer ficar na terra ou obter o pagamento de suas 

benfeitorias. Ás audiências, já não comparece só. Leva outros 

companheiros. O camponês sabe que pode perder a causa ou ter 

vitória inexpressiva, mas contenta-se em arrastar ao pretório o 

senhor da terra. É a sua vingança (AZEVEDO, 1982, p.82). 

 

Nesse sentido, a Liga representava para ao camponeses uma forma de 

organização mais ampliada, com uma representação jurídica mais forte, com total 

apoio dos advogados que lutavam para defender suas causas. 

Nem todas as ações propostas por camponeses teve parecer favorável a eles, 

porém, a chegada de uma ação até os tribunais significava muito para os camponeses, 

que pela primeira vez, tinham a possibilidade de serem tratados como “iguais” 
17

 

diante de um conflito.  

Os novos moldes assumidos pelas lutas camponesas a partir das ações das 

Ligas foi um grande avanço, porque sozinhos, os camponeses lutavam de forma 

desigual, já que os latifundiários tinham a seu favor a polícia local que cometia 

barbaridades apoiando os proprietários na manutenção do poder e do território. 

Embora as Ligas tenham se empenhado na luta pela solução dos problemas 

dos camponeses, esbarravam nas limitações trabalhistas, já que a Consolidação das 

Leis do Trabalho tinha suas leis destinadas aos trabalhadores e operários da cidade, 

dificultando a solução dos conflitos do campo.  

Num determinado momento, as Ligas mudaram sua tática de ação, 

priorizando a organização camponesa em detrimento da luta judicial (AZEVEDO, 

1982). A mudança de tática buscou a organização dos arrendatários e dos colonos na 

busca pela fixação na terra e por estratégias para a luta pela realização da reforma 

agrária.  

                                                           
17

 Teoricamente a justiça deveria julgar as partes em pé de igualdade, no entanto, o Poder Judiciário, 

em muitos casos era corrompido pelo poder dos latifundiários, o que dificultava ganho de causa por 

parte dos camponeses. 
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Nos primeiros anos da década de 1960 as Ligas tomaram corpo, se 

transformando “no fantasma que rondaria os campos, agitando a velha ordem 

estabelecida e ameaçando, com o espectro da reforma agrária radical, o monopólio 

da terra e o poder das oligarquias e da burguesia industrial” (AZEVEDO, 1982, p. 

85). Ao passo que as Ligas intensificavam suas ações as oligarquias rurais 

responderam com resistência e violência, práticas comuns a essa classe.     

Stédille (2006) diz que as Ligas tiveram seu apogeu nos primeiros meses de 

1964 organizando Ligas em vários estados do Brasil, que juntas somavam entre 70 e 

80 mil associados. Uma grande representatividade, considerando que seu período de 

expansão se deu entre 1960 e 1964.  

Em 1964 com o Golpe Militar instaurado no Brasil, as Ligas Camponesas 

foram totalmente desarticuladas, tendo parte de suas lideranças assassinadas, ou 

passado a viver na ilegalidade, temendo pelas represálias dos violentos governos 

militares.  

As Ligas Camponesas foi o maior movimento camponês nesse período, 

sendo capaz de organizar milhares de trabalhadores em torno de uma luta, a da 

reforma agrária, denunciando para a sociedade as formas de exploração a qual eram 

submetidos e a violência com que os proprietários tratavam os moradores, foreiros, 

rendeiros. Foi o movimento que conseguiu articular os trabalhadores proporcionando 

a eles uma maior articulação, mostrando que a luta individual era bem mais difícil, 

mas que a luta organizada era capaz de garantir alguns frutos.  

Embora tenham sido desarticuladas, as Ligas serviram de exemplo para os 

movimentos camponeses que foram posteriormente gestados no Brasil.  

No item seguinte, apresentaremos a forma como as Ligas Camponesas se 

organizaram na Paraíba.  

 

3.3. Atuação das Ligas Camponesas na Zona da Mata da Paraíba  

 

 A Paraíba foi palco do protagonismo das principais Ligas Camponesas do 

Brasil, com destaque para as Ligas de Sapé com 13 mil associados e as Ligas de 

Mamanguape com 10 mil associados. A dimensão alcançada pelas Ligas levou 

Stédille (2006) a caracterizá-la como um movimento camponês, pelo fato de terem 

conseguido agregar um elevado número de trabalhadores, mesmo diante de tantas 
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dificuldades, o que revelava que o nível exploração era alto e que por esse motivo 

despertava o interesse de muitos.  

A Liga foi, portanto, o movimento que possibilitou aos camponeses a voz da 

denúncia diante da elevada exploração vivida pelos trabalhadores do campo. 

Parafraseando Moreira, Targino et al (2011) as Ligas Camponesas representaram a 

explosão pública da revolta latente entre os camponeses.  

 Moreira, Targino et al (2011) acrescentam que a intensidade do crescimento 

quantitativo dos participantes e a expansão geográfica e política das Ligas podem 

também ser entendidas como a expressão de uma consciência da exploração presente 

entre os camponeses, que até a criação das Ligas não havia tido a oportunidade de se 

expressar.  

 Na Paraíba a organização camponesa se deu inicialmente através da criação 

da Liga de Sapé, a primeira do estado, liderada por João Pedro Teixeira
18

 em meados 

de 1954. A Liga que não possuía sede própria reunia os camponeses na casa do líder 

João Pedro, motivo que facilitou a ação dos latifundiários da região e da polícia que 

posteriormente conseguiu desarticulá-la.  

 

Em Sapé as reuniões eram muito visadas. A gente saía e ia 

ter aquele encontro na casa de um companheiro. Só a gente 

era quem sabia. [...] A gente se deslocava e tinha aquela 

reunião. [...] A gente marcava um dia para visitar um 

camponês numa zona rural e convidava outros. E assim a 

gente ia fazendo o movimento até que ele cresceu 

(Depoimento de Antônio Dantas. VAN HAM 2006, p. 53). 

 

 O vigário da cidade de Sapé no período de criação das Ligas, monsenhor 

Odilon Pedrosa, mostra em depoimento quais eram os planos e as reivindicações da 

Liga de Sapé. 

 

O movimento das ligas camponesas, na Paraíba, aqui surgiu. Sapé 

tornou-se o quartel general do movimento. A situação em parte da 

região da várzea, a condição de maior conglomerado industrial do 

estado, a existência de latifúndios, a monocultura da cana-de-

açúcar faziam com que Sapé apresentasse vantagens para sediar o 

movimento que visava, nos seus planos, à libertação dos 

trabalhadores rurais. O povo unido e gritando na praça pública 

                                                           
18

 Ao lado de João Pedro Teixeira, no trabalho de organização e de propagação do movimento, 

estavam as figuras de Pedro Inácio de Araújo, que ficou conhecido como Pedro Fazendeiro, Alfredo 

Nascimento e João Alfredo Dias,  que ficou conhecido como Nêgo Fuba (Moreira, Targino e 

Menezes, 2011). 
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assustava a burguesia e os grandes proprietários da terra [...]. 

Ninguém, em sã consciência, poderia pôr em dúvida a existência 

de sementes de justiça das demandas. Pelejavam por uma causa 

justa. Intentava-se corrigir uma situação de miséria. Trabalhadores 

rurais sofriam aperturas. Mal remunerados, moradia precária, sem 

terra para plantar. Sem instrumentos legais que os alentassem com 

a esperança de dias mais seguros e tranquilos (Depoimento de 

Odilon Pedrosa. VAN HAM, 2006, p. 339). 

 

 Após a sua desarticulação, a Liga de Sapé ressurgiu em 1958 com sede na 

zona urbana, desta vez como o nome de Associação (Associação dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas de Sapé), tendo a mudança de local inserido o movimento 

na legalidade burguesa (AUED, 1986). A autora acrescenta que a mudança foi 

necessária para que a sociedade enxergasse o movimento que era considerado “coisa 

de comunista” com outros olhos, entendendo que o movimento era reivindicador e 

lutava pelos direitos da classe camponesa.  

 

Esta mudança fortaleceu muito o movimento embrionário que, já a 

partir de sua primeira reunião, mobilizou a imprensa e a opinião 

pública (para acompanhar a iniciativa). Por ter em mira, 

fundamentalmente, o propósito de trilhar caminhos da legalidade, é 

que foram convidados, para o primeiro evento, o Juiz de Sapé, o 

Padre, o médico, o Chefe de Polícia e sua instalação se deu na 

própria sede da Prefeitura Municipal de Sapé – PB (AEUD,1986, 

p.81).  

 

A Associação dos Lavradores e Trabalhadores Rurais de Sapé teve dois 

grandes momentos: a mudança para cidade e o assassinato de seu líder João Pedro 

Teixeira em 1962, momento em que a viúva do assassinado, Elizabeth Teixeira 

assumiu a liderança do movimento.  

Estima-se que em 1963 a Liga de Sapé
19

 tinha 10 mil associados, sendo 

considerada a mais poderosa do Brasil, alcançando posteriormente 13 mil associados. 

O que implica dizer que o assassinato de João Pedro Teixeira não desmobilizou a 

luta camponesa, tendo inclusive aumentado o número de sócios após o fato.  

Moreira, Targino, et al (2011) mostra que após a criação da Liga de Sapé, foi 

necessário construir estratégias de ação:  

 

                                                           
19

 A Liga de Sapé foi a maior do estado da Paraíba. No entanto, outras ligas foram criadas em diversas 

cidades e fazenda do estado, a exemplo de Alhandra, Fazenda Miriri, Guarabira, Mulungu, Campina 

Grande, Belém, Pedras de Fogo, Oitizeiro, Itapororoca, Várzea Nova, Itabaiana e Mamanguape 

(AUED, 1986).  
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Realização de passeatas, ferramenta importante para atrair os 

trabalhadores; Apoio dos trabalhadores ameaçados de expulsão das 

propriedades, importante para dar sustentação ao movimento; Luta 

contra o cambão, a bandeira mais importante dos primeiros anos de 

atuação das Ligas; Assistência jurídica aos camponeses, importante 

para os trabalhadores adquirirem confiança no movimento; 

Disponibilização de serviços de saúde, que era praticamente 

inexistente para população rural; Combate ao analfabetismo, para 

levar o movimento a participar do processo eleitoral; Luta pela 

reforma agrária, presente no ideário da Liga desde a sua criação. 

Luta pelos direitos trabalhistas e pela sindicalização, uma das 

principais pautas de reinvindicações dos trabalhadores rurais. 

Procura por apoio externo, mecanismo fundamental para dar apoio 

ao movimento (MOREIRA, TARGINO, et al, 2011, s/p).  

 

Pessoa (2015) destaca que o sucesso alcançado pela Liga de Sapé se deu 

justamente pela sua articulação com outros setores da sociedade, como estudantes, 

parte da imprensa local, organizações sindicais urbanas, setores da esquerda, e até 

mesmo figuras da classe média.  

Nunes (2014) corrobora e acrescenta que: 

 

As Ligas espalharam-se rapidamente por várias cidades do Estado, 

atingindo um total de 15 entidades, com cerca de 40 mil sócios. A 

Liga de Sapé foi a maior do Brasil, chegando a contar com 13.000 

mil membros, seguida de Mamanguape com 10.000 mil membros, 

apesar de toda repressão do bloco agroindustrial. Começaram a ser 

estabelecidas relações entre o campesinato paraibano e o mundo 

urbano da Capital, passando a Liga a receber apoio de parte da 

imprensa, de parlamentares progressistas, da Frende de 

Mobilização Popular, do Centro de Educação Popular, de 

segmentos da Igreja, de estudantes e até de elementos liberais da 

classe média (NUNES, 2014, p. 84).  

 

Destaca-se que em regiões onde as oligarquias latifundiárias eram muito 

bem articuladas a criação de Ligas foi bem mais difícil, a exemplo, dos municípios 

de Pilar e Itabaiana onde além de possuidores de grande quantidade de terra, os 

latifundiários detinham o controle das centenas de trabalhadores que viviam em suas 

propriedades, desempenhando contra eles atos de repressão e violência (AZEVEDO, 

1982).  

 

Em Itabaiana foi muito difícil implantar a Associação. Nesta 

região, assim como na de Pilar, havia propriedades do grupo mais 

conservador da Paraíba, e que no dizer de um morador “só entende 

relações com camponeses em termos de violência, de despejo”. 

Sobre este grupo dizia-se também que ele se superava os demais 

não pela quantidade de terra, nem pelo número de trabalhadores, 



98 
 

mas pela violenta reação contra os camponeses: cercava a casa dos 

sócios das Ligas, tomava a carteira da Liga, espancava (AUED, 

1986 p.34).  

 

 As Ligas que surgiram como sociedades beneficentes, logo se caracterizaram 

como um movimento camponês reivindicador de direitos. Na Paraíba a organização 

dos trabalhadores gerou revolta entre os latifundiários do estado, que como forma de 

impedir a luta dos camponeses reagiu com muita violência.  

Nunes (2014) diz que as ameaças ocorriam desde repressões “sutis” à 

violências físicas extremas, na tentativa de desmobilizar os camponeses em luta. 

 

A criação das Ligas Camponesas na Paraíba gerou uma violenta 

reação de parte dos grandes proprietários. Não satisfeitos com a 

“petulância” dos camponeses, que ousavam se organizar para lutar 

por seus direitos, reagiram de forma mais violenta do que a usual 

no trato dos camponeses, usando a repressão e a violência contra as 

manifestações. Os latifundiários usaram dois métodos para 

intimidar os camponeses. Apelaram tanto para argumentos “sutis” 

de persuasão, tais como: a ameaça de expulsão das terras, 

agressões e de morte, cooptação de lideranças e sua transferência 

para outras regiões; intimidação através da realização de manobras 

militares em área de conflito, como para uso da violência, sob 

diversas formas, espancamentos, invasão e destruição das 

residências, prisões irregulares e, por fim, assassinatos de 

lideranças. Também, tornou-se comum a criação de milícias 

particulares, fortemente armadas, no interior das propriedades, em 

áreas socialmente críticas (NUNES, 2014, p. 84/85). 

 

Por vezes, os camponeses respondiam a violência empregada pelos 

latifundiários e seus capangas, enfrentando-os de forma direta. Mas, a repressão dos 

latifundiários se deu também de forma organizada, a criação da Associação dos 

Proprietários Rurais e o Grupo da Várzea
20

 foram exemplos disso. Esses grupos 

representavam a elite latifundiária paraibana, com uma visão extremamente 

conservadora. A organização dos proprietários buscava reprimir as Ligas e seus 

associados na tentativa de desarticulá-las.  

 

Na medida em que as ligas camponesas se expandiam e revelavam 

o seu poder de mobilização, foi se organizando também a reação 

do latifúndio. Com efeito, o poder dos senhores de terra que 

permaneceu praticamente intocado desde o início da colonização 

                                                           
20

 Na região de Sapé havia uma organização formada pelos grandes proprietários cujas propriedades 

situavam-se ao longo do Rio Paraíba. Esses latifundiários detinham além do poder econômico 

regional, forte influência políticos, com vários representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara 

dos Deputados. Esse grupo era denominado Grupo da Várzea, e seu maior objetivo era o desmonte das 

Ligas, para tanto, praticam na região atos de repressão e extrema violência.  
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não podia assistir passivamente a essa crescente contestação à 

ordem secularmente estabelecida. Era preciso acabar com as ligas! 

As tentativas de eliminar as ligas assumiram diferentes feições, 

indo desde o convencimento no âmbito familiar até a repressão 

generalizada quando do golpe militar de 1964 (MOREIRA, 

TARGINO et al, 2011, s/p).  

 

A ação violenta da classe latifundiária da região de Sapé contra a ação das 

Ligas pôde ser percebida também quando um Quartel de Polícia foi instalado na 

cidade, cujo maior objetivo era desmontar a Liga através da prisão de seus líderes. 

Esse fato reflete também o poder que tinham os latifundiários, evidenciando a 

subordinação do poder político e policial aos ditames da oligarquia açucareira 

(MOREIRA, TARGINO, et al, 2011).  

A dura repressão revelada pelos proprietários aos camponeses se amplia com 

o Golpe Militar de 1964 quando um período ditatorial proporciona aos latifundiários 

um período de “paz” no campo, tendo em vista que as vozes dos milhares de 

camponeses em luta por melhores condições de vida foram caladas.  

 

As principais lideranças foram presas: Assis Lemos, Elizabeth 

Teixeira, Pedro Fazendeiro, João Alfredo Dias, Ofélia Amorim, 

Antonio Fernandes (prefeito e dirigente da Liga de Rio Tinto) e 

tantos outros, que direta ou indiretamente estavam envolvidos com 

as ligas camponesas (LEMOS, 2008; RAMOS, 1989; 

BENEVIDES, 1985; MACHADO, 1991). 

 

A instalação da ditadura desmontou o movimento camponês. De 1964 até 

1972 não houve indícios de luta camponesa no estado da Paraíba, fruto da forte 

perseguição política no período.  

 

3.4. O território de São Miguel de Taipu no contexto das Ligas Camponesas 

 

Como mencionamos anteriormente, as tentativas de formação das Ligas em 

alguns municípios, a exemplo de Pilar e Itabaiana, foi duramente reprimida pela ação 

dos proprietários de terras.  

O município de São Miguel de Taipu, até 1961 pertencia ao município de 

Pilar, sendo somente emancipado neste ano. Ou seja, era um território integrado ao 

daquele município, e, por conseguinte, submetido a toda violência desencadeada 

pelas oligarquias que ali se faziam presente. 
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Vale dizer ainda que, a emancipação do município não significou o fim da 

submissão do território ao poder das oligarquias locais, que continuaram exercendo 

seu poder sobre o território e sobre a vida e o trabalho daqueles que ali vivam.  

Chamamos atenção para o fato de que embora o município de São Miguel de 

Taipu estivesse localizado na Microrregião de Sapé, região onde as Ligas teve maior 

força, e justamente onde havia uma elevada exploração do trabalho, o movimento 

não conseguiu grande articulação com os camponeses do município. Este fato 

demonstra que a atuação das Ligas não foi homogênea em toda Zona da Mata, e que 

pode ter sido mais fraca onde a dominação e a violência dos patrões sobre os seus 

trabalhadores era mais forte. 

 Ressaltamos que, conforme depoimentos colhidos junto aos antigos 

moradores dos engenhos situados no município de São Miguel de Taipu, na década 

de 1960 alguns engenhos já não funcionavam mais, estando parte deles abandonados 

pelos seus proprietários. Muitos agricultores viviam nas terras abandonadas como 

posseiros, sem pagar qualquer renda. Isso em parte pode ter contribuído para as Ligas 

não terem tido uma atuação importante no município.  

 

O mato tomava de conta daqui, não tinha cana mais não. A 

plantação que tinha era a de nós moradores, a gente viveu por 

muitos anos assim. De vez em quando aparecia um aqui e dizia que 

tinha comprado a propriedade, a gente ficava sem nem saber de 

quem era o dono, mas enquanto agente tivesse a casinha prá morar 

e a terrinha prá plantar a gente ficava na terra. Não tinha prá onde 

ir mesmo. Se saísse morria era de fome. Era muitas famílias que 

vivia assim (Depoimento de antigo morador do Engenho Novo).  

 

Embora não tenhamos identificado evidencia da atuação das Ligas no 

território do município de São Miguel de Taipu, destacamos que o movimento 

camponês das Ligas Camponesas foi até hoje o mais importante, servindo de 

inspiração para as lutas que ocorreram posteriormente em toda região.  

 

3.5. Territorialização, desterritorialização e reterritorialização camponesa em 

São Miguel de Taipu  

 

A conflitualidade inerente ao campo brasileiro é fruto da sua subordinação ao 

capital e das contradições por ele impostas, em uma lógica de desenvolvimento 
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desigual, onde o que prevalece é a subordinação camponesa ao capital, e/ou a sua 

resistência contra o capital (FERNANDES, 2004).  

 Para Fernandes (2004) os conflitos no campo se organizam em um 

movimento continuado de “destruição e recriação” das relações sociais 

(FERNANDES, 2004, p. 5), onde as transformações das relações sociais se 

apresentam nos processos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização do campesinato.  

 

O desenvolvimento da agricultura acontece também pela 

conflitualidade perene das classes sociais, que se enfrentam e 

disputam a política e o território. Esse desenvolvimento pela 

conflitualidade é caracterizado pela contradição e pelo paradoxo 

insolúveis, que vem sendo registrados na história moderna, 

predominantemente, por meio da territorialização do capital e da 

desterritorialização e reterritorialização do campesinato. De um 

lado, o capital destrói e recria o campesinato, a partir de sua lógica 

e princípios. De outro lado, o campesinato também se recria, 

rompendo com a lógica e com os princípios do capital. A 

reprodução de ambas as formas de organização social são 

incongruentes, mas realizam-se no mesmo espaço, disputando 

territórios, gerando conflitualidade, promovendo desenvolvimentos 

(FERNANDES, 2004, p. 9). 

 

Para Chelotti (2013) os processos geográficos de T-D-R se apresentam como 

importante viés analítico para interpretarmos a atuação dos movimentos sociais no 

campo e a construção de novos territórios da produção camponesa. Para o autor esses 

processos devem ser entendidos como dinâmicos e inerentes à própria sociedade, 

onde, a reterritorialização do camponês que conquistou a terra, não implica o 

estancamento desse processo.  

Os conflitos por terra que tiveram lugar em São Miguel de Taipu são reflexos 

desse processo contínuo de destruição e recriação do campesinato, sendo observados 

no processo de territorialização do capital que implica na desterritorialização 

camponesa, e posteriormente na sua reterritorialização mediante a conflitualidade 

que se apresenta através da luta pela terra.   

Com o golpe militar instaurado no Brasil em 1964, e o subsequente 

desmantelamento do maior movimento camponês da época, a repressão sobre os 

camponeses aumentou não se tendo indício de organização da classe até a primeira 

metade dos anos 70. A situação de quietude da classe camponesa foi rompida 

quando, mais uma vez ameaçados pelo jugo do capital, amparado e impulsionado 
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pelo Estado, através da criação do Proálcool, os proprietários impuseram a 

intensificação da exploração do trabalho (MOREIRA e TARGINO et al, 2011).  

 Até a década de 1970, o que se observava no espaço agrário de São Miguel de 

Taipu, era um território cuja classe camponesa nele estava espacializada através dos 

sistemas de morada, de posse, de parceria e de arrendamento de terra. 

 A partir da criação do Proálcool em 1975 o município, como foi visto 

anteriormente, passou por um processo de acentuação da concentração fundiária. 

Frações do território ocupadas pela classe camponesa foram subtraídas para dar lugar 

à cana de açúcar. 

Essa nova configuração territorial acarretou em transformações na vida e no 

trabalho da classe camponesa, que em sua maioria foi expropriada. Esse processo se 

configurou, portanto, na territorialização do capital e na desterritorialização da 

classe camponesa, conforme afirma Fernandes (2004) e Chelotti (2013).  

Segundo Moreira (1997) foi entre as décadas de 1970 e 1980 que os conflitos 

por terra na Paraíba voltaram a ter lugar, sobretudo na Zona da Mata, berço da 

atividade canavieira desde o período colonial.  Foi nesse mesmo período que a 

luta de resistência camponesa se instalou no município, com o apoio irrestrito do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja Católica através da Comissão Pastoral 

da Terra, que segundo Mitidiero Jr. (2008) adotou características próprias na Paraíba 

ao assumir com veemência a luta dos povos oprimidos.  

 O relato que segue expõe o processo de desterritorialização imposto sobre os 

camponeses de São Miguel de Taipu. 

 

Na década de 70 teve a expansão da cana, aí os proprietários 

começaram a querer expulsar uma “danação” de morador que tinha 

nas propriedades para aumentar a área de cana, e de fato, muitos 

foram expulsos, foram morar em várias cidades. Eu fui nessa leva. 

Quando a Usina comprou a terra, nos despejou, nessa época eu 

ainda era criança, e meu pai não deixou participar da luta prá ficar 

na terra onde a gente morava. Meu pai era nascido ali naquela 

terra. E a gente teve que ir prá casa de um tio meu que era ligado a 

um proprietário, aí meu tio ajudou meu pai a comprar um 

pedacinho de terra que é onde a gente vive até hoje. Eu vivo até 

hoje, porque meu pai já morreu. Mas meus outros tios, que também 

foram expulsos, e que não tinha como comprar nem um pedacinho 

de terra, foram embora morar em Santa Rita, outros foram para 

Itabaiana, e assim, o pessoal ia num sofrimento danado, buscando 

um pedaço de terra para viver, porque era todo mundo agricultor, 

só sabia trabalhar na terra. Esse período a cana tomou conta de 

tudo, de novo, foi no Proálcool (Depoimento de Dona Lia, 



103 
 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel 

de Taipu. 4 de dezembro de 2016).  

 

 Se com a expansão da cana no período áureo do Proálcool os camponeses de 

São Miguel foram expulsos da terra, com a crise do Programa aumentou ainda mais a 

pobreza da população que já não tinha acesso à terra e agora passava a não ter mais 

emprego nem mesmo o temporário no corte da cana. A única alternativa de 

sobrevivência encontrada foi a luta pela conquista de frações do território capitalista, 

como pode ser confirmado no relato abaixo: 

 

A gente morava no sítio, mas quando a cana avançou a gente veio 

morar na rua, mas trabalhava na cana, na limpa e no corte. 

Trabalhar na cana é o pior serviço que tem, é sofrimento, 

sofrimento, sofrimento grande. E trabalhava menino, criança, 

mulher, era tudo trabalhando na cana prá poder sobreviver. Não 

tinha outra coisa prá fazer não. Ou trabalhava ou morria de fome. 

Era tudo agricultor, só sabia trabalhar na terra. Era pobreza maior 

do mundo. A gente morava em uns barraco aqui já no fim da rua, 

aqui em São Miguel mesmo. Aí fazia uns bico aqui, outro ali, e ia 

se virando, na pobreza. No sítio a gente plantava milho, feijão, 

mandioca, não faltava comida não, mas na rua? A gente ia plantar 

como? Tinha era que trabalhar. As filhas nova da gente ia pra João 

Pessoa trabalhar nas casas de família. Era o jeito, porque da terra 

não tinha mais como viver não (Depoimento de uma antiga 

moradora do Engenho Novo. 04/12/2015). 

 

 O depoimento acima demonstra o grau de vulnerabilidade social em que os 

camponeses expropriados viviam no município, restando a eles a luta para retornar 

ao campo, ou seja, a luta pela reterritorialização camponesa. Esse processo tomará 

corpo na segunda metade da década de 90, não só em São Miguel de Taipu como no 

restante do estado como pode ser visto no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Ocupações de terra na Paraíba (1989 – 2014) 

 
Fonte: DATALUTA – Banco de Dados da Luta Pela Terra, 2014. 

 

A luta camponesa pelo direito à terra e à vida no território em São Miguel de 

Taipu, porém não se resumiu apenas a uma luta de ocupação. Os acontecimentos 

assumiram aspectos diferenciados como será apresentado a seguir.  

 

3.5.1. Lutas camponesas no município de São Miguel de Taipu  

 

A fim de resgatar a história das lutas camponesas que ocorreram em São 

Miguel de Taipu, nos apoiamos em duas metodologias. Inicialmente fizemos uma 

ampla pesquisa documental, onde consultamos todos os processos do INCRA 

relativos aos conflitos que culminaram na desapropriação de imóveis em São Miguel 

de Taipu.  Esses documentos foram de suma importância pelo fato de apresentarem 

todos os trâmites do processo até a concretização da desapropriação do imóvel.  

Tão importante quanto, foi a metodologia da história oral, na qual nos 

apoiamos para recuperar as histórias dos conflitos a partir da voz dos sujeitos que 

deles participaram. Para tanto, utilizamos a metodologia desenvolvida por Moreira 

(1990) quando utiliza da história oral para estudar a luta pela terra e pela vida na 

terra em áreas de assentamentos rurais criados a partir ou não do conflito.  

A luta pela conquista de frações do território capitalista tomou diferentes 

formas no município, havendo desde conflitos extremamente violentos a acordos 

pacíficos entre proprietários, moradores, foreiros e posseiros, como veremos a seguir. 
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3.5.1.1. A luta pela terra no Engenho/Fazenda Lagoa Preta 

 

 No caso do Engenho/Fazenda Lagoa Preta o proprietário, na década de 1990, 

resolveu vender a propriedade. Porém, a fim de evitar conflito com os moradores que 

ali moravam, resolveu doar para cada um deles uma quantidade de hectares. Sobre 

esse fato, assim se exprime um antigo morador do engenho: 

 

Ele não era ruim não. Aqui com a gente não houve confusão não. 

Quando ele resolveu vender, ele mesmo deu um pedaço de terra a 

cada um. E a gente continuou vivendo em Lagoa Preta. A gente se 

dava muito bem com ele. Passava aqui, falava com todo mundo. 

Era gente boa demais. Ele vendeu a terra, mas deixou cada um com 

um pedacinho, coisa pouca, mas melhor que nada (Depoimento de 

um antigo morador da Fazenda/Engenho Lagoa Preta. São Miguel 

de Taipu, 04/12/2015). 

 

No relato do entrevistado, percebe-se que o mesmo demonstra um apreço 

pelo proprietário da terra onde morava há muitos anos. Refere-se a ele como um 

homem bom, que ao tomar a decisão de vender a propriedade, fez questão de “dar” 

uma parcela de terra a cada morador que ali vivia.  

Uma análise mais crítica desse fato peculiar reflete que a intenção do 

proprietário pode ter sido estratégica. Doando para os moradores alguns hectares de 

terra, evitaria que estes entrassem em um conflito, pleiteando junto ao INCRA a 

desapropriação total da terra, que se encontrava abandonada, o que poderia ser 

menos proveitoso para o dono.  

Desse modo, os antigos moradores desse engenho permaneceram nas terras 

que já viviam a muitos anos. Identificamos durante nossos trabalhos de campo que, 

as parcelas de terras doadas pelo antigo proprietário, aos antigos moradores são de 

fato muito pequenas, não ultrapassam 5 hectares, o que até certo ponto dificulta o 

processo de reprodução das famílias camponesas, tendo em vista a tamanho da 

propriedade.  

 

3.5.1.2. A luta pela terra no Engenho Maravalha 

 

No Engenho Maravalha se deu um conflito de grande expressão entre 

moradores, rendeiros e proprietário. Este teve início em 1994 quando o proprietário 
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recusou-se a receber o pagamento do foro, alegando que a propriedade seria vendida. 

Parte dos foreiros, que moravam numa ponta de rua da cidade, resolveu ocupar a 

terra e se juntar aos agricultores que ali viviam para lutar pela sua desapropriação. 

Assim que entraram na propriedade plantaram alimentos e fizeram um grande roçado 

coletivo.  

Em documento enviado ao INCRA os trabalhadores justificaram a ocupação e 

a luta pela terra da seguinte forma: 

 

A população humana de São Miguel de Taipu é constituída na 

maioria por agricultores sem terra que vive do salário mínimo de 

aposentadoria rural e do salário da cana. A burguesia latifundiária 

domina o município deixando o povo em situação de extrema 

miséria, sem nenhuma condição de vida (Trecho de ofício enviado 

ao INCRA pelos trabalhadores da propriedade. Data do Ofício: 

16/09/1995).  

 

A reação do proprietário foi requerer por duas vezes a reintegração de posse, 

na tentativa de desmobilizar a luta dos camponeses, no entanto, foram negadas pela 

justiça uma vez que a propriedade não cumpria a função social da terra. 

Em 1995 os trabalhadores solicitaram ao INCRA uma vistoria na 

propriedade, requisitaram formalmente a sua desapropriação, tendo em vista que a 

exploração da mesma se dava unicamente pela prática do arrendamento.  

Os documentos consultados no INCRA mostram que o Engenho Maravalha 

possuía uma área de 244 hectares e nela vivia uma família de posseiros e mais 90 

famílias de foreiros. As demais famílias que incorporaram a luta muravam na 

(INCRA, 1995).  

As condições de vida dos posseiros, foreiros e moradores era muito precária. 

Viviam como na maioria das propriedades, em habitações precárias e tiravam da 

terra apenas o necessário à sobrevivência da unidade familiar. Exemplo disso pode 

ser constatado pelo padrão de suas habitações (Figura 8). 

O depoimento de um antigo morador do Engenho Maravalha explicita o grau 

de subordinação dos camponeses em relação ao dono da terra, que determinava até 

mesmo o que deveria ser produzido.  

 

Na roça (Figura 9) a gente plantava o que ele queria, ele que dizia 

o que a gente ia plantar, e uma parte dessa produção ia prá ele. A 

gente tinha que pagar e dar parte da produção a ele para poder 
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permanecer na propriedade. E a gente aceitava porque não tinha 

onde morar. Até que quando ele resolveu expulsar a gente da área a 

gente se uniu, os rendeiros e os moradores e resolveu lutar pela 

terra (Depoimento de um antigo morador do Engenho Maravalha. 

São Miguel de Taipu, junho de 2014). 

 

Figura 8 - Casa de posseiro na Fazenda/Engenho Maravalha 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Maravalha. INCRA/PB. 

Setembro de 1995. 

 

 

Figura 9 - Roçados dos posseiros da Fazenda/Engenho Maravalha 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Maravalha. INCRA/PB. 

Setembro de 1995. 

 

 

A posse de terra pelo latifundiário funcionava como um instrumento de poder 

e de status social e não exercia sua função social. Além do Engenho Maravalha, o 
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Senhor Lourenço (proprietário) possuía ainda outras duas propriedades também 

improdutivas que juntas ocupavam 591,1 hectares (Quadro 3). Nesse sentido, a da 

terra se constituía em reserva de valor destinada a especulação. 

 

Quadro  3 - Propriedades de Lourenço Bezerra de Albuquerque Melo 
Nome do declarante Área 

(ha) 

Nome do imóvel Localização Classificação 

do Imóvel 

Lourenço Bezerra de 

Albuquerque Melo 

244,9  Fazenda/Engenho Maravalha  São Miguel de 

Taipu 

Improdutivo 

Lourenço Bezerra de 

Albuquerque Melo 

169,2  Fazenda Beleza   Pilar Improdutivo 

Lourenço Bezerra de 

Albuquerque Melo 

177,0  Fazenda Curimataú  Sem informação Improdutivo 

Fonte: INCRA/SR 18 – Processo de Desapropriação do Engenho Maravalha, 1995.  

 

 O conflito do Engenho Maravalha durou três anos (INCRA, 1995), só sendo 

solucionado quando a sua herdeira procurou o INCRA para negociar a venda da 

terra.  O INCRA desapropriou o imóvel e nele foram assentadas beneficiando 44 

famílias.  

 

 3.5.1.3. A luta pela terra na Fazenda/Engenho Itapuá 

 

Um caso emblemático foi a luta da Fazenda/Engenho Itapuá, que ficou 

marcada pelo conflito violento que culminou na morte de um trabalhador.  

A propriedade que tinha 946,2 hectares pertencia há mais de 20 anos a Cia 

Usina São João (INCRA). Com a crise do Proálcool a Usina deixou de plantar na 

propriedade que foi completamente abandonada se configurando em um latifúndio 

improdutivo. Diante disso, em 1999 o MST solicitou junto ao INCRA uma vistoria 

no imóvel.  

O proprietário na tentativa de evitar a desapropriação dividiu a propriedade 

em lotes vendendo dois desses, conforme mostra texto do processo de 

desapropriação
21

 contido no INCRA: 

 

O imóvel Itapuá Lote número 5 com 230,7 hectares, remanescente 

da Fazenda Itapuá, que pertencia a Cia Usina São João, foi 

transferida mediante escritura pública de Compra e Venda ao Sr. 

Oswaldo Ferreira de Moura, em 8 de março de 1999. O imóvel 

Itapuá Lote número 6 com 346,9 hectares, que pertencia a Cia 

                                                           
21

 Informações retiradas do Processo de Desapropriação do imóvel Fazenda/Engenho Itapuá. Processo 

Consultado nº: 54320. 000362/99 (INCRA/PARAÍBA). 
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Usina São João, foi desmembrada e transferida por escritura 

pública de Compra e Venda ao Sr. Walter Cavalcanti de Azevedo, 

cuja venda foi de 180 hectares, e ao Sr. Eduardo Umem de 

Almeida, cuja venda foi de 166,9 hectares (Processo de 

desapropriação da Fazenda/Engenho Itapuá, INCRA/1999). 

 

A Cia Usina São João permaneceu com 352,5 hectares. Durante a vistoria do 

INCRA, porém foi considerado pelos técnicos o imóvel em sua totalidade, 

desconsiderando o parcelamento
22

.  

No laudo de vistoria do INCRA consta que dos 946,2 hectares, somente 7 

hectares encontravam-se explorados com o cultivo de cana de açúcar (Figura 10). Do 

restante, 693 hectares eram áreas aproveitáveis, porém não utilizadas e 236 hectares 

constituíam área de preservação permanente.  

 

Figura 10 - Plantação de cana de açúcar na Fazenda/Engenho Itapuá 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Itapuá. INCRA/PB. 

Fevereiro de 1999. 

 

 O baixíssimo grau de utilização da terra neste caso mostra que a Cia Usina 

São João não tinha interesse ou condição de produzir na terra, já que segundo relato 

de pessoas da região, a propriedade encontrava-se abandonada há muitos anos.  

O conflito na Fazenda/Engenho Itapuá se acirrou quando acampados de uma 

área próxima ocuparam por duas vezes a Fazenda. Em uma das ocupações um 

                                                           
22

 No que tange a venda de partes da propriedade que em seu total pertencia a Cia Usina São João, o 

INCRA considerou que a classificação do “grande imóvel improdutivo” não se alterava e que mesmo 

o imóvel tendo sido fracionado e vendido a outros, perante o órgão continuava sendo único e 

considerado apto para desapropriação (INCRA). 
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trabalhador foi brutalmente assassinado por um capanga da Fazenda Itapuá a mando 

do proprietário (INCRA, 1999).  

O relato de um trabalhador que participou do conflito detalha a violência com 

que ocorreu o fato: 

 

Então começaram as ameaças, se nós, os sem terra não fossem 

embora da propriedade haveria expulsão por meio de tiros. Como 

nós sem terra não saímos por conta própria, os capangas 

fortemente armados começaram o tiroteio, onde foram disparados 

mais de 1000 tiros. Desesperados, nós corria para todos os lados. 

Foi nesse momento que o companheiro sem terra Antonio Joaquim 

Teotonio foi brutalmente assassinado com um tiro nas costas 

(Assentado do Assentamento Antônio Conselheiro. São Miguel de 

Taipu. Janeiro de 2016). 

 

 A forma como o trabalhador sem terra foi assassinado, com um tiro nas 

costas, impedindo qualquer possibilidade de defesa da vítima, demonstra a violência 

com que agem os latifundiários “escondidos” por trás de seus capangas.  

 O conflito entre proprietário e trabalhadores rurais sem terra durou 

aproximadamente oito meses, cessando com a desapropriação do imóvel em outubro 

de 1999.  

 

3.5.1.4. A luta pela terra na Fazenda/Engenho Taipu 

 

 Também foram vítimas da violência latifundiária no município, os 

trabalhadores sem terra que ocuparam a Fazenda/Engenho Taipu que também se 

encontrava abandonado, e consequentemente, improdutivo, tendo sido um 

trabalhador assassinado durante o conflito.  

 O conflito teve início em 1997 quando trabalhadores sem terra ocuparam a 

propriedade com área de 827,2 hectares, reivindicando a sua desapropriação. O 

imóvel pertencia ao Sr. Alcides Vieira de Azevedo, que também detinha outros 8 

imóveis nos estados da Paraíba e de Pernambuco (INCRA, 1999).  

 

Em nome do Sr. Alcides Vieira de Azevedo foram encontradas 

outras oito propriedades: Engenho Japaranduba em Nazaré da Mata 

– Pernambuco, com área de 474 hectares; Engenho Terra 

Vermelha em Carpina – Pernambuco, com área de 520 hectares; 

Engenho/Fazenda Itaipu em São Miguel de Taipu – Paraíba, com 

área de 827,2 hectares; Fazenda Olindina em Ingá – Paraíba, com 

área de 630 hectares; Fazenda Itaipu II em São Miguel de Taipu – 
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Paraíba, com área de 68 hectares; Sítio Caiçara em Ingá – Paraíba, 

com área de 16 hectares; Engenho Babilônia em Nazaré da Mata – 

Pernambuco, com área de 32 hectares; Fazenda Bom Conselho em 

Nazaré da Mata – Pernambuco, com área de 20 hectares; Granja 

São João Batista em Carpina – Pernambuco, com área de 8 

hectares (Processo de desapropriação da Fazenda/Engenho Itaipu, 

INCRA/PB, 1999).  

 

Na tentativa de impedir a desapropriação do imóvel, após a vistoria realizada 

pelos técnicos do INCRA considerá-lo como latifúndio improdutivo, os proprietários 

enviaram ao órgão ofícios solicitando o cancelamento da vistoria e denunciando a 

ocupação do imóvel como um “ato criminoso”, se referindo aos “sem terra” como 

“sujeitos perigosos” e ameaçadores da integridade física dos proprietários.  

 

 [...] os “sem terra” cortaram as cercas, soltaram o gado, destruíram 

o estábulo, tentaram incendiar um trator e estão ocupando o pátio 

da Fazenda, impedindo qualquer acesso ao escritório e a sede do 

imóvel, num ato de vandalismo e antidemocrático, com visível 

interesse de desmobilizar o Poder Judiciário e os Executivos 

Estadual e Federal. Diante dos fatos, comunicamos que a 

inviabilidade de estarmos (proprietário, administrador ou 

representante legal) impossibilitados de comparecer à propriedade, 

por fata de segurança legal, e com risco a integridade física. Logo, 

ao nosso ver fica prejudicado o início dos trabalhos de vistoria. 

Isso posto, algumas questões devem ser levantadas: como fica a 

contagem do gado, a situação trabalhista dos empregados e demais 

medidas cabíveis? Certos que o INCRA tomará as providências 

que lhes compete, a fim de haver um clima de paz e tranquilidade 

no campo e executar um trabalho com total isenção (Processo de 

desapropriação da Fazenda/Engenho Taipu, INCRA/PB, 1997) 
23

. 

 

Buscando criminalizar a ação dos trabalhadores, foi instaurado um inquérito 

policial para investigar possíveis danos causados à propriedade após a ocupação. O 

que configura o poder e a influencia dos proprietários e a sua relação com a polícia e 

o poder judiciário.  

No entanto, mesmo diante dessas informações obtidas no processo de 

desapropriação, as imagens (Figuras 11 e 12) do imóvel em questão, retratam que o 

mesmo apresentava feições de um imóvel abandonado e que segundo ficou 

comprovado na vistoria feita pelo INCRA, somente 13 hectares da área total do 

imóvel estavam sendo aproveitados por terceiros. Ou seja, não havia nenhum tipo de 

produção por parte dos proprietários (INCRA, 1997).  

                                                           
23

 Informações retiradas do Processo de Desapropriação do imóvel Fazenda/Engenho Itaipu. Processo 

Consultado nº: 54320.000789/97-20 (INCRA/PARAÍBA). 
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Figura 11 - Sede da Fazenda/Engenho Itaipu 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Itaipu. INCRA/PB. Março de 

1997. 

 

Figura 12 - Situação da Fazenda/Engenho Itaipu durante a vistoria do INCRA 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Itaipu. INCRA/PB. Março de 

1997. 
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Diante do óbvio, foi comprovada a improdutividade do imóvel e o mesmo foi 

desapropriado pelo INCRA em 1999
24

.  

 

3.5.1.5. A luta pela terra na fazenda Engenho Novo 

 

Para Moreira e Targino (1997) alguns conflitos no campo decorrem da 

tentativa de venda das propriedades pelos herdeiros. Isso significa dizer que, 

geralmente os proprietários mais antigos tinham relação com a terra e que por isso 

não despertava interesse pela venda. Quanto aos herdeiros, em sua maioria, não tinha 

nenhuma relação com o campo, moravam na cidade, eram profissionais liberais e, 

quase sempre não tinham “trato com a terra”.  

Esse exemplo nos remete ao caso de um dos maiores engenhos da região, o 

Engenho Novo. Este, apesar de ter terras em outros municípios tinha sua sede e 

maior parte de suas terras em São Miguel de Taipu, o que correspondia a 3.139 

hectares. Esta porção do Engenho Novo dizia respeito ao Quinhão 9 da propriedade 

em sua totalidade.  

A porção do Engenho Novo em São Miguel de Taipu pertencia a Berenice 

Mindello Ribeiro Coutinho, casada com uma conhecida figura da história da Paraíba, 

o Sr. Flávio Ribeiro Coutinho, que ocupou importantes cargos no estado, como o de 

Presidente da Associação Comercial da Paraíba, Presidente do Sindicato do Açúcar, 

Governador da Paraíba, proprietário da Usina Santa Rita e sócio da Cia Usina São 

João. 

 Com a morte da Sra. Berenice Mindello Ribeiro Coutinho a propriedade 

ficou de herança para os seus seis filhos, que em 1990 iniciaram o processo de 

inventário para venda dos bens por ela deixados. A propriedade Engenho Novo então 

foi dividida em seis partes iguais, ficando cada um dos herdeiros com o equivalente a 

523 hectares.  

Vale destacar que na propriedade havia centenas de moradores, que ali vivam 

a muitos anos, e que diante da possibilidade de venda do imóvel, e da incerteza do 

futuro, se organizaram com o apoio da CPT a fim de lutar pela desapropriação do 

                                                           
24

 No processo de desapropriação do imóvel Fazenda/Engenho Itaipu disponibilizado pelo INCRA o 

qual tivemos acesso, não consta o desfecho do inquérito que se instaurou para apurar possíveis danos 

causados na propriedade em questão.  
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imóvel e sua divisão entra as famílias. A carta enviada pelos moradores do imóvel ao 

INCRA revela a situação aos quais estavam submetidos.  

 

Nós agricultores da fazenda Engenho Novo, município de São 

Miguel de Taipu – PB somos mais de 500 famílias totalizando 

mais de 2.500 pessoas, que mora e trabalha, cria e sobrevive em 

mais de 2.500 hectares nessa propriedade a mais de 60 anos. 

Estamos inseguros por não sabermos quem é o verdadeiro 

proprietário, pois o verdadeiro morreu a vários anos, e atualmente 

alguém aparece na área dizendo que comprou a propriedade, 

trazendo assim a insegurança de todos quanto ao futuro de nós e 

dos nossos filhos. Nós produzimos: feijão, milho, mandioca, 

macaxeira, inhame, abacaxi, além da criação de gados, cabritos e 

outros. Nossos sítios existem muitas fruteiras. Diante dessa 

situação exigimos das autoridades competentes do nosso estado, 

que se sensibilize com estas dificuldades e no sentido de nos ajudar 

a resolver esse problema, queremos a desapropriação imediata para 

tranquilizar nossas famílias, pois não podemos se enganar. Estamos 

lutando pela vida, pois não queremos morrer de fome nas pontas de 

ruas. E o único meio de sobreviver é a terra onde moramos e 

trabalhamos. Somos responsáveis pelo abastecimento da maior 

parte da população de São Miguel de Taipu (Processo de 

desapropriação da Fazenda/Engenho Novo, INCRA/1997). 

 

Alguns herdeiros
25

 do quinhão 9 da fazenda Engenho Novo procuraram o 

INCRA para negociar a propriedade. Este fato pode ser analisado a partir de duas 

perspectivas: a primeira de que os herdeiros não tinham interesse em possuir terras; e 

a segunda, de que o valor pago pelo INCRA pode, em alguns casos, ser superior ao 

valor de mercado e ser mais compensatório do que enfrentar um conflito com os 

antigos moradores.  

A vistoria realizada pelo INCRA no Quinhão 9 da fazenda Engenho Novo 

concluiu que a maior parte da área do imóvel era explorada pelos moradores e 

posseiros, conforme mostra o Quadro 4. 

 

Quadro  4 - Utilização das terras do imóvel Fazenda/Engenho Novo 

Área Tipo de exploração 

2,7315 hectares Exploração de culturas permanentes por 

posseiros; 

                                                           
25

 Neste caso, referimo-nos as herdeiras do falecido Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, filho da 

Sra. Berenice Mindello Ribeiro Coutinho, cuja herança do imóvel correspondia a 523 hectares, que foi 

dividido entre suas sete filhas, o que correspondeu a 74,7 hectares para cada uma. (Processo de 

desapropriação da Fazenda/Engenho Novo, INCRA/PB). 
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426,7985 hectares Exploração de culturas temporárias por 

posseiros; 

900,000 hectares Pastagens naturais dos posseiros; 

129,000 hectares Áreas inaproveitáveis; 

102,000 hectares Áreas exploradas pelos proprietários; 

561,520 hectares Áreas de capoeiras; 

1.190,9500 hectares Área aproveitável, mas não utilizada. 

Fonte: Processo de desapropriação do imóvel Engenho Novo. INCRA, 1997. 

 

Dos seis Quinhões da Fazenda, somente um deles foi considerado como 

produtivo. Os demais 2.790,0 hectares foram considerados improdutivos e por isso, 

passíveis de serem desapropriados.  

No entanto, a desapropriação do imóvel ocorreu em três partes, 

correspondentes aos Quinhões B e C e ao Quinhão correspondente ao Condomínio 

Tubiacanga.  

No caso do Condomínio Tubiacanga, não houve conflito direto, já que as 

proprietárias buscaram negociação com os moradores do imóvel e o INCRA, que 

desapropriou o imóvel.  

 

Não houve conflito direto não, nem violência. Os herdeiros vieram 

conversar com a gente, tentar uma negociação. Nessa época, a 

gente já tinha a nossa associação, a Associação dos Trabalhadores 

Rurais de Água Branca (ATRAB), que foi fundada em 1996, e era 

a nossa representação, a representação dos moradores da fazenda. 

Os herdeiros da fazenda tinham a intenção de vender a terra aos 

moradores pelo Banco da Terra, mas a gente não aceitou a 

proposta, porque ninguém tinha recurso para comprar nada. Além 

disso, essa terra já era da gente, a gente já tinha direito pelo tal do 

usucapião. 80% dos que moravam aqui tinha sido nascidos e 

criados na fazenda. Quando a gente se recusou mesmo a comprar, 

os herdeiros procuraram o INCRA para entregar a propriedade para 

venda, aí foi quando ela foi desapropriada. Não era justo ter que 

fazer empréstimo em banco, se endividar para comprar o que já era 

nosso por direito. Tinha gente com 60 anos que já era nascida aqui 

e os pais já moravam aqui, para você ver como era. Não era justo 

ter que fazer empréstimo no banco, se endividar, para comprar o 

que já era nosso” (Entrevista com assentado do Assentamento 

Água Branca. Trabalho de Campo. Dezembro de 2014).   
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As herdeiras que propuseram negociação do imóvel, era a segunda geração de 

herdeiros, não moravam na Paraíba e tinham débito considerável com o Estado 

devido ao não pagamento do Imposto Territorial Rural (INCRA). 

 

Figura 13 - Casa de um morador no Condomínio Tubiacanga 

 
Fonte: Acervo fotográfico do processo de desapropriação do Engenho Novo na parcela do 

Condomínio Tubiacanga. INCRA/PB. 1997. 

 

Um fato que pode ter influenciado a negociação da terra diz respeito à 

indenização dos moradores pelas benfeitorias no imóvel, a exemplo da construção de 

casas e roçados. Possivelmente os valores de indenização não compensavam a venda 

da propriedade para terceiros, optando os herdeiros pela negociação junto ao INCRA.  

No caso do Quinhão C da Fazenda/Engenho Novo houve conflito com muita 

violência, tendo iniciado quando o proprietário despertou interesse de vender a terra 

para uma usina, desconsiderando a presença dos moradores que ali vivam. O imóvel 

estava abandonado e, portanto, improdutivo. O proprietário procurou negociar alguns 

hectares com alguns moradores, na tentativa de impedir que os trabalhadores 

buscassem a desapropriação do imóvel junto ao INCRA. 

 

A gente não tinha condição nem de comer, quanto mais de ter 

dinheiro para comprar uma terra. Foi exatamente por esse motivo 
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que a gente resolveu lutar mesmo, para conseguir a terra. Ninguém 

aguentava mais viver do jeito que tava não, era uma vida sofrida, 

sem certeza de nada, a gente vivia aqui assustado, com medo das 

perseguições dos capangas que os donos mandavam prá vir prá 

aqui. A gente nem nossos pais tinham para onde ir e nem tinha 

como pagar o valor que eles pediam. Foi quando a gente procurou 

o INCRA e começou a luta (Entrevista com antigo morador da 

Fazenda/Engenho Novo. Trabalho de Campo. Dezembro de 2014). 

 

 Os depoimentos mostram a violência com que os moradores e posseiros do 

imóvel eram tratados pelo proprietário.  

 

Aqui teve muita perseguição, teve pessoas que apanharam, teve 

pessoas que levaram tiros, só não houve morte, graças a Deus. 

Houve tiro de borracha, morador que foi preso. Porque quando a 

gente se organizava prá trabalhar, o dono mandava a polícia vir 

atrás de gente. Teve uma vez que a polícia levou 19 de nós presos. 

Houve muita prisão até a gente conseguir essa terra (Depoimento 

de um antigo morador da Fazenda/Engenho Novo. Trabalho de 

Campo. Dezembro de 2014).  

 

 Esse conflito só foi resolvido quando o proprietário tomou consciência que os 

agricultores não abandonariam a luta e resolveu negociar a propriedade de 523,2 

hectares com o INCRA.  

 O conflito do Quinhão 9 B teve início quando a propriedade foi vendida. Os 

moradores permaneceram em suas casas, no entanto, impedidos de produzir pelo 

novo proprietário, de acordo com o que relata um antigo morador do imóvel: 

 

O novo dono da fazenda não deixava a gente trabalhar não, alguns 

ainda tinham um roçado muito pequeno perto de casa. Outros nem 

isso tinham. Prá gente poder sair, prá uns o dono prometeu casa na 

cidade, na rua, os que aceitaram saíram. Os que não aceitaram a 

proposta ficaram na terra. Porque doido era quem ia pra rua, na rua 

não tem trabalho não. Era prá morrer de fome se fosse. Nós 

perseveramos por essa terra, e começamos a se organizar pra lutar 

por ela, porque não tinha prá onde ir mesmo não, se fosse prá 

cidade, era pior demais (Depoimento de um antigo morador da 

Fazenda/Engenho Novo. Trabalho de Campo. Dezembro de 2014). 

 

A luta pela permanência na terra pelos trabalhadores que ali viviam há mais 

de 50 anos teve fim em 1995, quando ocorreu a desapropriação do imóvel com área 

de 523,4 hectares. 

Vale a pena acrescentar que terras do Engenho Novo situada em municípios 

vizinhos como Pedras de Fogo e Cruz do Espírito Santo também vivenciaram 
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conflitos sociais e foram desapropriadas dando origem a mais quatro áreas de 

assentamento como pode ser visto no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Conflitos relacionados as terras do Imóvel Engenho Novo situadas 

em outros municípios da Mesorregião da Mata Paraibana (1970/1995) 

Nome 

do 

conflito  

Municí

pio  

PA criado Famí

lias  

Área do 

PA 

Mesorr

egião  

Microrre

gião  

Tipologia da 

luta/conflito  

Movimen-

tos sociais 

envolvidos  

Engenho 

Novo ou  

Santa 

Helena 

Cruz do 

Espírito 

Santo 

Dona 

Helena 

105 762,27 Mata 

Paraiba

na 

Sapé Luta de 

ocupação 

CPT  

Engenho 

Novo ou 

Mata de 

Vara 

Pedras 

de Fogo 

Mata de 

Vara 
106 567,00 

Mata 

Paraiba

na 

Sapé  Luta de 

resistência 

pelo direito de 

permanecer na 

terra 

CPT 

Fazenda 

Engenho 

Novo 

Pedras 

de Fogo  

Itabatinga  

107 660,0 

Mata 

Paraiba

na 

Litoral 

Sul  

 Luta de 

resistência 

pelo direito de 

permanecer na 

terra 

Fetag e 

Sindicato 

dos 

Trabalhado

res Rurais 

de Pedras 

de Fogo 

Fazenda 

Engenho 

Novo ou 

Tabating

a II 

Pedras 

de Fogo  

Engenho 

Novo II 

58 348,0 Mata 

Paraiba

na 

Litoral 

Sul  

 Luta de 

resistência 

pelo direito de 

permanecer na 

terra 

Sindicato 

dos 

Trabalhado

res Rurais 

de Pedras 

de Fogo, 

Fetag/PB e 

CPT 

TOTAL 376 2337,27     

Fonte: MOREIRA, 1995. 

 

Em suma, a luta por terra em São Miguel de Taipu foi responsável pela 

desapropriação total ou parcial de seis imóveis pelo INCRA que deram origem a seis 

assentamentos rurais.  

 

3.5.2. A reterritorialização camponesa 

 

Haesbaert (2002) trata a reterritorialização como um fenômeno socioespacial, 

que se apresenta de diversas formas e mediante diversas abordagens, seja econômica, 

social, política ou cultural.  
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Tendo sido apresentado anteriormente os processos de luta camponesa pela 

permanência nas terras dos latifúndios de São Miguel de Taipu que ocasionou um 

processo de desterritorialização provocado por questões sociais, políticas, 

econômicas e culturais, apresentaremos neste item como se deu a organização 

camponesa em seu processo de reterritorialização.  

Concordamos com Haesbaert (2002) quando ele afirma que todo processo de 

desterritorialização é precedido de uma reterritorialização. Desse modo, observamos 

em nossa análise que a mobilidade sócio espacial empreendida pelos camponeses de 

São Miguel de Taipu se encaixam nessa lógica, quando observamos a sua trajetória 

campo-cidade-campo como vem sendo demonstrado até agora. 

O Quadro 6 apresenta as desapropriação dos latifúndios que deu origem a 393 

pequenas unidades de produção camponesa.   

 

Quadro  6 - Assentamentos rurais criados no município de São Miguel de Taipu 

Nome do 

Imóvel 

Nome do 

Assentamento 

Área 

Desapropri

ada 

Área 

Medida  

Nº. de 

famílias 

assentadas 

Decreto de 

Desapropria

ção/aquisiçã

o ou 

convênio 

Data da 

Imissão de 

posse 

Eng. Novo 

Quinhão 9-

C 

Amarela I 

  

523,25  

  

527,1 

  

54 

  25.03.95 01.09.95 

Eng. Novo 

Quinhão 9-

B 

Amarela II 

  

523,45  

  

524,4 

  

42 

  

12.01.95 

  

04.10.95 

  

Engenho 

Itaipu 

Novo Taipu 

  

800,00  

  

839,6 

  

60 

  

19.08.97 

  

18.12.98 

  

Engenho 

Itapuá 

  

Antônio 

Conselheiro 

930,14  

  

947,3 

  

120 

  

07.10.99 06.01.99 

Condominio 

Tubiacanga 
Água Branca 523,45  620,7 73 21.09.04 31.05.05 

Engenho 

Maravalha 
Maravalha 234,75  234,8 44 

Convênio 

Incra-Estado 

Sem 

informação 

06 Imóveis 06 PAs 3.535.04 3.593.9 393 

 Fonte: INCRA. Demonstrativo das Áreas de Assentamento na Paraíba, 1986-2010. 

  

 A luta camponesa pela sua reterritorialização permitiu a sua recriação mesmo 

diante da monopolização do território pelo capital no espaço agrário de São Miguel 

de Taipu.  
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A expressividade dessa luta é observada ao se constatar que do total de mais 

de 5 mil hectares ocupados pelos engenhos no município até a década de 1990, 

3.593,9 mil hectares ou seja, mais de 70% da área por eles ocupada  foram 

desapropriados para fins de reforma agrária. 

A conquista de frações do território capitalista pela classe camponesa em São 

Miguel de Taipu demonstra que somente a luta é capaz de transformar a terra de 

negócio em terra de trabalho e vida (MARTINS, 1975). O resultado dessa luta 

proporcionou não somente uma transformação territorial e fundiária do município, 

mas acima de tudo uma transformação na vida desses camponeses.  

A conquista do território permite que o camponês acredite em um futuro mais 

digno, buscando desenvolver nessa fração do território conquistada formas diferentes 

daquelas impostas pelo capital, mesmo diante de tantas contradições, buscando 

através da utopia construir um novo território, um território de esperança 

(MOREIRA, 2006).  

A conquista da terra pelos camponeses de São Miguel de Taipu permitiu que 

as famílias assentadas pudessem acreditar que é possível viver em um território com 

uma lógica de produção e organização social diferente daquela imposta pelo capital.  

 No capítulo seguinte discutiremos as transformações do espaço agrário do 

município para além da mudança na estrutura fundiária, entendendo que a conquista 

da terra não é suficiente para manter o homem na terra, é necessário que haja 

mecanismos que proporcionem o desenvolvimento desse território.  
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CAPÍTULO 4 

TRANSFORMAÇÕES SÓCIOECONÔMICAS E TERRITORIAIS 

DECORRENTES DA CRIAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS 

EM SÃO MIGUEL DE TAIPU 
 

 

 

 

Reforma Agrária “Se a dúvida ocorre nos meios científicos, o que 

dizer da confusão que prevalece na arena política e nos círculos 

leigos, em que o interesse dos participantes quase sempre se 

sobrepõe à verdade dos fatos?”.  
José Gomes da Silva, 1971. 

 

 

 

Este capítulo versa sobre as transformações socioeconômicas e territoriais que 

tiveram lugar no município de São Miguel de Taipu após a conquista de frações do 

território pela classe camponesa que culminou na construção de assentamentos 

rurais.  

 

4.1 Mudanças na Estrutura Fundiária 

 

Em São Miguel de Taipu o resultado mais perceptível da conquista de frações 

do território capitalista pelos camponeses se reflete na paisagem através da 

substituição de 4 latifúndios improdutivos por mais de 300 pequenas unidades 

produtivas onde vivem e trabalham camponeses assentados.   

De fato, um município cujo índice de Gini alcançava quase que o seu mais 

elevado grau (0,9), até a década de 1980, após a conquista da terra pelos camponeses 

e a subsequente criação de áreas de assentamentos rurais, teve esse índice diminuído 

para 0,5.  

 O Quadro 7 apresenta os dados da estrutura fundiária de São Miguel de Taipu 

dos anos de 1995 (corresponde ao início dos conflitos no município) e 2006 (após a 

criação dos Projetos de Assentamentos Rurais) segundo os Censos Agropecuários do 

IBGE. A análise dos dados permite apreender a ocorrência de uma inversão de 

tendência, ou seja, os pequenos estabelecimentos com área inferior a 10 hectares, que 
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eram bastante numerosos, e com área pouco significativa até 1995, cresceram 

consideravelmente em 2006 tanto em número quanto em área ocupada. Passaram de 

297 estabelecimentos para 580. E a área por eles ocupada aumentou de 524,3 

hectares para 2.800 hectares (Quadro 7).  

Com taxa de crescimento negativa, os estabelecimentos com área de 100 a 

menos de 500 hectares, eram 6 em 1995 e diminuíram para 3 em 2006, representando 

um decrescimento de -50,0%. Já a área por eles ocupada reduziu de 970 hectares 

para 442 hectares, o que representa uma diminuição de -54,4% (Quadro 7).  

 

Quadro  7 - Estrutura fundiária de São Miguel de Taiou - 1995-2006 

 

Classes de área em 

hectares 

1995 2006 

Tx. de 

crescimento no 

período (%) 

Tx. de 

crescimento no 

período (%) 

Est. % Área % Est. % Área % 

 

Est. 

 

Área 

Menos de 10 297 95,2 524,3 10,5 580 93,2 2800,0 57,3 95,3 434 

10 a menos de 20 3 1 30 0,6 26 4,2 303,0 6,2 766,7 910 

 20 a menos de 50 0 0 0 0 7 1,1 208,0 4,3 100,0  100,0  

50 a menos de 100 2 0,6 156 3,1 5 0,8 390,0 8 150,0 150,0 

100 a menos de 500 6 1,9 970 19,4 3 0,5 442,0 9 -50,0 -54,4 

500 a menos de 1000 4 1,3 3321,5 66,4 1 0,2 746,0 15,3 -75,0 -77,5 

Total
26

 312 100 5001,8 100 622 100 4889,0 100 99,4 -2,3 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário 1995-96 e 2006. 

 

Os maiores estabelecimentos do município, com área de 500 a menos de 1000 

hectares reduziram tanto em quantidade quanto em área ocupada. Em 1995 eram 4 e 

ocupavam 3.321,5 hectares. Em 2006 reduziu para 1 estabelecimento com área de 

746 hectares, o que representa uma taxa de crescimento negativo de -77,5% com 

relação a área e de -75% em relação ao número de estabelecimentos (Quadro 7).  

 Com isso, o que se observa é que houve uma retração da grande unidade de 

produção e uma expansão da pequena. O total de estabelecimentos do município teve 

um crescimento de 99,4%, passando de 312 estabelecimentos para 622. No que tange 

                                                           
26

 A diferença da área total dos estabelecimentos nos anos de 1995 e 2006 pode estar relacionada a um 

conflito de fronteira territorial existente entre os municípios de São Miguel de Taipu e Pedras de 

Fogo, que só foi solucionado pelo IBGE em 2012. 



123 
 

a taxa de crescimento da área ocupada pelo total dos estabelecimentos houve uma 

retração pouco significativa de -2,3% (Quadro 7).  

 É possível deduzir com base nos dados apresentados que houve uma 

transferência de terras do latifúndio para os camponeses. Pode-se até mesmo afirmar 

que a luta camponesa em São Miguel de Taipu quebrou com o monopólio da terra 

detido historicamente por um número reduzido de famílias da aristocracia rural local. 

Evidentemente os dados não significam uma reprodução da realidade no sentido 

absoluto dos números, mas já servem como indicadores de tendência (Moreira, 

2016). 

 Os dados da estrutura fundiária do município fornecidos pelo INCRA
27

 

referentes ao ano de 2014 apresentam as informações mais recentes da distribuição 

fundiária de São Miguel de Taipu. Segundo esses dados o INCRA após a 

desapropriação dos imóveis torna-se detentor declarante dos mesmos, conforme 

mostra o Quadro 8. Este fato, segundo Moreira et al (2016) pode tornar-se um 

problema na análise dos dados uma vez que se não constar o nome dos declarantes 

dos imóveis pode-se chegar a conclusões equivocadas. 

 

Quadro 8 - Imóveis rurais cadastrados como de propriedade do INCRA/2015 

Nome do imóvel rural Área Detentor Declarante 

Projeto de Assentamento 

Maravalha 

234, 7 hectares Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

Projeto de Assentamento 

Amarela I 

527,1 hectares Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

Projeto de Assentamento 

Amarela II 

424,4 hectares Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

Projeto de Assentamento 

Novo Taipu 

839,5 hectares Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

Projeto de Assentamento 

Água Branca 

620,7 hectares Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

Projeto de Assentamento 

Antônio Conselheiro 

947,3 hectares Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

                                                           
27

Vale destacar que o INCRA contabiliza somente os imóveis rurais cadastrados com título de 

propriedade privada.  
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Agrária 

Fonte: Informações sobre imóveis rurais do INCRA/PARAÍBA. 

 

Moreira (2016) observou que em vários municípios da Paraíba onde 

ocorreram mudanças significativas na estrutura fundiária em virtude da 

desapropriação dos maiores imóveis e a sua subsequente transformação em áreas de 

assentamentos rurais, os dados do cadastro do INCRA não permitem visualizar tal 

transformação (Quadro 7). Na verdade, segundo a autora, o índice de Gini desses 

municípios continua tão alto quanto o encontrado para década de 1990. Daí a 

necessidade de consultarmos os dados mais detalhados do cadastro com a 

identificação dos declarantes.  

Buscamos esse cadastro no INCRA onde constatamos que, de fato, nos dados 

gerais se percebe que a instituição (INCRA) torna-se proprietária dos imóveis 

desapropriados (Quadro 7) levando-nos a crer que não houve mudança na 

distribuição da terra mesmo após as desapropriações. (Tabela 3). 

Quando se analisa a Tabela 3 não se apreende praticamente nenhuma 

mudança na distribuição da propriedade da terra no município de São Miguel de 

Taipu. Não tem como perceber a importância da desapropriação de terras para 

atenuar a concentração fundiária municipal (Tabela 3). Daí Moreira (2016) estar 

tentando criar uma metodologia que considera experimental, e que estamos testando 

em nosso trabalho.  

Como pode ser visto na Tabela 3, os imóveis com menos de 10 hectares 

representavam em 2014, 51,92% do total e se apropriavam de uma área agrícola de 

331,06 hectares que equivaliam a 2,81% da área total dos imóveis rurais de São 

Miguel de Taipu. Se retirarmos os número de imóveis desapropriados que passam a 

propriedade do INCRA e inserirmos a soma de suas áreas na classe de área de 0 a 10 

hectares (tamanho médio dos lotes dos PA’s criados em São Miguel de Taipu), e 

somarmos o número de lotes dos PA’s ao número de imóveis de menos de 10 

hectares é possível visualizar a importância da conquista da terra pelos camponeses 

na estrutura fundiária municipal (Tabela 4).  
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Tabela 3 - São Miguel de Taipu - Estrutura Fundiária 2014 

Tabela 3 - São Miguel de Taipu  

 Estrutura Fundiária 2014 

Tabela 4 - São Miguel de Taipu – Estrutura 

Fundiária estimada com a inserção dos lotes 

dos assentamentos - 2014 

Classes de área Nº de 

imóveis 

% Área dos 

Imóveis 

% Nº de 

imóveis 

% Área dos 

Imóveis 

% 

0 a menos de 

10 

81 51,92 331,06 2,81 291 63,0 1612,0 14,8 

10 a menos de 

25 

14 8,97 189,95 1,61 116 25,1 1513,3 13,9 

25 a menos de 

50 

12 7,69 415,3 3,52 12 2,6 415,3 3,8 

50 a menos de 

100 

21 13,46 1591,7 13,49 21 4,5 1591,0 14,6 

100 a menos de 

250 

15 9,62 2472,7 20,95 14 3,0 2237,0 20,6 

250 a menos de 

500 

6 3,85 2074,6 17,58 6 1,3 2074,0 19,1 

500 a menos de 

1000 

7 4,49 4727,23 40,05 2 0,4 1423,20 13,1 

Total 156 100,00 11.802,54 100,0 462 100,0 10.865,80 100,0 

Fonte: INCRA. Cadastro de Imóveis Rurais, 2014. 

 

Nesse caso os imóveis com menos de 10 hectares passam de 81 para 291 e 

seu percentual no total dos imóveis existentes sai de 51,9 % para 63,0% do total dos 

imóveis do município; a área por eles ocupada, de 331,06 hectares passa para 1612,0 

hectares e a participação da sua área na área agrícola total sai de 2,81 para 14,8%. 

O número de imóveis com mais de 250 hectares sai de 13 para 8 e a área por 

eles ocupada  cai praticamente pela metade: de 6.801,83 hectares para 3497,2 

hectares, o que significa dizer que eles representavam 8,34% do total dos imóveis 

existentes no município e passaram a representar apenas 1,7%. A área por eles 

ocupada que representava 57,6% do total da área agrícola municipal passa a 

representar 32,2% (Tabelas 3 e 4) 

Esse exercício muito simples ainda, já permite identificar uma 

desconcentração importante da propriedade da terra no município. Evidentemente 

que não se tem uma informação ainda completamente correta, mas uma aproximação 

do real (MOREIRA, 2016).  

O Mapa 2 mostra a reterritorialização camponesa, através da participação das 

áreas de assentamento no interior da área do município. 

Tabela 4 - São Miguel de Taipu – Estrutura Fundiária estimada com a inserção 

dos lotes dos assentamentos - 2014 
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Mapa 2 - Assentamentos rurais no município de São Miguel de Taipu 
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Comparando os dados da reforma agrária em São Miguel de Taipu com a 

levada a efeito na microrregião de Sapé, onde o município está inserido, verificamos 

que, nesta microrregião existe um total de 28 assentamentos rurais, e desses, 6 estão 

localizados em São Miguel, o que representa 21,42% do total dos assentamentos da 

microrregião (DATALUTA, 2014). No que tange ao número de famílias assentadas, 

soma-se um total de 2.316 famílias, dessas, 393 estão assentadas em São Miguel de 

Taipu, o que implica dizer que 16,96% das famílias assentadas na microrregião 

vivem no município (DATALUTA, 2014).  

Os assentamentos de São Miguel de Taipu ocupam uma área de 6,2% da área 

total dos assentamentos rurais da microrregião de Sapé (DATALUTA, 2014). Nesse 

caso, é preciso chamar atenção para o tamanho do município que é de apenas 93 km². 

Esses dados reproduzem a realidade da Mesorregião da Mata Paraibana, onde os 

impactos territoriais da criação de assentamentos são percebidos notadamente em 

nível dos municípios onde foi maior a desapropriação de terras e a criação de 

assentamentos. 

Essas mudanças observadas na estrutura fundiária de São Miguel de Taipu 

representou uma alteração histórica no que tange a propriedade da terra em uma 

mesorregião marcada pelo seu monopólio nas mãos de poucas famílias. 

 

4.2. Produção, Crédito e Comercialização  

 

Com relação à produção agropecuária do município, anterior ao processo de 

desapropriação dos quatro principais latifúndios, a prioridade da produção se resumia 

em cana de açúcar e criação de gado. No entanto, conforme mostramos nos capítulos 

anteriores, devido ao elevado número de moradores, posseiros e pequenos rendeiros 

nessas propriedades já eram produzidos gêneros alimentícios, cultivados pelos 

camponeses em seus pequenos roçados.  

Os dados de produção agrícola municipal nos deu suporte para identificarmos 

a produção de culturas de subsistência praticada pelos camponeses do município 

antes e depois da criação dos PA’s em São Miguel de Taipu.  

A cana de açúcar foi historicamente o principal produto da agricultura 

municipal até a década de 1990. O Gráfico 2 mostra que entre os anos de 1990 e 

2014 houve um declínio da produção em São Miguel de Taipu.  
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A década de 1990 se inicia com uma produção inferior à existente nos anos 

80, atingindo seu menor índice em 1993, coincidindo com um ano de seca 

prolongada. A partir de 1994 os dados mostram um aumento na produção, que volta 

a decair em meados de 1997.   

O declínio da produção de cana de açúcar em São Miguel de Taipu se 

intensificou após a segunda metade da década de 1990 coincidindo com o período 

em se iniciou o processo de desapropriação de alguns latifúndios
28

 no município.  

Entre os anos de 2000 e 2004 a produção teve um pequeno aumento, se 

comparado ao período que corresponde à segunda metade da década de 1990, quando 

a produção alcançou 90.000 toneladas (Gráfico 2).  

 A partir de 2005 observa-se que a produção permaneceu muito baixa, não 

ultrapassando as 10.000 toneladas. Isso significa um recuo de produção muito 

significativo se comparado ao período de maior produção que alcançou 90.000 mil 

toneladas (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Quantidade de cana de açúcar produzida em São Miguel de Taipu 

(1990/2014) 

 
Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal 1990/2014. 

 

A retração da atividade canavieira no município pode ser observada também 

na área plantada (Gráfico 3) já nos primeiros anos da década de 1990, quando a área 

destinada a cana de açúcar diminuiu de 3.500 hectares para aproximadamente 1.200 

hectares. Isso nos remete a capítulos anteriores onde observamos que os latifúndios 

                                                           
28

 As primeiras desapropriações de imóveis em São Miguel de Taipu ocorreram em 1995, quando 

foram desapropriados os Quinhões B e C do Engenho Novo. 
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canavieiros nesta época estavam abandonados, alguns contando apenas com a 

produção dos roçados dos moradores que lá viviam. 

Na segunda metade da década de 1990 observa-se um aumento pouco 

significativo na área plantada, quando foram destinados pouco mais de 1.500 

hectares para plantação de cana de açúcar entre 1995 e 1997.  

A partir de 2000 a área destinada ao plantio de cana de açúcar no município 

não ultrapassou 500 hectares (Gráfico 3) demonstrando claramente a perda de 

importância dessa atividade no conjunto da atividade agrícola municipal e para a 

economia do município.  

Gráfico 3 - Área plantada de cana de açúcar em São Miguel de Taipu 

(1990/2014) 

 
Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal 1990/2014. 

 

A partir da retração da cana a produção agrícola municipal voltou-se 

principalmente para produção de feijão, milho, mandioca, hortaliças e frutas. 

Buscamos identificar como essa produção esteve organizada nos períodos anterior e 

posterior a criação dos PA’s no município.  

Como pode ser observado nos Gráficos 4 e 5 referentes a produção de feijão 

e milho, principais produtos cultivados em São Miguel de Taipu, esses apresentaram 

uma produção bastante variável entre os anos de 1990 e 2014. Sabe-se que culturas 

temporárias como estas são sujeitas às condições climáticas, sobretudo quando o 

padrão tecnológico adotado para sua produção é pouco intensivo em capital. 

Em São Miguel de Taipu, vários fatores contribuíram com essa oscilação 

tais como: a) a vigência dos conflitos que interferia na dinâmica normal da produção; 

b) após a implantação dos PA’s os períodos anteriores ao recebimento de recursos 
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para investimento e custeio da produção limitava os cultivos a áreas mais restritas; c) 

as secas  que tiveram lugar na Paraíba em 1993, 1998, 2010 e 2012 coincidem com 

aqueles anos caracterizados por anos de baixa produção como pode ser observado 

nos Gráficos 4 e 5.  

 

Gráfico 4 - Produção de feijão em São Miguel de Taipu (1990/2014) 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal. IBGE. 

 

Gráfico 5 - Produção de milho no município de São Miguel de Taipu 

(1990/2014) 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal. IBGE. 

 

 A criação dos PA’s em São Miguel de Taipu permitiu que os assentados 

tivessem acesso a crédito para custeio e investimento na produção. Segundo 

identificamos, os créditos utilizados pelos assentados foram o Pronaf A, para o 

investimento na produção, e Pronaf A/C referente ao custeio da produção.  

Constatamos que a maioria dos assentados acessou o crédito do Pronaf para 

investir na produção de abacaxi, após a criação dos assentamentos. Por ser uma 
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cultura de produção mais difícil, muitos assentados terminaram não conseguindo 

colher a produção, tampouco comercializar.  

Souza Neto (2011) chama atenção para o fato de que por não terem 

conseguido êxito na produção de abacaxi, muitos assentados do município passaram 

a arrendar seus lotes para terceiros. Endividados com os primeiros empréstimos do 

Pronaf, os camponeses ficaram impedidos de acessar novos créditos.  

O trabalho de campo permitiu identificar essa informação quando nos 

deparamos com um caminhão carregado de abacaxi no assentamento Amarela I 

(Figura 14).  

Constatamos que se tratava de um assentado que havia arrendado parte de seu 

lote para uma empresa de beneficiamento de polpa de fruta do estado do Ceará. A 

empresa era a responsável por toda logística da produção do abacaxi no lote do 

assentado. Chamou-nos a atenção ainda o fato da produção de abacaxi ser livre de 

agrotóxicos, orgânica (informação passada pelo entrevistado) (Figura 15), já que 

segundo relatos de outros assentados, o abacaxi é um dos produtos em que mais se 

utiliza agrotóxicos. Segundo o assentado proprietário do lote em questão, a não 

utilização de veneno era uma exigência da empresa arrendatária, que alegava que a 

utilização de agrotóxicos afeta o sabor da fruta.  

 

Figura 14 - Carga de abacaxi agroecológico 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Novembro de 2015. 
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Figura 15 - Produção de abacaxi no Assentamento Amarela I 

 
Fonte: Trabalho de campo. Novembro de 2015. 

 

 

Esse fato revela as faces contraditórias do sistema capitalista ao qual o 

campesinato está inserido, tendo em vista que a territorialização camponesa não 

ocasiona sua autonomia plena, mas sim uma autonomia limitada, o que acaba 

possibilitando o processo que Oliveira (2002) denomina de monopolização do 

território camponês pelo capital, onde este se apropria do território camponês e dos 

seus meios de produção.  

Cabe destacar ainda que, contraditoriamente são esses processos que 

permitem a reprodução e a recriação do campesinato, tendo em vista que a renda 

advinda do arrendamento é utilizada na produção de subsistência das famílias, 

conforme pode ser observado no depoimento do assentado quando ele diz que: 

 

A gente tudo endividado, como é que planta sem dinheiro? Aí o 

que a gente tem de apurado nesses abacaxi a gente planta outras 

coisas e mantém. É tudo caro prá plantar, minha filha. Muito difícil 

a gente receber semente, quando recebe é de qualidade ruim. Tem 

que comprar mesmo e só compra tendo dinheiro (Depoimento de 

um assentado do Assentamento Amarela I).  

 

Convém dizer ainda que a agricultura camponesa é dependente de políticas 

públicas que possam a fomentar a sua reprodução, e as políticas que têm sido 

oferecidas aos assentados de reforma agrária são muito deficientes, o que provoca 

períodos de avanços e retrocessos da classe camponesa no seu caminho pela 

recriação.  

A comercialização da produção camponesa municipal ainda é muito 

dependente, ora de atravessadores, ora de órgãos como o SEBRAE, que organiza 
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algumas feiras agroecológicas no estado. No assentamento Novo Taipu identificamos 

uma associação de produtores agroecológicos, onde os assentados produziam para 

comercializar nessas feiras.  

No entanto, dada a falta de recursos e de apoio para produção por parte do 

próprio INCRA, dos poderes executivos nessa última seca (2012-2016), os 

assentados do município que produziam de forma agroecológica abandonaram a 

participação nas feiras por falta de produção (Figura 16).  

Constatamos ainda o descaso do poder executivo municipal quando em um de 

nossos trabalhos de campo, os assentados denunciaram que máquinas enviadas pelo 

Governo Federal através do PAC não estavam sendo utilizadas pelos assentados e 

sim por grandes proprietários do município, o que também inviabilizava a produção. 

Sem chuvas e sem água, pois até os rios que cortam os assentamentos secaram, havia 

a necessidade de escavadeiras para cavar os talvegues dos rios e conseguir um pouco 

de água para irrigar a lavoura que era produzida próxima aos mesmos.  

 

Figura 16 - Banca de um assentado de São Miguel de Taipu na Feira 

Agroecológica do Sebrae 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora. Fevereiro de 2016. 

 

 

 Após nosso trabalho de campo, os assentados de um dos assentamentos 

pesquisados expuseram para a prefeitura municipal que nossa equipe do GETEC iria 

denunciar nos jornais o desvio de equipamentos dos agricultores familiares para os 

grandes produtores. Só então a Prefeitura visitou o assentamento providenciando o 

agendamento para que os assentados tivessem acesso às máquinas.  
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 Do exposto, o que se constata é que embora os camponeses desenvolvam 

formas de organizações sociais diferentes da lógica da exploração do capital, acabam 

esbarrando nessa lógica, por estarem inseridos nesse modo de produção dominante. 

No entanto, a sua inserção nesse modelo, seja através da comercialização, do acesso 

ao crédito ou até mesmo da produção não os exclui da condição de ser camponês, ao 

contrário, permite a sua recriação através de suas práticas cotidianas, de suas lutas, 

de seus sonhos.   

 

4.2. Educação  

 

 A conquista da terra não significou o fim da luta camponesa, e sim, o início 

de uma nova luta pelo acesso a serviços indispensáveis para permanência na terra. 

Dentre esses serviços essenciais está à garantia do acesso a educação.  

 Antes da criação dos assentamentos rurais em São Miguel de Taipu, existiam 

escolas na zona rural do município que garantiam o acesso à educação da população 

rural. Parte dessas escolas estava localizada no interior dos antigos latifúndios, e era 

controlada pelos proprietários de terra.  

Com a criação dos assentamentos rurais, os camponeses assentados passaram 

a lutar tanto pela construção de novas escolas quanto pela reestruturação daquelas 

que já existiam.  

 Atualmente, existem na zona rural do município 6 escolas, dessas, 5 estão 

localizadas em áreas de assentamentos rurais. Somente o Assentamento Maravalha 

não possui escola, por está localizado muito próximo à zona urbana. 

 As escolas dos assentamentos Antônio Conselheiro (Figura 17) e Novo Taipu 

(Figura 18) foram fruto de muita reivindicação dos assentados junto à Prefeitura, 

tendo ambas sido construídas, somente dez anos após a criação dos assentamentos. 

Isso é demonstrativo do grau de negligência do poder local quando se trata das 

reivindicações camponesas.   
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Figura 17 - Escola do Assentamento Antônio Conselheiro 

 
Fonte: Trabalho de campo. Dezembro de 2015. 

 

Figura 18 - Sala de aula da escola do Assentamento Novo Taipu 

 
Fonte: Trabalho de campo. Dezembro de 2015. 

 

 

Regra geral as escolas oferecem aos alunos o Ensino Fundamental I, algumas 

com classes multisseriadas. As escolas dos assentamentos Água Branca, Amarela II e 

Antônio Conselheiro, também oferecem Ensino para Jovens e Adultos, permitindo o 

retorno à escola àqueles que estão fora da idade escolar regular. 

Todas as escolas da zona rural do município são mantidas com recursos 

municipais, que garantem as despesas referentes à merenda escolar, fardamento, 

livros didáticos e demais materiais pedagógicos. As instalações físicas das escolas, 

apesar de pequenas, são boas, embora muito simples.   

 O acesso dos assentados ao Ensino Médio é garantido por uma escola 

localizada em um povoado muito próximo aos assentamentos Amarela I, Amarela II 
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e Água Branca. Por ser a única escola da zona rural do município que oferece o 

Ensino Médio, tem um número de alunos relativamente elevado (320 alunos), se 

comparado às escolas dos assentamentos, conforme mostra o Quadro 9, onde o 

número de matriculados varia de 45 a 90 alunos. A escola possui uma estrutura física 

maior, dispõe de laboratório de informática, biblioteca e quadra poliesportiva 

(Figuras 19 e 20). 

 

Quadro  9 - Número de alunos matriculados nas escolas dos PA's de São Miguel 

de Taipu 

Assentamento Escola Mantedor Nº de alunos 

em 2015 

Nível 

Antônio 

Conselheiro 

Escola 

Municipal 

Beatriz Lopes 

Prefeitura 90 alunos 1º ao 5º ano;  

EJA. 

Novo Taipu Escola 

Municipal Novo 

Taipu 

Prefeitura 50 alunos 1º ao 5º ano 

(multisseriado). 

Amarela I Escola 

Municipal 

Berenice 

Mindelo 

Ribeiro 

Coutinho 

Prefeitura 90 alunos 1º ao 5º ano  

(multisseriado). 

Amarela II Escola 

Municipal 

Flávio Ribeiro 

Coutinho 

Prefeitura Sem informação 1º ao 5º ano;  

EJA.  

Água Branca Escola 

Municipal 

Emília Barbosa 

Mendes 

Prefeitura 45 alunos 1º ao 5º ano 

(multisseriado); 

EJA.  

Fonte: Perfis Socioeconômicos dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu. Acervo pessoal da 

autora.  
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Figura 19 - Laboratório de Informática do Povoado João Pedro 

     
Fonte: Trabalho de Campo. Novembro de 2015.  

 

 

Figura 20 - Quadra de Esportes do Povoado João Pedro 

 
Fonte: Trabalho de campo. Dezembro de 2015. 

 

 

 Alguns assentados também frequentam as escolas de nível médio na zona 

urbana. Tanto os alunos que frequentam escolas na zona rural quanto na zona urbana 

tem acesso a transporte escolar oferecido pela Prefeitura (Figura 21).  

 

 



138 
 

Figura 21 - Transporte escolar oferecido pela Prefeitura aos alunos da zona 

rural 

 
   Fonte: Trabalho de campo. Dezembro de 2015. 

  

 Constatamos ainda que existe um índice de evasão escolar nas escolas dos 

assentamentos, e ela que ocorre, sobretudo, nas séries de transição (5º ano e 9º ano), 

e a idade dos alunos evadidos varia de 12 a 18 anos. 

 Para a gestora da Escola Municipal Novo Taipu no assentamento Novo 

Taipu, os índices de evasão escolar estão associados aos índices de migração dos 

jovens. Para ela, este fator pode estar relacionado à falta de uma proposta 

educacional que desperte o interesse de permanecer no campo e ali se desenvolver.  

 

Se a gente for ver, o próprio livro didático trata a migração cidade-

campo como uma necessidade para o homem do campo. Aí, como 

é que o jovem do campo vai entender que existe possibilidade dele 

permanecer e se desenvolver no campo, no sítio? Ou até mesmo 

que a luta pela terra é o instrumento que pode proporcionar a ele a 

terra para ele viver? É difícil. E a proposta de educação do campo 

dos movimentos sociais ela busca justamente isso. Mas aqui em 

São Miguel mesmo não tem. Os meninos quando vão ficando 

maiorzinho já querem se mandar. Sair prá trabalhar e ganhar 

dinheiro fora. Isso com 17, 18, 19 anos, ou até antes mesmo. 

Querem mais saber de estudar não (Depoimento da diretora da 

Escola do Assentamento Novo Taipu). 

 

 No entanto, vale destacar que embora a evasão escolar e a migração dos 

jovens seja uma realidade no município, identificamos 6 jovens assentados que 

tinham ou tiveram acesso ao ensino superior tanto em faculdades privadas quanto em 

instituições públicas de ensino superior.  
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 Das 41 famílias entrevistadas, constatamos que havia 80 crianças e jovens em 

idade escolar, e todas se encontravam matriculadas nas escolas.  

Do exposto, o que se observa é que, a educação que tem sido oferecida aos 

assentados de São Miguel de Taipu, não é pautada nos moldes da educação do 

campo, como propõe os movimentos sociais. Como ensino tradicional ele não 

contribui para reter os jovens no campo e nem para sua formação política.  

 

 4.3. Habitação  

 

 Uma das transformações que se pode atribuir à conquista da terra diz respeito 

à questão da habitação. Antes da criação dos assentamentos rurais, os camponeses de 

São Miguel de Taipu, moravam ou nos antigos engenhos, seja como morador ou 

posseiro, ou nas pontas de ruas da zona urbana do município, e arrendavam terra no 

campo, refletindo a exclusão a qual estavam submetidos.  

 Desse modo, o tipo de moradia dos camponeses refletia a condição de 

pobreza e de exploração a que estavam subjugados no interior dos latifúndios. Eram 

casas de palha ou taipa de piso de chão batido como já foi demonstrado e exposto nas 

Figuras 6 e 7. 

 Alguns camponeses que moravam nos engenhos tinham permissão para 

construir casas de tijolos, no entanto, a maior parte desses moradores e os posseiros 

não tinham condições para isso e a maioria dos proprietários também não permitiam 

a construção de casa nas suas terras, conforme mostra o relato de uma assentada e 

antigo morador do Engenho Novo. 

 

Tinha gente que já tinha casa de tijolo há muito tempo atrás. Mas 

minha família mesmo morou por muitos anos em casa de taipa 

coberta com palha e lona. Na chuva era um sofrimento grande 

demais. Porque era assim, os donos das fazendas não deixava a 

gente construir casa não, mesmo que tivesse condição eles não 

deixava não. Porque se fosse vender a terra eles sabiam que a gente 

ia atrás dele prá dá a gente o dinheiro que a gente gastou na 

construção das casas. Por isso que eles não deixavam, entende? 

Também, eles não tavam nem preocupados com a gente não. 

Queria era que a gente não tivesse nada mesmo. Os donos que não 

moravam aqui quando vinha por aqui que avistava alguma coisa de 

diferente, ia logo procurar saber (Depoimento de uma antiga 

moradora do Engenho Novo e assentada no assentamento Amarela. 

Trabalho de Campo. Dezembro de 2014).  
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Após a criação dos assentamentos rurais, a casa dos camponeses assentados 

passou a ser regra geral, de alvenaria, conforme mostram as Figuras 22 e 23.  

 

Figura 22 - Casa de um assentado no Assentamento Maravalha 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

 

Figura 23 - Casa de um assentado no Assentamento Água Branca 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

 

Nesse sentido, a questão da habitação significou para os assentados uma 

grande conquista, tendo em vista que o padrão das moradias, condição essencial para 

manutenção do camponês na terra melhorou muito se comparada à condição anterior.    

Quando questionados sobre a mudança no quesito moradia, 88% dos 

assentados entrevistados afirmaram que mudou para muito melhor; 7% afirmou que 

não houve mudança no padrão das moradias e 5% afirmou que mudou para pior 

(Gráfico 6).  
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Gráfico 6 - Percepção de mudança na condição de moradia dos assentados 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu. Elaborado pelo autor. 

 

O que se constata do exposto é que a maioria dos entrevistados afirma ter 

havido uma melhoria no que diz respeito ao quesito habitação.  

Chamou-nos a atenção a resposta de uma assentada entrevistada quanto a sua 

percepção de mudança no que tange a moradia após ser assentada.  

 

Eu não gosto de morar aqui. Eu morei na rua a vida toda. Mas meu 

marido quis vir para cá e eu tive que vir também. A casa era 

alugada na rua, mas pelo menos era na rua. A gente aqui parece 

que vive isolado. Por mim eu já tinha voltado para lá. Mas se ele 

sair daqui ele morre, ele já morava aqui antes, aí se for prá rua não 

se acostuma mais não (Depoimento de uma assentada do 

assentamento Amarela II. Trabalho de Campo. Dezembro de 

2014).  
 

A declaração da assentada reflete o grau de insatisfação em morar no campo, 

deixando claro que sempre morou na cidade e que não gostaria de ter saído de lá. Ao 

final diz que “se ele sair daqui morre” se referindo ao marido, que diferente dela é 

um homem do campo, que reproduz o seu modo de vida na terra conquistada. O que 

nos permite afirmar que o campo é permeado por contradições. 

 

4.4. Saúde 

 

 No que diz respeito ao acesso dos assentados aos serviços de saúde, somente 

no Assentamento Antônio Conselheiro  possui um prédio que se encontra em 

construção que será a sede do Posto de Saúde do assentamento (Figura 24). Nos 

demais assentamentos o acesso aos serviços é garantido pelo atendimento de médicos 

88% 

5% 
7% 

Para melhor

Para pior

Ficou igual
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que fazem visitas a cada quinze dias. Esses atendimentos geralmente ocorrem nas 

escolas dos assentamentos ou nas sedes das associações. É, portanto uma assistência 

precária. 

 

Figura 24 - Construção do Posto de Saúde no assentamento Antônio 

Conselheiro 

 
Fonte: Trabalho de campo. Junho de 2014. 

 

Regra geral, os serviços de saúde prestados nos assentamentos são de baixa 

complexidade. Em casos mais complexos, os assentados precisam recorrer ao 

atendimento em outros municípios, geralmente Santa Rita, Sapé ou João Pessoa.  

 O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel de Taipu também 

oferece alguns serviços médicos aos trabalhadores rurais do município, como de 

oftalmologista e clínico geral. 

Conforme mostra o Gráfico 7, no que tange a percepção dos assentados 

entrevistados em relação à mudança ao acesso á serviços de saúde, 46% julgou ter 

havido melhoria no acesso, 37% acredita que o acesso ao serviço ficou pior e 17% 

considera que não houve mudança no acesso ao serviço. 
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Gráfico 7 - Percepção de mudança no acesso aos serviços de saúde após 

assentado 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu. Elaborado pelo autor. 

 

 

4.6. Infraestrutura 

  

No que diz respeito ao quesito infraestrutura dos assentamentos, destacamos 

o acesso dos assentados a energia elétrica e a água para consumo e para produção.  

 

4.6.1. Acesso à energia elétrica 

  

Com relação ao acesso a energia elétrica todos os assentamentos tem o acesso 

garantido. Alguns camponeses já possuíam energia elétrica em casa antes de se 

tornarem assentados, outros passaram a ter acesso a este serviço a partir da criação 

dos assentamentos rurais.  

Com a construção das casas dos assentamentos, a maior parte dos assentados 

passou a ter o acesso à energia garantido através do Programa Luz para Todos do 

Governo Federal
29

. A implantação desse serviço nos assentamentos se deu também 

através do Projeto Cooperar do governo estadual da Paraíba, cuja meta principal é a 

redução dos níveis de pobreza no campo paraibano, incluindo o acesso à energia 

elétrica, sobretudo, em áreas de assentamentos de reforma agrária, comunidades 

indígenas e quilombolas. Através desses dois programas, todos os assentamentos 

rurais do município passaram a ter acesso à energia elétrica.  

                                                           
29 O Programa Luz para Todos foi lançado em novembro de 2003, através do Decreto 4.873 de 

11/11/2003 com o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país com a meta de levar o acesso à 

energia elétrica, gratuitamente, para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural até o ano de 2008 

(Ministério de Minas e Energia, 2003). 

46% 

37% 

17% 
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4.6.2. Acesso à água para consumo 

 

 No que diz respeito ao acesso à água para consumo das famílias assentadas, 

constatamos que os assentamentos rurais organizados em agrovilas, no caso o 

Antônio Conselheiro e o Novo Taipu
30

, possuem água encanada nas agrovilas. Nos 

demais assentamentos o número de famílias que possuem acesso à água encanada é 

reduzido.  

Os assentamentos que estão organizados em lotes garantem a água para o 

consumo através de poços artesianos, cisternas abastecidas por carros pipa, em 

chafarizes públicos (Figura 25) localizados tanto na zona urbana quanto rural ou em 

cacimbões mais próximos. Nestes casos, os assentados transportam a água dessas 

localidades até as casas, de carros de mão, a pé ou em animais (Figura 26). 

 

Figura 25 - Chafariz público no Assentamento Água Branca 

 
Fonte: Trabalho de campo. Dezembro de 2015.  

 

                                                           
30

 Em ambos os assentamentos os assentados estão instalados em parte na agrovila em parte nos lotes. 

O assentamento Antônio Conselheiro possui 84 famílias instaladas em duas agrovilas, as demais 36 

famílias vivem nos lotes. O assentamento Novo Taipu possui 21 famílias instaladas em agrovila e 39 

nos lotes.  
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                 Figura 26 - Transporte de água em animais 

 
Fonte: Fonte: Trabalho de campo. Dezembro de 2015. 

 

O Gráfico 8 mostra que 61% das famílias entrevistadas ainda não têm acesso à 

água encanada.  

 

Gráfico 8 - Famílias entrevistadas com acesso a água encanada 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu.  

Elaborado pelo autor. 
 

 

Alguns assentamentos possuem cisternas coletivas, como é o caso dos 

Assentamentos Novo Taipu e Antônio Conselheiro, no entanto, não são suficientes 

para abastecer todas as casas do assentamento, tendo os assentados que optar por 

uma das demais opções descritas anteriormente.  

O assentamento Antônio Conselheiro possui 15 cisternas, que foram 

construídas pelo INCRA após muitas reivindicações dos assentados. Porém, por falta 

Sim  
39% 

Não 
61% 
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de manutenção do órgão responsável pela construção, algumas dessas cisternas não 

são utilizadas.  

No assentamento Novo Taipu, embora existam poços artesianos também 

construídos pelo INCRA, esses também não são utilizados devido à falta de uma 

bomba d’ água, o que dificulta o acesso à agua pelos assentados em período de 

estiagem (Figura 27). 

 

Figura 27 - Localização de poço sem bomba d' água no Assentamento Novo 

Taipu 

 
 Fonte: Trabalho de Campo. Novembro de 2015.  
 

4.6.3. Acesso à agua para a produção 

 

Com relação ao acesso dos assentados à agua para produção, este tem sido 

um grande problema. Embora São Miguel de Taipu esteja localizado numa 

microrregião que apresenta alto índice pluviométrico (1500 a 1800 mm anual), a 

nova delimitação de semiárido, proposta pelo Ministério da Integração Nacional 

(2005) exclui da possibilidade de secas somente os municípios da borda litorânea da 

região Nordeste, estando assim, o município incluso na possibilidade de ser atingido 

por longos períodos de estiagem.  

Diante da irregularidade das chuvas os assentados de São Miguel de Taipu 

tem sofrido com o acesso a água para produção, mesmo o município tendo em seu 

território dois rios, o rio Paraíba (Figura 28) e o Rio Una (Figura 29). Quando o 

período de seca no estado é mais longo até esses rios tidos como perenes ficam 

totalmente secos. 
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Figura 28 - Rio Paraíba em período de chuva normal 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

 

 

A seca que atingiu o estado da Paraíba entre os anos de 2012 e 2016 tem 

impedido os assentados de ter uma produção regular, dificultando até mesmo a 

possibilidade de uma produção irrigada, que só é possível aos assentados cujos lotes 

estão localizados próximos ao Rio Paraíba, tendo em vista que quanto mais distante 

do rio mais recurso necessário pra aquisição de encanamento para irrigação.  

 

Figura 29 - Rio Una no Assentamento Novo Taipu em período de seca 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Novembro de 2015.  
 

 

Na Figura 30 o assentado do PA Novo Taipu mostra a sua produção 

agroecológica interrompida devido à dificuldade de acesso à água.  
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Figura 30 - Produção agroecológica no Assentamento Novo Taipu 

 
 Fonte: Trabalho de Campo. Novembro de 2015. 

 

 Os assentamentos cujos lotes dos assentados estão localizados mais próximos 

ao Rio Paraíba tem a possibilidade de produzir através de sistema de irrigação, nos 

períodos em que o rio permanece cheio. Na Figura 31 vê-se batata doce produzida 

utilizando sistema de irrigação em época de normalidade climática.  

 

Figura 31 - Produção irrigada de batata doce no assentamento Antônio 

Conselheiro 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

  

 Os assentados também se posicionaram sobre as principais dificuldades por 

eles enfrentadas enquanto assentados. Como pode ser visto no Gráfico 9, 54% dos 

assentados entrevistados respondeu que a falta de água para produção tem sido a 

maior dificuldade nos últimos anos.   
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Gráfico 9 - Percepção dos assentados quanto as dificuldades encontradas nos 

assentamentos 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu.  Elaborado pelo 

autor. 

 

 

O relato de um assentado chama a atenção quando ele afirma: 

 

Em ano de seca ninguém planta nada. Nem um pé de coentro, 

porque sem água nada dá. Quando é um ano assim, a gente escapa 

de duas formas, saindo prá trabalhar fora e com a ajuda do Bolsa 

Família, se não fosse isso, morria era tudo de fome (Depoimento 

de um assentado do Assentamento Novo Taipu. Agosto de 2015)  

 

O relato do assentado revela três fatos importantes. Primeiro, que as 

condições climáticas muitas vezes se apresentam como uma dificuldade para o 

assentado conseguir permanecer na terra e viver da sua produção. Segundo, que os 

programas sociais funcionam como um auxílio fundamental para reprodução 

camponesa, sobretudo em anos de seca. E, terceiro que, o trabalho acessório funciona 

como uma estratégia de reprodução camponesa, onde o camponês necessita vender 

sua força de trabalho fora do lote para poder ali permanecer.  

Conforme mostra o Gráfico 9, identificamos ainda que, embora em uma 

porcentagem pequena, 7%, alguns assentados desconsideram que haja alguma 

dificuldade vivida por eles nos assentamentos. Isso demonstra mais uma vez a 

contradição que permeia o campo, já que enquanto a maior parte dos assentados 

7% 

3% 

12% 

54% 

10% 

7% 7% 

Dificuldades na
comercialização

Dificuldades de acesso a
saúde

Dificuldades de transporte

Falta de água para
produção

Falta de recursos para
investir na produção

Não percebe dificuldades

Falta de uma
infraestrutura adequada



150 
 

aponta alguma dificuldade de permanência nos assentamentos, outros julgam não 

haver nenhuma dificuldade.  

 

4.7. Condição de vida e renda  

 

4.7.1. Condição de vida 

 

A conquista da terra permitiu que os camponeses se tornassem assentados e 

com isso passassem a viver em uma condição social diferente, tendo em vista que os 

camponeses de São Miguel de Taipu historicamente estiveram excluídos do direito 

de ter acesso livre a terra, estando submetidos ao julgo do latifúndio, que desde o 

processo de formação do espaço agrário municipal reproduziu essa lógica.  

 Os moradores, posseiros, parceiros, foreiros passaram a ser camponeses 

assentados, que aos poucos vem conquistando autonomia, embora ainda se 

subordinem ao INCRA e no processo de comercialização ao Sebrae e ao mercado. A 

mudança positiva na condição de vida dos camponeses após tornar-se assentado, 

pode ser identificada no depoimento seguinte: 

 

Não vou lhe dizer que aqui é o paraíso não. Porque ainda 

precisamos conquistar muitas coisas. Mas prá vista do que a gente 

vivia isso aqui é um céu. A gente planta o que quer, onde quer no 

nosso lote, trabalha livre com os filhos, não recebe ordem de 

ninguém. Meu sítio é a coisa mais importante da minha vida, até 

mais do que minha família, porque é de tudo que eu planto aqui 

que eu sustento a minha família. Se não fosse isso eu não sei o que 

seria da minha família. Ave Maria, aqui é um sossego maior do 

mundo. A gente só precisa ter mais água. Mas, meus filhos, meu 

marido e eu ama isso daqui. A gente produz pouquinho, mas dá prá 

gente ter o que comer todo dia. Graças a Deus não falta não. É 

galinha, é porco, feijão, o que é de mais necessário a gente tem 

aqui no sítio (Depoimento de um assentado do Assentamento 

Antônio Conselheiro. Junho de 2014). 

 

 Nos diversos momentos de contato com os assentados percebemos a 

satisfação daquelas pessoas em ter conquistado a terra e poder dali tirar o sustento da 

sua família. Essa percepção do prazer relacionado à conquista da terra pôde ser 

observada, sobretudo, nos depoimentos das pessoas mais maduras, que por muitos 

anos viveram sobre o jugo do latifúndio, subordinados a uma lógica perversa de 

exploração.  
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Tudo que eu tenho aqui foi fruto da minha luta com minha família. 

Eu tenho 66 anos, minha filha, nasci e me criei aqui nessa terra. 

Mas só depois de velho foi que eu pude dizer que era minha a terra. 

Meus pais nasceram aqui também, de pequeno eu me lembro 

aquela pobreza miserável que a gente vivia. De pensar que a gente 

produzia no sítio da gente e tinha que uma grande parte daquilo ia 

pro dono da terra. Aquilo era um absurdo. Misericórdia. Nós fomos 

criados desse jeito. Pobreza sem fim. Ninguém tinha nada e o que 

produzia tinha que repartir. Foram muitos, muitos anos assim até 

eu conseguir isso daqui. Agora se não fosse a luta eu tava era 

perdido, foi por isso que persisti de ficar aqui. (Depoimento de um 

Assentado do Assentamento Água Branca). 

 

 A fala do assentado mostra claramente esse processo de transformação na 

condição social após a conquista da terra, remetendo a condição miserável a qual 

estavam submetidos anteriormente.  

 

4.7.1.1. Acesso a bens de consumo 

 

 No que tange o quesito renda, observamos as transformações tanto em relação 

ao aumento do nível de consumo de bens duráveis e não duráveis das famílias, 

decorrente do aumento do poder aquisitivo delas, se comparados com a sua condição 

anterior.  

 Ao questionarmos os assentados em relação aos bens duráveis, a exemplo de 

meios de transporte adquiridos após a condição de assentado, constatamos que, 

conforme mostra o Gráfico 10, 9 assentados adquiriram bicicleta, o que corresponde 

a 22% do total dos entrevistados; 15 assentados informaram ter adquirido moto, o 

que representa 37% do total; 9 assentados adquiriram carro, representando 22% do 

total dos entrevistados; 19% dos assentados entrevistados informaram que não 

possuem nenhum meio de transporte. No caso dos assentados que não possuem 

bicicleta, moto ou carro, considera-se que alguns utilizam animais como meio de 

transporte.   
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Gráfico 10 - Aquisição de meio de transporte após a condição de assentado 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu.  Elaborado pelo 

autor. 

  

Diante do que o Gráfico 10 apresenta o que se observa é que a maior parte dos 

entrevistados adquiriu algum meio de transporte após ter se tornado assentado. 

Chama a atenção, sobretudo, a aquisição de moto e carro que se somados, 

representam 59% do total, isto é. mais da metade dos entrevistados. Constata-se 

assim que houve um aumento no poder aquisitivo das famílias permitindo com isso 

acesso a esses bens.  

Com relação à aquisição de eletrodomésticos, e eletroeletrônicos o Quadro 10 

mostra que houve um aumento considerável no que tange ao acesso das famílias 

assentadas a determinados eletrodomésticos. Destacamos, sobretudo, a aquisição de 

aparelhos celulares, DVD, geladeira, antena parabólica ou digital e televisão.  

 

Quadro  10 - Percentual de entrevistados que possui eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos 

Eletrodoméstico e 

Eletroeletrônico 

(%) 

Fogão a Gás  2,0 

Antena Parabólica ou Atena 

Digital 

10,0 

Televisão 12,0 

Geladeira 10,0 

DVD 12,0 

Ferro elétrico 7,0 

Liquidificador 9,0 

Freezer 4,0 

Som 8,0 

Máquina de Lavar 5,0 

Celular 15,0 

Biclicleta 
22% 

Moto 
37% 

Carro 
22% 

Não possui 
19% 
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Computador 3,0 

Acesso à internet 3,0 

Fonte: Pesquisa de campo. Dezembro de 2014. 

 

4.7.2. Renda 

 

Com relação à renda, a maioria das famílias assentadas não conseguiu estimar 

a renda proveniente da atividade agropecuária desenvolvida nos lotes. A precisão da 

renda ocorre somente daquela proveniente dos programas sociais e também das 

aposentadorias. Porém, conforme mostra o Gráfico 11, 49% dos entrevistados tem na 

agricultura sua principal ocupação.  

Os entrevistados declararam que a imprecisão na renda oriunda da 

agropecuária está associada ao fato da produção ser inconstante, não havendo 

constantemente uma produção excedente que possa ser comercializada para gerar 

uma renda fixa.  

 Regra geral, os assentados possuem um nível de renda mais ou menos similar, 

diferindo aquelas famílias que possuem mais de um aposentado na casa, ou quando 

há algum morador da casa com emprego formal fora dos assentamentos.  

Dos assentados entrevistados 12% declarou receber aposentadoria. Nesses 

casos esta renda dependendo do período, pode ser superior a renda oriunda das 

atividades agropecuárias; 12% declarou ser assalariado urbano o que também pode 

influenciar na diferenciação da renda das famílias; 10% declarou ser funcionário 

público; 5% tem no comércio a sua principal ocupação; 12% declarou ser assalariado 

rural e 12% assalariado urbano (Gráfico 11).  
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Gráfico 11 - Principal ocupação dos assentados 

 
Fonte: Perfil Socioeconômico dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu.  Elaborado 

pelo autor. 

 

 Com relação aos entrevistados que declararam que o serviço público é a sua 

principal ocupação, identificamos que esses trabalham na Prefeitura do município e 

ocupam cargos de merendeira, vigilante, gestor educacional e um assentado não  

declarou a função exercida no órgão. O salário dos entrevistados não ultrapassa um 

salário mínimo.  

 Os entrevistados que se declararam como comerciantes possuem 

estabelecimentos comerciais nos próprios assentamentos, identificamos um 

proprietário de um pequeno mercado e outro de um bar.  

 Os trabalhos de campo nos permitiram identificar que, no caso dos 

assalariados rurais, os postos de trabalho se localizam muito perto dos 

assentamentos. Próximo aos assentamentos Água Branca, Amarela I e Amarela II 

existe uma propriedade remanescente do Engenho Lagoa Preta, que foi subdividido. 

Identificamos que uma dessas propriedades é responsável por empregar parte dos 

entrevistados que se declararam assalariados rurais. Nessa propriedade é praticada a 

atividade de carcinicultura e piscicultura.  

Para os entrevistados a oportunidade de emprego nessas propriedades 

próximas ao assentamento se apresenta como fundamental, tendo em vista que a 

renda da agricultura é incerta. 

12% 

10% 

12% 

12% 
5% 

49% 

Aposentado Servidor Público Assalariado Rural

Assalariado Urbano Comerciante Agricultor
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 Outro local que tem empregado assentados do município é um Condomínio 

Fechado (Figura 32) de campo, que ainda está em fase de construção, e tem 

empregado assentados nos postos de pedreiros e serventes de pedreiro.  

 

Figura 32 - Condomínio fechado na Zona Rural de São Miguel de Taipu 

 
Fonte: http://pb.olx.com.br/paraiba/terrenos/fazenda-real-residence-condominio-fechado-

country-paraiba-102460378. 

 

 Destacamos a afirmação de um dos assentados que se declarou como 

assalariado rural, quando ele diz que “se não fosse esses negócios que tão aparecendo 

por aqui, a gente tava “lascado”, porque quando não tem como produzir o que faz a 

gente escapar é esse dinheiro”.  

Nesse sentido, o que se observa é que a renda dos camponeses assentados de 

São Miguel de Taipu é diversificada, e conforme os próprios assentados afirmam a 

condição de trabalhar fora da terra é o que permite que ele se mantenha na terra, 

tendo em vista a instabilidade, sobretudo, devido às condições climáticas e 

estruturais dos próprios assentamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pb.olx.com.br/paraiba/terrenos/fazenda-real-residence-condominio-fechado-country-paraiba-102460378
http://pb.olx.com.br/paraiba/terrenos/fazenda-real-residence-condominio-fechado-country-paraiba-102460378
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Historicamente o campo brasileiro tem sido marcado por conflitos fundiários, 

fruto de uma estrutura fundiária excludente, cujo acesso a terra é limitado. Assim 

sendo, a luta pela terra é o instrumento utilizado pelos camponeses que tiveram o 

acesso negado.  

A luta dos camponeses por terra em São Miguel de Taipu possibilitou o 

processo de reterritorialização dessa classe. Porém, a conquista da terra significou 

uma nova luta, a luta pela permanência na terra, tendo em vista que, a política de 

reforma agrária brasileira, que culmina na criação de assentamentos rurais, não tem 

sido capaz de proporcionar um desenvolvimento real dos camponeses na terra 

conquistada.  

Em São Miguel de Taipu identificamos diversos exemplos que apontaram 

para insuficiência dessa política nos moldes que ela tem sido realizada. Tem sido em 

meio às dificuldades que os camponeses têm buscado desenvolver estratégias de 

reprodução. Até mesmo submetendo-se novamente a lógica do capital, seja através 

do assalariamento, na submissão ao mercado, no processo de comercialização, fatos 

esses que podem levar a interpretações equivocadas do ser camponês.  

No entanto, devemos considerar que as estratégias desenvolvidas pelos 

camponeses atreladas diretamente ao capital, não devem desconsiderá-los como tal, 

já que a sua diferenciação em relação aos capitalistas está relacionada com as formas 

de “ordenação do espaço e do uso da terra” (PAULINO, 2012, p. 424), onde a 

produção não é regulada pela necessidade de geração de capital excedente. Nesse 

sentido, a premissa de que a extinção do campesinato pode se dá mediante a inserção 

do capital no campo é abortada, já que é no seio das contrações do capitalismo que o 

camponês se recria.  

Como vimos, identificamos casos onde o capital se faz presente diretamente 

no assentamento rural, através da monopolização de frações do território camponês. 

Os assentados se inserem nesse processo como uma estratégia de reprodução, já que 

é através da submissão de parte do território ao capital, que ele consegue se manter 

no lote, onde a renda desse processo é investida na produção camponesa alimentar.  

Devemos considerar que esses fatos embora não ocorram de forma isolada, 

foram identificados em menor quantidade, tendo em vista que mesmo diante de 

tantas dificuldades de permanência na terra, seja pela falta de recursos para investir 
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na produção, pelas condições edafoclimáticas ou mesmo pela falta de apoio do 

Estado, a maior parte dos camponeses assentados de São Miguel de Taipu tem 

resistido a submissão ao agronegócio, tendo na agricultura camponesa familiar a sua 

principal fonte de renda.  

Não podemos deixar de enfatizar que as conquistas territoriais dos 

camponeses de São Miguel de Taipu, representaram a quebra do poder do histórico 

do capital em um município que desde a sua gênese esteve voltado para atender as 

suas demandas. Ou seja, a luta camponesa foi responsável por quebrar o monopólio 

latifundiário no município, resultando em uma considerável desconcentração 

fundiária.  

A estrutura fundiária do município passou por significativas mudanças, onde 

a classe camponesa passou a se apresentar de forma muito expressiva no espaço 

agrário do município. Foram conquistados 3.535 hectares que beneficiaram 393 

famílias, em um processo de desterritorialização dos latifúndios e reterritorialização 

camponesa, onde o território passou a ser sinônimo de reprodução da vida e não da 

exploração do trabalho. 

As conquistas sociais e econômicas também se apresentaram de forma 

expressiva na vida dos camponeses. Constatamos que, mesmo diante das 

dificuldades de permanência, foi através da conquista da terra, que eles alcançaram 

melhorias, seja no acesso a uma moradia digna, a escola de qualidade, a serviços 

básicos de saúde, a bens de consumo.  

Embora o desenvolvimento do campesinato nos assentamentos rurais de São 

Miguel de Taipu não se dê forma desejável, foi somente através deles que os 

camponeses assentados passaram a desfrutar de uma condição de vida melhor, se 

comparada a que estavam submetidos anteriormente, imprimindo no território 

conquistado uma nova identidade.  

Nessa perspectiva, consideramos a importância de nossa pesquisa pelo fato de 

que através da reconstrução histórica que fizemos do território municipal, podemos 

dar visibilidade aos processos de luta e conquista de frações do território capitalista 

pelos camponeses.  

 O nosso objetivo central se consistiu em analisar a transformação territorial 

que se processou no município de São Miguel de Taipu a partir da luta camponesa 

pelo acesso a terra. Considerando que, essas transformações também foram 
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percebidas nas escalas sociais e econômicas, e, portanto, se fez imprescindível 

analisá-las.  

Sendo assim, para entender esse processo fizemos um regaste da origem da 

questão agrária brasileira e sua culminância nos processos de luta por terra que tem 

ocorrido no decorrer história, entendendo o papel do Estado e a posturas dos 

sucessivos governos em relação ao problema fundiário brasileiro.  

Resgatar a formação inicial da produção do espaço agrário de São Miguel de 

Taipu foi fundamental, para assim entender como o processo de ocupação desse 

espaço provocou a impossibilidade dos camponeses terem acesso a terra, já que o 

processo de produção desse espaço esteve intimamente associado a expansão do 

capital mercantil e posterior subordinação ao capital comercial canavieiro. Cabe 

ressaltar que, a ocupação do território pelos camponeses se deu de diferentes formas, 

estando associada aos períodos de expansão e retração do capital empregado no 

campo.  

Posteriormente buscamos resgatar a história dos primeiros conflitos agrários 

da região, onde as Ligas Camponesas desempenharam papel de suma importância na 

mobilização dos camponeses. Para tanto, os conceitos de território e territorialidade 

nos deram suporte para que nós pudéssemos através da ciência geográfica entender o 

desenrolar dos conflitos agrários, entendendo que a luta camponesa tem como o 

objetivo conquistar frações do território capitalista e nele imprimir uma nova 

identidade, que significa a construção de novas territorialidades, distintas daquelas 

produzida pelo território capitalista.  

Posto o processo de reterritorialização camponesa, procuramos identificar as 

transformações para além da estrutura fundiária. Do ponto de vista metodológico, a 

história oral nos serviu como um aporte fundamental, já que através das entrevistas 

realizadas os camponeses ficaram livres para narrar suas trajetórias de luta, seus 

anseios, suas dificuldades e seus sonhos. O que nos permitiu analisar o território em 

seu processo de formação/transformação a partir das vozes dos sujeitos que nele 

vivem.  

Assim, levantamos algumas contribuições dessa dissertação: 

 Demonstrar através de dados e de análises que a luta dos camponeses 

por terra foi essencial no processo de rompimento do monopólio do 

território pelo latifúndio;  
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 Mostrar que somente a análise mais esmiuçada dos dados de estrutura 

fundiária fornecidos pelo INCRA são capazes de identificar as reais 

transformações de um território onde os conflitos agrários culminaram 

na criação de assentamentos rurais; 

 Apontar que, a reforma agrária brasileira pautada na criação de 

assentamentos rurais ainda é muito insipiente, e que mesmo diante de 

um processo de relativa desconcentração fundiária, a manutenção do 

camponês na terra se apresenta como uma luta diária.  

 

Consideramos que a criação de assentamentos rurais pode proporcionar o 

desenvolvimento tanto dos assentados quanto do município, porém, as ações do 

Estado propostas à classe camponesa ainda é muito tímida. Tem sido em meio as 

contradições de um território marcado pela territorialização do capital, que os 

camponeses tem buscando a conquista de frações desse território, que para eles se 

apresentam como um território de esperança.  
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Caracterização Interna dos Assentamentos Rurais de São Miguel de Taipu 

Assentamento Rural Antônio Conselheiro 

O assentamento rural Antônio Conselheiro foi criado no ano de 2001, tendo sido 

assentadas 120 famílias, onde, 22 eram antigas moradoras do Engenho/Fazenda Itapuá, 31 

eram de famílias de trabalhadores rurais sem terra dos municípios vizinhos (Conde, Alhandra, 

Santa Rita, João Pessoa e Mamanguape), e as demais famílias eram de trabalhadores rurais 

sem terra de municípios de outras mesorregiões da Paraíba (Caiçara, Campina Grande, 

Sertãozinho, Pilõeszinho, Pirpirituba, Borborema, Princesa Isabel), além de famílias do 

vizinho estado de Pernambuco.  

A Associação dos Trabalhadores do Assentamento Antônio Conselheiro (ASTAC) foi 

criada em 16 de março de 2002.  

 

Sede da Associação dos Trabalhadores Do Assentamento Antônio Conselheiro. 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 

O Assentamento recebeu o nome de Antônio Conselheiro em homenagem ao 

trabalhador assassinado durante a luta, Antônio Joaquim Teotônio (também conhecido por 

Antônio Conselheiro). No assentamento foi construído um monumento em homenagem ao 

trabalhador assassinado no conflito exatamente no lugar onde o mesmo foi morto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Monumento em homenagem ao trabalhador morto no processo de luta 

 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. 

Agosto de 2014. 

 

O Projeto de Assentamento está localizado as margens da BR-230, margeando a 

esquerda do Rio Paraíba no sentido João Pessoa – Campina Grande, a 7 quilômetros da sede 

do município de São Miguel de Taipu.  

Com o Crédito de Habitação Rural foram construídas 120 casas no assentamento, das 

quais, 84 estão organizadas em uma agrovila e as outras 36 foram construídas dentro dos 

lotes.  

Constatamos em nossos trabalhos de campo que, em 2013 as famílias que vivem na 

agrovila do assentamento, que está localizada muito próximo (23 metros de distância) do Rio 

Paraíba, sofreram com uma cheia do rio, que inundou boa parte dessas casas. Até onde 

tivemos conhecimento, desde 2013 que os assentados lutavam pela construção das novas 

casas no interior dos lotes, no entanto, ao final da realização de nossas pesquisas no 

assentamento, constatamos que muitas famílias permaneciam nas casas, correndo o risco de 

sofrer com novos alagamentos. A construção das casas é de responsabilidade do INCRA/PB e 

os recursos são provindos da Caixa Econômica Federal, através do Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR).  

Segundo tivemos conhecimento, o PNHR deveria disponibilizar 15 mil reais para 

construção de cada casa, sendo que seria de responsabilidade das famílias o pagamento de 2 

mil reais a serem quitados no prazo de 4 anos. Como foi dito anteriormente, até o fim de 

nossas pesquisas (2016), não constatamos a construção de nenhuma casa, construção essa 

prevista para 2013.  

O assentamento rural possui uma área de 930,14 hectares, dos quais 224 hectares são 

de reserva ambiental, 540 hectares são dos lotes dos assentados, o que representa um média de 

4,5 hectares por família assentada, e o restante da área é ocupada pelas áreas comuns do 

assentamento, como a Sede da Associação dos Trabalhadores, área de exploração coletiva, 



 
 

Igrejas (4, sendo 2 católicas e 2 evangélicas), da casa da antiga sede da Fazenda, dos currais e 

barragens.  

A área de reserva legal ou de preservação ambiental corresponde a um remanescente 

de Mata Atlântica que está localizado em uma área de transição com Agreste Acatingado, 

podendo-se observar uma diversidade de espécies vegetais da Mata Atlântica (Pau D’ Arco, 

por exemplo) e também da Caatinga (a exemplo do Angico, Aroeira, Juazeiro e Jatobá).  

O assentamento tem uma população estimada de 600 pessoas, entre homens, mulheres 

e crianças, tendo cada família uma média de 5 membros.  

Com relação a questão da infraestrutura do assentamento, no quesito estradas, essas 

encontram-se em bom estado, pelo fato de ser um rodovia federal. Porém, as estradas vicinais 

internas, encontram-se em péssimas condições, intrafegáveis em períodos chuvosos.  

No que tange o acesso a energia elétrica, todas as casas são abastecidas. O acesso foi 

garantido através do Programa Luz para Todos do Governo Federal após muita reivindicação 

dos assentados.  

Quase todos os assentados possui celular, porém,  única operadora de telefonia que 

possui sinal no local é a OI. Embora o acesso a internet tenha se difundido bastante nos 

últimos anos, observamos que no assentamento uma minoria possui acesso. Observa-se ainda 

a presença de alguns orelhões.  

 

 Orelhões no Assentamento Antônio Conselheiro. 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 

 

 

Embora o assentamento tenha sido criado em 2001, somente em 2006 os assentados 

passaram a ter acesso a um sistema de abastecimento de água. Através de um Projeto da 



 
 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), os assentados que residem na agrovila do 

assentamento passaram a ter acesso a água tratada. As famílias que residem nos lotes 

permanecem sem acesso a água encanada tendo que percorrer quilômetros para busca-la em 

barreiros, nascentes, córregos, etc.  

O assentamento possui 15 cisternas que são de uso comunitário e nos períodos de seca 

são abastecidas por carros pipa enviados pela prefeitura do município, o que ainda é 

insuficiente para o abastecimento de água do restante das famílias do assentamento.  

Não existe rede de esgotamento sanitário no assentamento, o escamento da água 

utilizada nas residências ocorre através de fossas, em sua maioria.  

Com relação a quesito transporte, alguns assentados possuem automóveis próprios, 

mas a maioria utiliza de ônibus, lotações e moto táxis para a locomoção. Os estudantes do 

assentamento utilizam o ônibus oferecido pela prefeitura para ir para as escolas que se 

localizam fora do assentamento.  

Não existem serviços de Correio dentro do assentamento, e para ter acesso a esse 

serviço os assentados se deslocam para São Miguel de Taipu ou cidades vizinhas próximas.  

As crianças do assentamento tem acesso à educação em uma escola dentro do próprio 

assentamento. A escola possui 4 professores, onde é oferecido ensino infantil até o 5º ano do 

ensino fundamental I. A maioria dos alunos da escola são do próprio assentamento, mas 

alunos de outras localidades também frequentam a escola. A escola é mantida pela Prefeitura 

de São Miguel de Taipu que oferece aos alunos material escolar e merenda. Nessa mesma 

escola, no período noturno funciona a Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escola Municipal Beatriz Lopes. Assentamento Antônio Conselheiro. 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto 2014. 

 

No assentamento existe um Posto de Saúde que está em funcionamento desde 2006, e 

atende a algumas especialidades médicas, como ginecologia e pediatria, além do clínico geral. 

O posto além de atender os assentados também atende pessoas de outras localidades. Além do 

serviço médico, os assentados também contam com o serviço de um agente de saúde. 

Procedimentos odontológicos ou exames oftálmicos são oferecidos somente na sede do 

município. Em casos mais graves os assentados recorrem a serviços de saúde em outros 

municípios, geralmente Santa Rita ou João Pessoa.  

Os momentos de lazer dos assentados estão relacionados a pequenos campeonatos de 

futebol que ocorrem dentro do próprio assentamento, a ida a bares, e os banhos no Rio 

Paraíba.  

É comum que haja no assentamento mutirões para trabalhos de limpeza dos açudes, 

dos barreiros, reformas de casas de assentados, reparos em alguma edificação da área comum 

do assentamento, ou ainda mutirão para plantação, com menor frequência.  

A Associação do assentamento tem uma frequência mensal de reuniões, onde ocorre 

uma média de participação dos assentados que gira em torno de 20 a 50 famílias. Dentro da 

Associação existem ainda 10 grupos, cada um com 12 assentados e 1 coordenador que 

discutem as demandas da comunidade e assuntos de interesses de todos que são apresentados 

para a diretoria nas Assembleias. Todos os membros da Associação já participaram de cursos 

de gestão de associação e apesar da limitação do analfabetismo são capacitados para 

desempenhar suas funções.  

No que se refere à produção agrícola, a base da produção são as culturas alimentares 

como: macaxeira, feijão, milho, batata-doce, mandioca, fava e jerimum. Além do inhame e do 

abacaxi. As culturas mais importantes do ponto de vista comercial são a mandioca, o abacaxi, 



 
 

o inhame e o milho. As lavouras são exploradas em regime de sequeiro utilizando a mão de 

obra familiar.  

Identificamos dois assentados possuem pequenos sistemas que captam água do rio 

Paraíba e utilizam para irrigar suas lavouras principalmente o abacaxi e a mandioca. O uso de 

agrotóxico é muito pequeno. Porém os que usam não têm nenhum cuidado.  

A Prefeitura do município possui algumas máquinas que deveriam prestar serviços nos 

assentamentos, mas esse serviço não ocorre de maneira constante.  

A produção pecuária está limitada a criação de bovinos (na corda ou soltos) caprinos e 

ovinos, esses mais voltados para a comercialização. A criação de aves está voltada, sobretudo, 

para o consumo familiar, enquanto os equinos são utilizados nos serviços do lote e também 

para o transporte.  

A produção agropecuária do assentamento depende quase que integralmente da figura 

do atravessador. Os principais destinos dessa produção são as feiras dos municípios próximos, 

como Sapé, Santa Rita, Bayeux e João Pessoa. Destaca-se a venda da produção de mandioca, 

que é vendida para casas de farinha no município de Itambé no estado de Pernambuco.  

Os assentados até 2015recebiam assistência técnica oferecida pelo INCRA através de 

uma empresa terceirizada. Técnicos da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural) ou da ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) só desenvolvem algum 

tipo de assistência, atividade ou cursos no assentamento quando são convidados pela 

Associação. A EMATER é ainda responsável por fazer a distribuição de sementes enviadas 

pela Secretaria de Agricultura do Estado ou da CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento).  

No assentamento as festas populares, e brincadeiras como pau-de-sebo, bastante 

tradicionais do campesinato regional ainda persistem.  

Os assentados tem uma participação política ativa. Sempre que existe alguma 

reivindicação ou situação que dependa do poder público, eles se organizam e se mobilizam 

para tentar resolver o problema. Reivindicações necessárias para que os assentados 

conseguissem a construção de dois prédios no assentamento, o da Escola e o do Posto de 

Saúde.  

O envolvimento político dos assentados vai além da luta por direitos. Eles atuam como 

militantes ou participantes do MST, PT, CPT, CUT e STR. Participam ainda do Fórum de 

Preservação do Rio Paraíba e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Assentamento Rural Maravalha 



 
 

O assentamento Maravalha foi criado em 2005 e 44 famílias foram assentadas, dessas, 

36 vieram de outros municípios próximos a São Miguel de Taipu e da zona rural do município 

e participaram desde o início da luta pela desapropriação do imóvel. As demais famílias são 

de antigos moradores e rendeiros da Fazenda/Engenho Maravalha.  

O assentamento tem uma área de 234 hectares, sendo 46 hectares de reserva ambiental 

(remanescente de Mata Atlântica com grande variedade de espécies de fauna e flora) que 

estão distribuídas em alguns lotes. A área de aproveitamento do assentamento é de 188 

hectares, sendo 176 hectares subdivididos nos lotes das famílias e os outros 12 hectares 

(açudes e outros equipamentos coletivos) ocupados pelas áreas comuns do assentamento. 

As casas do assentamento que foi criado em 2005, como dito anteriormente, foram 

construídas somente em 2010. Antes da construção as famílias permaneceram vivendo em 

barracas de lona ou em casas de taipa e palha. 

Casa do Assentamento Maravalha 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Maio de 2014. 

O assentamento tem uma população estimada de 250 pessoas, entre homens, mulheres 

e crianças.  

Com relação a oferta de serviços no assentamento, desde de 2007 que todos os 

assentados possuem acesso a energia elétrica, tanto nas casas da agrovila quanto nas casas dos 

lotes.  

No assentamento existe alguns orelhões, mas a maioria das famílias utiliza telefones 

móveis próprios para comunicação. 

No que tange o acesso a água para consumo, os assentados precisam ir até a sede do 

município para ter acesso, em um chafariz público. Algumas famílias (aproximadamente 20) 

construíram cacimbões com recursos próprios e utilizam a água acumulada para consumo e 



 
 

também para produção. As demais famílias dependem exclusivamente dos períodos de chuva 

para produzir.  

Não existe no assentamento uma rede de esgotamento sanitário, o escoamento de 

esgotos dos banheiros das casas é feito através de fossas. A água utilizada no banheiro e na 

cozinha é escoada para os quintais das casas.  

O assentamento apesar de estar localizado muito próximo a sede do município, alguns 

serviços oferecidos na zona urbana não são oferecidos na zona rural, a exemplo da coleta de 

resíduos. A alternativa dos assentados para o lixo é a queima. Alguns poucos assentados tem o 

cuidado de fazer uma separação dos materiais orgânicos e dos secos.  

Devido a sua proximidade (menos de 1 km) com a sede do município, não existe 

escola no interior do assentamento. Também nunca houve reivindicação dos assentados nesse 

quesito. Os alunos do assentamento tem acesso a escolas, tanto de ensino fundamental como 

de ensino médio na sede do município. A maioria dos assentados em idade escolar estão 

regularmente matriculados na escola e o percentual de alunos que concluem o ensino médio é 

elevado.  

Não existe posto de saúde no assentamento, mas semanalmente os assentados recebem 

a visita de 1 agente de saúde. Outros serviços de saúde mais simples são oferecidos nos postos 

de saúde da sede do município. Em casos mais complexos os assentados recorrem a outros 

municípios mais próximos.  

Não existe nenhum tipo de trabalho coletivo no assentamento. Semanalmente, os 

assentados se reúnem nas reuniões da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento 

Maravalha. A Associação não possui sede própria e as reuniões ocorrem na casa do presidente 

da associação.  

A produção agrícola do assentamento está voltada para a produção de culturas 

alimentares como, de mandioca, feijão, milho, fava, batata doce, jerimum, inhame. Também 

existe produção de hortaliças. Alguns assentados produzem também abacaxi, produto com 

maior valor comercial.  

A produção pecuária dos assentados está voltada para criação de bovinos, aves e 

porcos. A criação de aves está voltada, sobretudo, para o consumo das famílias. Os demais 

animais são destinados para a comercialização, e também para o transporte, no caso de 

jumentos, burros e cavalos.  

Poucos assentados fazem uso de agrotóxicos, a maioria deles produz através da 

agroecologia. O maquinário utilizado na preparo da terra para produção deveria ser cedido 



 
 

pela Prefeitura, no entanto, até os nossos últimos contatos com os assentados, eles não 

estavam tendo acesso a esses equipamentos, o que dificultava a produção. Mesmo diante 

dessa dificuldade, aliada as condições climáticas, ainda assim, a maioria dos lotes está 

produzindo, conforme pode ser observado na imagem que segue.  

 

Plantação de Feijão no Assentamento Maravalha 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Maio de 2014 

 

Criação de gado solto no Assentamento Maravalha 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de campo. Maio de 2014. 

 

A comercialização da produção é totalmente dependente do atravessador, tendo em 

vista que a maioria dos assentados não possui meios de transporte para transportar a produção 

para feiras em outras localidades, por exemplo.  

O destino da produção agropecuária do assentamento é principalmente a cidade de 

João Pessoa. Mas, a produção de mandioca de praticamente todos os assentados é vendida 

para o município de Itambé em Pernambuco, para a produção de farinha.  



 
 

Até o ano de 2015 os assentados recebiam assistência técnica semanal de uma empresa 

terceirizada pelo INCRA. Porém, até o fim de nossa pesquisa, identificamos que os 

assentados estavam sem receber nenhum tipo de assistência por parte do INCRA.  

Atualmente os assentados possuem forte articulação política com a Comissão Pastoral 

da Terra, sobretudo, na pessoa do Padre João Maria, que reside no município eparticipou 

ativamente desde o início do conflito apoiando os assentados. 

Além do apoio da CPT, os assentados tem forte articulação com outros assetados de 

outros assentamentos do município, que quando necessário se organizam para reivindicar 

algum direito que não esteja sendo cumprido.  

O presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Maravalha 

ainda participa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, buscado trazer benefícios 

para os assentados do município como um todo. Além dele, um outro assentado também 

ocupa um cargo público na Secretaria de Agricultura do Município, o que representa uma boa 

articulação politica dos assentados do Assentamento Maravalha.  

 

Assentamento Rural Novo Taipu 

A posse definitiva do Assentamento Novo Taipu foi dada em 18 de dezembro de 1999, 

após isso foram assentadas 60 famílias vindas de diversos municípios (Santa Rita, Alhandra, 

Pedras de Fogo, Conde, Salgado de São Félix, Mogeiro, Caaporã, Juripiranga e Pilar). além 

do próprio município. 

Inicialmente foi criada uma Associação, a Associação dos Trabalhadores Rurais do 

Assentamento Novo Taipu, que tinha a participação de 22 famílias. O restante das famílias 

por questões políticas e ideológicas criou outra Associação, a Associação Comunitária 

Manoel Félix, que atualmente tem 38 famílias associadas. O nome dessa associação é uma 

homenagem a um trabalhador morto durante o conflito da Fazenda/Engenho Novo Taipu. 

60 casas foram construídas pelo INCRA, dessas, 21 estão organizadas em uma 

agrovila e 39 estão dentro dos lotes dos assentados.  

Embora a criação do assentamento seja datada de 1999, o acesso a energia elétrica das 

famílias só ocorreu em 2005, após muita reivindicação dos assentados junto ao INCRA e aos 

governos estadual e municipal.  

O assentamento possui uma área total de 839 hectares, dos quais 220 hectares (o que 

representa 20% da área total) são de área de preservação, sendo 200 hectares de mata fechada 

e 20 hectares destinados a área de reflorestamento. Outros 100 hectares são de área 



 
 

comunitária, que está subdividida em uma área próxima a várzea do Rio Paraíba onde os 

assentados produzem hortaliças e parte onde foi construída a escola do assentamento, e a sede 

da antiga fazenda. Restando uma área de 519 hectares, que foi dividida para as 60 famílias 

assentadas, o que representa um fração de 8,65 hectares para cada lote.  

A área de reserva legal do assentamento é constituída tanto por remanescentes de 

vegetação oriundas da Mata Atlântica quando do Agreste Acatingado. 

Do ponto de vista da quantidade de pessoas em cada família, via de regra, essas são 

formadas por uma média de 5 pessoas por família, tendo assim, uma população estimada de 

300 pessoas no assentamento.  

No que tange questões relacionadas a infraestrutura, o principal problemas que nós 

identificamos foi a dificuldade de acesso de maquinários que deveriam ser fornecidos pela 

Prefeitura, e que são necessários a produção agrícola dos assentados. Além disso, questões 

relacionadas ao acesso precário a água, a falta de manutenção ou de instalação de poços 

artesianos e de manutenção de bombas d’água, o que prejudica, ou por vezes inviabiliza a 

produção agropecuária no assentamento.  

Nas casas localizadas na agrovila o acesso à água é feito através de cisternas 

construídas pelo INCRA, são aproximadamente 40 cisternas. As famílias cujas casas estão 

localizadas nos lotes precisam buscar água em açudes ou cacimbões. Mesmo com a presença 

de cisternas no assentamento, essas não são suficientes para atender a demanda de água de 

todas as famílias. Até o encerramento de nossa pesquisa os assentados lutavam junto a 

Prefeitura para ter acesso à maquinas que pudessem fazer procedimentos no Rio Una (o mais 

próximo ao Assentamento) para que pudessem ter uma oferta maior de água tanto para 

produção quanto para o uso doméstico. 

Via de regra, a comunicação no assentamento é feita através do uso de telefones 

móveis dos próprios assentados.  

Não existe no assentamento uma rede de esgotamento sanitário, e o escoamento de 

esgotos das casas é feito através de fossas. 

Desde 2008 foi construída no assentamento uma escola multiseriadade ensino 

fundamental (1º ao 5º ano) que atende os alunos do assentamento. Após o término desse ciclo 

os alunos passam a estudar nas escolas de sede do município, ou em povoado próximo ao 

assentamento 

 

. 



 
 

Escola Municipal Novo Taipu. Assentamento Novo Taipu 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

 

Não existe posto de saúde no assentamento, mas os assentados recebem visita 

quinzenal de um médico e de um agente de saúde que faz os atendimentos na sede do 

município.  

Não existe nenhum tipo de trabalho coletivo no assentamento.  

Com relação a produção agrícola do assentamento, a base é a produção de culturas 

alimentares como, macaxeira, feijão, fava, milho, batata, mandioca, além das hortaliças. Em 

quantidade menor, também há a produção de abacaxi, que do ponto de vista comercial é o 

produto mais rentável. O abacaxi é também o produto onde mais se faz uso de agrotóxicos.  

A mão de obra empregada na produção é basicamente familiar, sendo necessário 

reforço de mão de obra nos períodos de plantação e colheita quando o trabalho familiar não é 

suficiente em casos de uma produção maior.  

Identificamos que aproximadamente 10 famílias fazem uso de sistema de irrigação 

captando água tanto do Rio Paraíba quanto do Rio Uma. No entanto, por falta de chuva a 

produção irrigada estava inviável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plantação de milho. Assentamento Novo Taipu 

 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

 

Plantação de abacaxi. Assentamento Novo Taipu 
 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Junho de 2014. 

 

A produção pecuária do assentamento está voltada para criação de bovinos, caprinos, 

aves e equinos que servem principalmente para o trabalho e locomoção. A produção de 

bovinos é mais numerosa e voltada para a comercialização. As aves são basicamente para o 

consumo.  

A comercialização da produção em geral ocorre através da figura do atravessador, 

devido a falta de transporte adequado da maioria dos assentados. O destino da produção 

agrícola são as feiras das cidades de Santa Rita, e a CEASA de João Pessoa e de Recife.  

Um grupo de assentados produziam de maneira agroecológica e comercializavam sua 

produção em uma feira agroecológica organizada pelo SEBRAE na cidade de João Pessoa. 

No entanto, em 2016 esses assentados por falta de infraestrutura, de apoio e de investimentos 

por parte por poder público deixaram de participar da feira por não terem produção suficiente 

para comercializar.  

Identificamos que a cerca de um ano os assentados não recebiam assistência técnica, o 

que dificultava ainda mais a produção agrícola.  



 
 

Do ponto de vista da participação politica dos assentados, no pleito de 2008 um 

assentado foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Outra assentada foi candidata a 

vereadora no pleito de 2012.  

Em 2016 participamos junto com os assentados de reivindicações junto ao governo 

municipal em busca de melhores condições de infraestrutura no assentamento.  

 

Assentamento Rural Água Branca 

O nome do assentamento permaneceu o mesmo da antiga fazenda Água Branca 

desmembrada do antigo Engenho Novo. Embora o PA tenha sido criado em 2005, somente 

em 2012 que foi feita pelo INCRA a divisão dos lotes e a construção das casas. Antes disso, 

os assentados permaneciam em suas antigas casas, tendo em vista que a maioria das famílias 

eram antigas moradoras da fazenda. Nesse período também não havia área delimitada para 

plantação.  

A Associação dos Trabalhadores Rurais de Água Branca existia mesmo antes da 

criação do assentamento. Atualmente os assentados tem se reunido mensalmente. 

Do ponto de vista estrutural, tanto as estradas que dão acesso ao assentamento quanto 

as estradas vicinais, encontram-se em péssimas condições, tornando o tráfego inviável em 

períodos chuvosos. Essa condição dificulta até mesmo o deslocamento das famílias dentro do 

próprio assentamento uma vez que os lotes são muitos distantes uns dos outros, alguns tem 

mais de 3 km de distância. 

 O INCRA construiu 73 casas no assentamento, todas dentro dos lotes por opção das 

famílias assentadas. Atualmente todas as casas possuem acesso a energia elétrica. 

 O assentamento tem uma área de 623,5 hectares, onde 520,5 hectares são de área 

aproveitável, e 100 hectares são de área de preservação ambiental, que está dividida em 

quatro partes. Existe ainda uma área comunitária que corresponde a área de produção coletiva, 

no entanto, não identificamos nenhum tipo de produção nessa área.  

 A população total do assentamento é de aproximadamente 365 pessoas, entre homens, 

mulheres e crianças.  

 O acesso das famílias a água ocorre através de poços artesianos (existem 

aproximadamente 5). Para as famílias que moram perto de algum dos poços o acesso é mais 

rápido, aquelas que moram mais distantes precisam se deslocar até um desses poços para ter 

acesso.  



 
 

Torneiras de abastecimento de água. Assentamento Água Branca 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2013. 

 

Não existe rede de esgotamento sanitário no assentamento, o escoamento dos esgotos 

é feito através de fossas.  

Também não existe serviço de Correios no assentamento, e para ter acesso a esse 

serviço os assentados precisam se deslocar para a sede do município ou para outros 

municípios próximos.  

O acesso das crianças assentadas à escola é garantido pela Escola Municipal Emília 

Barbosa Mendes que funciona dentro do assentado com ensino fundamental I (1º ao 5º ano). 

As turmas são organizadas de forma multisseriada e atende tanto os assentados quanto 

crianças de outras localidades próximas. Essa escola também oferece Ensino de Jovens e 

Adultos no período noturno.  

Escola Municipal Emília Barbosa Mendes. Assentamento Água Branca 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2013. 

 



 
 

Não existe Posto de Saúde, no entanto, um agente de saúde faz visitas quinzenais no 

assentamento.  

Embora exista uma área comunitária destinada a produção coletiva no assentamento, 

não identificamos nenhum tipo de trabalho onde os assentados trabalhassem de forma 

coletiva.  

Com relação a produção agrícola do assentamento, os produtos mais cultivados são: 

feijão, macaxeira, milho e abacaxi, sendo o último o produto com maior valor comercial, e os 

demais a base da alimentação familiar.  A mão de obra utilizada na produção é basicamente 

familiar. 

Não identificamos no assentamento que nenhum assentado trabalha com sistema de 

irrigação, este fato se dar por dois motivos, primeiro pela falta de recursos financeiros e 

segundo porque os dois rios que existem no município estão localizados muito distantes do 

assentamento, o que dificulta a captação da água.  

Com relação a produção pecuária esta volta-se, sobretudo, para a produção de bovinos 

e caprinos, ambos destinados a comercialização. Além desses, ainda criam aves destinadas ao 

consumo familiar. 

A comercialização da produção agropecuária do assentamento ainda é totalmente 

dependente da figura do atravessador, que comercializa os produtos em outros municípios, 

como Pedras de Fogo, Santa Rita e Sapé. A produção de abacaxi é comercializada também na 

CEASA de Recife.  

Atualmente os assentados estão sem receber assistência técnica. A única atuação de 

órgão público que identificamos foi a da EMATER, responsável por distribuir sementes, 

segundo os assentados, na maioria das vezes de má qualidade e fora dos períodos previstos 

para o plantio. Para garantir a produção os assentados armazenam sementes em um Banco de 

Semente Familiar.  

A única atuação do poder público municipal no assentamento tem sido a de manter a 

escola, oferecendo fardamento, material didático e merenda aos alunos, e transporte escolar.  

Segundo os assentados, também não nenhuma participação ativa do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de São Miguel de Taipu no assentamento. 

No que tange a participação política dos assentados, destacamos a participação de um 

assentado que ocupa cargo de membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

Outro assentado foi vereador por dois mandatos e atualmente, ocupa o cargo de Secretário de 

Agricultura do município.  



 
 

 

Assentamento Rural Amarela I 

O assentamento Amarela I é fruto da desapropriação dos Quinhões B e C do Engenho 

Novo. Com a criação do assentamento rural, foram assentadas 54 famílias de antigos 

moradores que viviam na antiga propriedade.  

A área total do assentamento é de 527,1 hectares. Os lotes de cada família medem em 

média 9,5 hectares. Da área total, 6 hectares corresponde a área comunitária que é ocupada 

pela sede da associação dos trabalhadores do assentamento, por um poço e por uma área 

destinada a produção coletiva. Não existe área de reserva ambiental. 

Casa de um assentado. Assentamento Amarela I 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 

A população estimada do assentamento é de 300 pessoas, entre homens, mulheres e 

crianças. As famílias são basicamente as mesmas que já viviam na fazenda, antes mesmo da 

desapropriação, no entanto, já houve casos de famílias que desistiram de permanecer na terra 

e foram substituídas por outras famílias, geralmente parentes de alguma família assentada.  

A infraestrutura do assentamento com relação a estradas, esta bastante precária, 

problema que é piorado em períodos chuvosos, o que dificulta a locomoção dos assentados até 

mesmo dentro do assentamento.  

Todas as casas do assentamento possuem acesso a energia elétrica. No que tange o 

acesso das famílias a água, 25 possuem água encanada nas casas, as demais 29 famílias 

precisam buscar a água em açudes ou poços artesianos mais próximos, ou ainda na casa das 

famílias que possuem água encanada. O INCRA perfurou dois poços artesianos no 

assentamento, porém, não foram instaladas bombas d’ água, o que torna inviável a retirada da 

água.   



 
 

A comunicação dos assentados é feita por celulares próprios, e a maioria dos 

assentados possui, tendo em vista que não existe telefone público no assentamento.  

Não existe sistema de esgotamento sanitário nas casas e o esgotamento da água é 

feito através de fossas.  

O transporte dos assentados é feito principalmente em motos e carros próprios, ou 

em transportes alternativos feito pelos assentados que possuem carros. Os estudantes do 

assentamento vão para a escola no transporte escolar oferecido pelo município. Destacamos 

que o transporte escolar funciona de forma regular e os ônibus estão em excelente estado de 

conservação.  

Transporte Escolar oferecido pela Prefeitura de São Miguel de Taipu aos assentados 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 

Existe uma escola dentro do assentamento que funciona de forma multisseriada e 

oferece ensino para alunos do ensino fundamental I (1º ao 5º ano). Após esse ciclo, os alunos 

passam a estudar em uma escola que fica próxima ao assentamento, no Povoado João Pedro. 

A Escola Flávio Ribeiro Coutinho oferece ensino desde o infantil ao ensino médio. No 

período noturno essa escola também oferece Ensino de Jovens e Adultos. O deslocamento 

para essa escola não é um problema para os assentados, tendo em vista que além de ser muito 

próximo ao assentamento, eles ainda contam com o transporte escolar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Escola Municipal Berenice Mindello R. Coutinho. Assentamento Amarela I 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 

Não existe Posto de Saúde dentro do assentamento, mas o atendimento médico dos 

assentados é feito no Posto de Saúde localizado no Povoado João Pedro, muito próximo ao 

assentamento. Não existe visitas de agente de saúde no assentamento.  

Em algumas épocas do ano os assentados se unem para produzir de forma coletiva na 

área comunitária do assentamento. A produção nessa área é, sobretudo, de fruteiras. 

A Associação dos Trabalhadores Rurais de Amarela I existe mesmo antes da criação 

do assentamento, e atualmente, os assentados se reúnem mensalmente. Os assentados 

possuem forte ligação com Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Miguel de Taipu, 

desde o processo da luta pela terra e quase todas as famílias são sindicalizadas.  

Unidade Básica de Saúde. Povoado João Pedro 

  
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 

 

Com relação a produção agrícola do assentamento, esta é bastante variada, havendo 

desde a produção da base alimentar das famílias, até a produção voltada para a 



 
 

comercialização. Os principais produtos produzidos são: batata doce, feijão (em suas 

variações), fava, inhame e abacaxi, esses últimos mais voltados para a comercialização.  

A mão de obra utilizada nos lotes é basicamente familiar. A maioria das famílias não 

possui sistema de irrigação, ficando assim totalmente dependente das condições climáticas 

para produzir. Identificamos que somente 5 famílias, cujos lotes estão localizados muito 

próximos ao rio, conseguem captar água para utilizar na produção.  

Em alguns lotes é visível a utilização de agrotóxicos por parte dos assentados. 

Identificamos em algumas casas, a presença de vasilhames de venenos, além de bombas 

pulverizadoras costais.  

Vasilhames e bombas de pulverização utilizados na aplicação de agrotóxicos 

 

Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 
 

Identificamos que poucas famílias fazem uso de defensivos naturais ou de adubos 

orgânicos, e por isso utilizam venenos químicos. Esse fato pode estar relacionado a falta de 

uma assistência técnica eficaz que possa de fato promover a difusão da produção 

agroecológica, por exemplo. 

A produção da pecuária no assentamento está voltada para criação de caprinos, 

bovinos e aves, essa última,principalmente para o consumo, e os demais para a 

comercialização. Equinos são utilizados tanto para o trabalho quanto para transporte.  

 A comercialização da produção ainda se encontra totalmente dependente do 

atravessador, que repassa a produção dos assentados em outros municípios como Pilar, Pedras 

de Fogo, Sapé, Itabaiana e João Pessoa. Alguns produtos são levados para ser comercializados 

na Ceasa de Recife e até para estados do Sudeste, principalmente São Paulo. 

 Não existe serviço de coleta de resíduos no assentamento, e a maioria dos assentados 

faz a queima do lixo. Poucas famílias fazem separação do lixo. 



 
 

 No que tange a participação política dos assentados no município, não identificamos 

nenhum assentado que ocupasse cargo público. Mas, destacamos que s assentados estão bem 

organizados dentro do assentamento e embora tenham muitos direitos negados tanto pela 

Prefeitura do Município como por outros órgãos públicos, estes estão sempre lutando para ter 

acesso aos seus direitos. 

 Alguns assentados destacam a necessidade de apoio da Prefeitura e da Secretaria de 

Agricultura para inserir os assentados em programas de distribuição de alimentos, como é o 

caso PANAE e PAA.  

 A maioria dos assentados encontra-se endividados desde a criação do assentamento, 

quando foi sugerida pela EMATER a produção de abacaxi. No entanto, o ano foi de seca, os 

assentados não conseguiram colher, tampouco, comercializar, e não tiveram como pagar com 

os empréstimos feitos, dificultando a tomada de novos empréstimos.  

 Identificamos no assentamento um número considerável de jovens que estão cursando 

ensino superior em universidades públicas. Além disso, a participação dos jovens na 

organização do assentamento também é evidente. Um jovem é vice-presidente da Associação 

do assentamento, e também professor da escola que funciona próximo ao assentamento. 

 Além disto, a diretora desta mesma escola é formada em Letras e atualmente está 

fazendo Mestrado. Uma jovem assentada está cursando Ciências Contábeis em instituição 

privada de ensino, com o curso financiado pelo PROUNI.  

 No que se refere a participação dos assentados em questões políticas, dois assentados 

representam a associação do assentamento no Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural. A Universidade tem sido uma grande parceira do assentamento, alguns pesquisadores 

já procuram o assentamento e alguns trabalhos nas mais diversas perspectivas já foram 

produzidos. Além disto, tem se tornado cada vez mais uma realidade próxima na vida dos 

assentados, que ao terminarem o ensino médio, prestam vestibular para as instituições e 

querem seguir os exemplos de outros jovens assentados que concluíram o curso superior. 

 O assentamento exerce certa influência política no município. Um assentado já está em 

seu terceiro mandato de vereador e é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).  

 

Assentamento Rural Amarela II 

O assentamento Amarela II foi criado em 1995 a partir da desapropriação do Quinhão 

9 B, que era uma fração do Engenho Novo.  



 
 

Foram assentadas 42 famílias em lotes com tamanho aproximado de 9,5 hectares. A 

área total do assentamento é de 399 hectares, sendo 12% desse total, destinado a área de 

preservação ambiental.  

A Associação dos Trabalhadores Rurais de Amarela II foi criada em 2010, antes disso, 

a associação funcionava junto com a do assentamento vizinho, o Amarela I.  

Com relação a infraestrutura do assentamento, no quesito estradas, estas estão em 

péssimas condições, que se agravam em períodos chuvosos, quando o acesso ao assentamento 

só pode ser feito pelo município vizinho Pilar.   

A população média do assentamento é de 200 pessoas, entre homens, mulheres e 

crianças. Essa população permanece basicamente a mesma desde a criação do assentamento, 

porque segundo os assentados, nos casos de abandono de lotes, outras famílias são 

incorporadas ao assentamento rapidamente.  

Todas as casas possuem acesso a energia elétrica desde 1990. O acesso a água ocorre 

através de 5 poços artesianos construídos pelo INCRA, mas é insuficiente para todas as 

famílias. Não existe cisternas no assentamento. Existe um açude, e a água dele é utilizada para 

as tarefas domésticas, não podendo ser usada para consumo humano nem animal.  

 O meio de comunicação mais utilizado pelos assentados é o celular, e alguns 

assentados possuem computador. 

 Não existe sistema de esgotamento sanitário no assentamento e o sistema de 

esgotamento sanitário é feito através de fossas.  

 O transporte dos assentados é feito em motos e carros próprios, e algumas família que 

possuem automóveis faz o transporte alternativo das famílias que não possui. A Prefeitura 

municipal oferece transporte escolar para os estudantes do assentamento, e segundo podemos 

constatar os ônibus escolar funcionam regularmente e estão em bom estado de conservação.  

 Não existe serviço de Correios no assentamento e para ter acesso a esse serviço os 

assentados recorrem ou a municípios vizinhos como Pilar e Pedras de Fogo ou na sede do 

próprio município.  

 Existe uma igreja evangélica dentro do assentamento, onde ocorrem cultos semanais e 

eventualmente são organizadas festas comemorativas.  

Dentro do assentamento existe uma escola, que atende tanto alunos do assentamento 

quanto de outras localidades, como dos assentamentos vizinhos Amarela I, Água Branca e 

Novo Taipu. O transporte dos alunos até a escola é feito pelo ônibus escolar diariamente, em 

três turnos. A escola é multisseriada com ensino fundamental I (1º ao 5º ano). Com o fim 



 
 

desse ciclo, os alunos passam a estudar na Escola Flávio Ribeiro Coutinho localizada próximo 

ao assentamento no Povoado João Pedro. Essa escola oferece ensino desde o infantil até o 

EJA. 

Não existe Posto de Saúde no assentamento, mas a casa quinze dias um médico faz 

atendimento na escola do assentamento. Além do médico, dois agentes de saúde fazem 

atendimento semanal. 

Não existe nenhum tipo de trabalho coletivo no assentamento. Atualmente a 

Associação tenta implantar um banco de semente comunitário.  

A Associação reúne seus membros a cada quinze dias e a conta com a participação 

de representantes de quase todas as famílias assentadas.  

Atualmente o assentamento não recebe nenhum tipo de assistência técnica.  

A maior parte dos assentados é sindicalizada.  

A produção agrícola do assentamento esta voltada para a produção tanto de culturas 

alimentares como de culturas voltadas para a comercialização. Os produtos mais 

freqüentemente cultivados são feijão, milho, batata doce e macaxeira. O abacaxi é o produto 

com maior valor comercial.  

A mão de obra utilizada é basicamente familiar. A maioria das famílias dependem 

exclusivamente das condições climáticas para produzir, e segundo identificamos, somente três 

famílias possuíam sistema de irrigação para captação de água.  

A utilização de agrotóxicos é comum entre os assentados, sobretudo, para aqueles que 

plantam abacaxi.  

 

Plantio consorciado de feijão e milho. Assentamento Amarela II 

 
Fonte: Acervo Pessoal da Autora. Trabalho de Campo. Agosto de 2014. 

 



 
 

A produção animal está voltada principalmente para a criação de gado bovino, 

destinado, principalmente para a venda. Também são criadas aves destinadas para o consumo 

familiar.  

A maioria das famílias depende do atravessador para vender sua produção. Mas, 

algumas que possuem carros próprios conseguem vender a produção nas feiras de São Miguel 

de Taipu e de municípios vizinhos como Itabaiana, Serrinha e Pedras de Fogo. 

Não existe serviço de coleta de resíduos no assentamento e a maioria das famílias 

fazem a queima do lixo.  

Todas as famílias receberam empréstimos para investir na produção e na infraestrutura 

dos lotes, porém, a maioria não conseguiu pagar e estão inadimplentes com o Banco do 

Nordeste, não conseguindo negociar a dívida e nem tomar novos empréstimos. 

Destacamos a participação dos assentados na política local, dois assentados participam 

do Conselho de Desenvolvimento Rural do município. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Planta do Assentamento Amarela I 

 
Fonte: INCRA 



 
 

Planta do Assentamento Amarela II 

 
Fonte: INCRA 

 



 
 

Planta do Assentamento Antônio Conselheiro 

 
Fonte: INCRA 

 

 



 
 

Planta do Assentamento Maravalha 

 
Fonte: INCRA/PARAÍBA 

 

 



 
 

Planta do Assentamento Novo Taipu 

 
Fonte: INCRA 

 
 



 
 

 

 

 

 

Nome do assentamento:_______________________________________  

 Estado: PB 

Município:_________________________      

Nome(s) do(s) informante(s): _______________________________________________________ 

Cargo(s) do(s) 

informante(s):______________________________________________________________  

Entrevistador:_______________________________     Data: _ _ / __ 

/ __ 

 

 

1 - DADOS GERAIS DO PA OU DA COMUNIDADE 

 

1.1 - Número de glebas(PA -ou núcleos, regionais, vilas – corresponde ao nome dado as diferentes 

localidades existentes dentro do PA) ou sítios (nas comunidades)  : 

________________________________ 

1.2 - Ano do decreto de criação do assentamento:________________  

1.3 - Ano em que se iniciou o assentamento: ______________________ 

1.4 - Número de famílias atualmente assentadas:________________________  

1.5 - Número de famílias originalmente assentadas: ___________ 

1.6 - Área total do Assentamento: _______ 

Área aproveitada: ___________ 

Área de Reserva (especificar se a área de reserva é comum ou em cada lote, se tem APP ou 

ARL): 

____________________________________________________________________________

____ 

PROJETOS DE PESQUISA 

DO LITORAL AO SERTÃO: DA LUTA PELA TERRA A LUTA PELA CONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIOS DE 

ESPERANÇA (Edital Humanas) 

A QUESTÃO AGRÁRIA NO SÉCULO XXI: dinâmicas e conflitos (Casadinho/Procad) 

 

 

PERFIL DO ASSENTAMENTO  



 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

Condições do Solo do PA (qualidade, topografia, recursos hídricos): 

_________________________ 

____________________________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________________

_____ 

 

2 - LOCALIZAÇÃO 

 

2.1 - Distância (em quilômetros) da sede do município onde está situado: ___________ 

2.2 - Cidade com a qual o assentamento tem mais relação: _________________ 

2.3 - Distância (km) em relação a ela: ________________ 

2.4 - Tempo médio de deslocamento até a cidade (sede do município, utlizando carro, ônibus ou 

outro transporte motorizado): ___________________ 

2.5 - Condições do acesso: 

(   ) estrada asfaltada até a entrada do assentamento 

(   ) estrada de terra 

(  ) estrada parte asfaltada parte de terra 

 

2.6 - Em caso de estrada de terra, caracterizar as condições do acesso (existência de buracos, lama, 

trafegabilidade em épocas de chuvas, 

etc):_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____ 

  

2.7 - Condições das estradas internas ao assentamento, em relação a trafegabilidade, acesso a todos 

os lotes, etc. (se muito grande, especificar por regionais ou glebas): 

_______________________________________ 



 
 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

2.8 - Existência de transporte coletivo (tipo, frequência, que partes do assentamento serve): 

______________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

2.9 - Local onde os assentados fazem compras (caracterizar por tipo de compra – alimentos, 

eletrodomésticos, roupas, etc), distância do assentamento): 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____ 

 

3 - PRESENÇA E ACESSO A SERVIÇOS 

3.1 - Educação 

3.1.1 – Existem escolas no interior do assentamento? (  ) Sim  ( )Não Em caso negativo, ir para 

questão  

3.1.2 - Em caso positivo: quantas escolas: _____ desde quando existem: _________ 

3.1.3 - Houve necessidade de reivindicação ou pressão para obtê-la? Em caso positivo, descrever as 

ações (caracterizar possíveis demoras, pressões, negociações, 

etc):_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

3.1.4 – A escola atende alunos de fora do assentamento? (   ) Sim   (   )Não 

3.1.5. Se Sim, de onde vêm ? (   )zona rural do município  (   )zona rural de municípios vizinhos   (   ) 

outros 

3.1.6 - Condições de acesso à escola: ( )a pé  ( )bicicleta  ( )transporte escolar  ( ) 

outros_________________  

3.1.7 - Nível  

(   ) 1a.a 4a..   É multisseriada?   (   ) Sim   (   ) Não  

(   ) 5a. a 8a. 



 
 

(   ) segundo grau  

(   ) escola técnica 

(   ) pré – escolar  

3.1.8 - Número de alunos matriculados em 2012: ______ 

3.1.9 - Mantenedor  

(   ) Governo Estadual  

(   ) Prefeitura 

(   ) Outros____________________________________________________ 

 

3.1.10. – Em caso de não haver escolas no interior do assentamento, onde estudam as crianças e 

jovens do assentamento (qual escola, distância em relação à sede do assentamento)? Como são as 

condições de acesso (existência de transporte, etc.)? 

________________________________________________________ 

 3.1.11 - Qual a série em que a maior parte das crianças/adolescentes deixam de 

estudar?________________ 

 3.1.12 - Qual a idade em que a maior parte das crianças/adolescentes deixam de estudar? 

_______________ 

 3.1.12 - Existem projetos de educação de jovens e adultos? (qual e patrocinado por quem): 

_____________ 

 

3.2 - Saúde 

3.2.1 – Existem postos de saúde no assentamento?  (  ) Sim  (  ) Não  

Obs: Em caso negativo, ir para questão 3.2.9. 

3.2.3 - Desde quando funciona(m)?_____________  

3.2.4 - Houve necessidade de pressão para obtê-lo?  (  ) Sim  (  ) Não  Descrever (como foi feita, 

possíveis demoras, pressões, negociações): 

______________________________________________________ 

3.2.5 - Atende pessoas de fora do assentamento? (  ) Sim  (  ) Não   Se Sim, de onde? 

_____________ 

3.2.6 - Frequência da presença de médicos no posto (  )semanal  (   ) quinzenal (  ) mensal  (   )outro 

_______ 

3.2.7 - Especialidade dos médicos do posto 



 
 

(   ) clínica geral  

(   ) ginecologia     

(   ) pediatria 

(   ) dentista 

(   ) outros ________________________________________ 

3.2.8 - Recursos oferecidos  (   ) consultas  (   ) exames  (     ) outros _______________ 

3.2.9 - Há agentes de saúde no assentamento?  

(   ) Sim  número:  _____  (   ) Não 

3.2.10 - Em caso positivo, quem os paga? ( )Estado ( )Município  (   ) Outro 

__________________________ 

3.2.11 - Serviços de saúde fora do assentamento: onde as pessoas recorrem quando ficam doentes? 

(município, distância, condições de  acesso, serviços disponíveis): 

_________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

3.3 - Rede de esgoto: 

Caracterizar os tipos de escoamento de esgoto mais comuns no assentamento: 

_______________________ 

__________________________________________________________________________________

____ 

 

3.4 - Acesso à água: 

Caracterizar tipo de poço, cisterna, qualidade da água, etc. 

_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

3.5 - Acesso à energia elétrica: 

3.5.1 - O assentamento tem acesso à energia elétrica?    (  ) Sim  (  ) Não 



 
 

3.5.2 - Em caso positivo, ela se estende a todo assentamento? (se não, especificar aproximadamente 

quantas famílias tem 

acesso):_____________________________________________________________________ 

3.5.3 - Desde quando existe? __________________________________________________________ 

3.5.4 - Foi necessário algum tipo de reivindicação para obtê-la? (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, descrever: 

_______________________________________________________________________ 

3.5.5 - Em caso de não existir, que tipo de energia é utilizada? 

_____________________________________ 

 

3.6 – Acesso a telefone:  

3.6.1. Existe telefone no assentamento? (   )Sim    (   ) Não  Caracterizar (sede da associação, orelhão 

comunitário, outro): 

______________________________________________________________________ 

3.6.2. Existem assentados que têm telefone? (celular ou fixo): (  ) Sim (  ) Não 

 

3.7 - Existência de igrejas no interior do assentamento (  ) Sim (  ) Não 

Em caso positivo, identificar confissão religiosa e verificar se há espaços de sociabilidade que passam 

pela igreja (reuniões; festas; quermesses; grupos de jovens, mulheres, casais, etc.) 

________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

3.8 - Existência de sedes de órgãos públicos (INCRA, Emater, etc) no interior do assentamento

   (   ) Sim   (  ) Não 

Em caso positivo, quais: 

__________________________________________________________ 

3.9 - Existência de sedes de organismos de representação (associação, sindicato, etc) 

(   ) Sim   (   ) Não 

Em caso positivo, quais: 

_____________________________________________________________ 

 

4 - PRODUÇÃO E CONSUMO 

4.1 - Tipos de produtos 

4.1.1 - Mais frequentemente cultivados: 

________________________________________________ 



 
 

4.1.2 - Plantados em maior quantidade: 

________________________________________________ 

4.2 - Tipos de animais criados e finalidade: 

_________________________________________________ 

 

4.3 - Práticas agrícolas e meio ambiente 

4.3.1 - Que tipos de práticas agrícolas os assentados utilizam? 

(  ) conservação do solo; (  ) correção do solo; (  ) adubação orgânica; (  ) adubação química;  

(   ) irrigação (   ) outras 

_________________________________________________________ 

4.3.2 - Existe alguma preocupação com a preservação do ambiente? (agroecologia, práticas 

orgânicas, cuidados com mananciais, etc.): (  ) Sim  (  ) Não 

Se sim, quais? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

4.3.3. Utilizam tecnologias de convivência com a seca? (   ) Sim  (   ) Não 

4.3.4. Em caso positivo, quais? (   ) barragem subterrânea  (   ) cisterna de placa  (   )cisterna calçadão   

(  )poço (  ) irrigação gota a gota (  ) mandalla (  ) 

outro_______________________________________ 

4.3.5. Se tem cisternas, elas foram obtidas através de que instituição?  (  ) ASA (Articulação do 

Semiárido);  

(  )Prefeitura local   (   ) Sindicato dos Trabalhadores Rurais; (   ) CAASP   (   ) MST     (   ) CPT     

(   ) Outro________________ 

4.3.6. Como foram construídas as cisternas? (   ) pelos assentados com ajuda mútua; (   ) pela 

prefeitura  

(   )Outro______________________________ 

4.3.7. Houve algum processo de formação dado aos assentados relacionado a construção das 

cisternas e aos cuidados com a água? (   ) Sim   (   ) Não 

4.3.8. Se sim, quem deu e como? 

___________________________________________________________ 

 

4.4 - Formas de organização da produção no assentamento 

 4.4.1 - Existem formas coletivas de organização da produção, tais como grupos de famílias, coletivos, 

associação, existência de área coletiva, etc? (   ) Sim  (   ) Não 



 
 

4.4.2 - Em caso positivo, descrever a forma como se dão e quantas famílias 

participam.________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

4.4.3 - Existem formas coletivas de:  

Uso de máquinas e equipamentos agrícolas? (  ) Sim (   ) Não  

Instalações (armazéns, silos, açudes, etc.)? (  ) Sim (   ) Não 

Beneficiamento da produção?                           (  ) Sim  (  ) Não 

4.4.4 - Em caso positivo, descrever o tipo, forma de aquisição de instalações e máquinas e número de 

famílias que participam, etc: 

______________________________________________________________ 

4.4.5. Existem Bancos de Sementes Comunitários ou Bancos de Sementes Familiares no PA?  

(  )  Sim  (   ) Não  

4.4.6 - Em caso positivo, descrever como funciona 

(m)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___ 

4.4.7. Existe algum Fundo Rotativo Solidário (FRS) no PA? (   ) Sim (  ) Não 

4.4.8 - Em caso positivo, descrever como funciona 

(m)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___ 

4.5 - Assistência Técnica 

4.5.1 - Os assentados recebem assistência técnica?  (  )  Sim  (   ) Não  

4.5.2 - Em caso positivo, de quem?  

(   ) Emater  

(   ) ONGs,  

(   ) Cooperativa ou Associação 

(   ) Agroindústria 

(   ) Sindicato 

(   ) Incra 



 
 

(   ) ATES  

(   ) outro  

 

4.5.3 - Quantas famílias recebem assistência?  ____________ 

4.5.4 - Com qual periodicidade dessa assistência?____________  

4.5.5 - Qual a qualidade dessa assistência técnica? (registrar a opinião do entrevistado): 

_________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

5 - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

5.1 - Produtos destinados principalmente à comercialização: 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____ 

5.2 - Parcela aproximada da produção vendida de cada um desses produtos: 

_________________________ 

5.3 - Produtos destinados principalmente ao consumo: 

__________________________________________ 

5.4 - Dos produtos destinados ao consumo, vende-se uma parte? Aproximadamente quanto (de cada 

produto)?__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________  

 

5.5 - Mecanismos de acesso ao mercado 

5.5.1 - Para quem os assentados vendem a produção? Descrever, se possível discriminando por 

produto e citando localização e nomes (no caso de cooperativas, agroindústrias, supermercados, 

etc). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 



 
 

5.5.2 - Como fazem para vender? (descrever os principais mecanismos utilizados): 

__________________________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

5.5.3- Destino da produção: (discriminar quais cidades/ localidades) 

(   ) mercado local  (Feira do município) 

(  ) mercado regional: (Feiras da região do entorno) 

(   ) capitais, grandes cidades: ______________________________________   

(  ) mercado externo: _________________________________________________ 

 

6 - ACESSO A CRÉDITO 

6.1 – As famílias já receberam algum tipo de crédito?    (   ) Sim  (   ) Não 

Caso positivo, indicar qual crédito e aproximadamente o número de famílias e o(s) ano(s) em que 

receberam cada um: 

 Número de famílias Ano(s) 

(   ) Crédito implantação   

(   ) Crédito habitação   

(   ) Crédito alimentação   

(   ) Pronaf custeio -  

(  ) Pronaf infraestrutura   

(  ) outros    

   

 

 

6.7 - Em caso de formas de crédito que exigem elaboração de projeto, quem elabora e para que 

finalidade?  

6.8 - Há participação dos assentados? Como?  

6.9 - Qual a agência bancária utilizada para repasse do crédito (Banco e Município)?  

 



 
 

7 - PERFIL DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS 

 

7.1 - Local de onde veio a maior parte das famílias (do município, da região, de outros estados, área 

urbana ou rural): 

_____________________________________________________________________________ 

7.2 - Tradição agrícola da maior parte das famílias (descrever): 

___________________________________ 

7.3 - Existência de diferenciações internas no que se refere a produção, padrão de vida, 

etc._______________________________________________________________________________

____  

 

8 - ORIGEM DO ASSENTAMENTO  

Narrar como surgiu, se houve algum tipo de ocupação – paulatina ou ruidosa -, 

acampamento, pressão sobre o INCRA, ação sindical, do MST, da Igreja local, da CPT, das prefeituras 

locais, etc: gravar 

 

9 - AÇÃO DO ESTADO NO ASSENTAMENTO 

 

9.1 Incra/Interpa: (quando vem, em que questões intervém, quando é procurado pelos assentados, 

para que): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________ 

 

9.2 - Emater/ou outro órgão de assistência técnica: (fornece assistência técnica, quando, em que 

condições, raio de 

ação):___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 

9.3 - Governo estadual (tipo de presença, tal companhias de eletricidade, Projeto Cooperar, etc e 

caracterização)______________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

 



 
 

9.4 - Prefeitura municipal (tipo de presença e caracterização: estradas, escola, auxílio ou repressão à 

comercialização, transporte coletivo, etc.) 

__________________________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________________________

____ 

  

10 - VISIBILIDADE DO ASSENTAMENTO 

 

Verificar quem costuma procurar os assentados - políticos locais, ONGs, CPT, MST, sindicato, 

Universidades etc., com que finalidade e frequência 

____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

11 - PRESENÇA / PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO 

POLÍTICA E/ OU ECONÔMICA 

11.1 – Existência de organizações internas ao Assentamento (associações, grupos de mulheres, 

associação de produtores, grupo de jovens etc). Caracterizar quais e sua atuação: 

_________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

11.2 – Presença no assentamento/ participação dos assentados em organizações de trabalhadores de 

âmbito maior que o assentamento  (Sindicato, MST, CPT, outros movimentos de luta por terra, etc). 

Caracterizar tipo de presença/ participação e atuação: 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

11.3 – Presença no assentamento de outras organizações (ONGs, CPT, Igrejas, etc.).  Caracterizar a 

atuação.___________________________________________________________________________

______ 



 
 

11.4. Participação dos assentados em conselhos (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, 

Conselho de Emprego e Renda, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação etc.) 

Caracterizar. 

__________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________  

12 - PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS 

12. 1 -  Depois do assentamento, melhorou a vida dos assentados? Em caso positivo, sob que 

aspectos? Em caso negativo, por 

quê?_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

12.2 - Qual a opinião da população do município/região sobre o assentamento e os assentados? 

___________________________________________________________________________________

_____ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

12.3 - Na sua opinião o assentamento trouxe alguma mudança para a produção agrícola da região ou 

do município? Em caso positivo, qual? E em caso negativo, por 

quê?__________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ 

12.4 - O assentamento tem alguma influência ou algum peso na vida política local? De que tipo? 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

12.5 – Algum assentado deste Assentamento já se candidatou a cargo político (prefeito ou vereador)?   

(   )Sim  (   )Não  

12.6. Se sim, a que cargo, em que eleição, por que partido, se sua participação foi uma decisão do 

coletivo de assentados ou uma decisão pessoal, se trouxe algum benefício para o Assentamento ou 



 
 

algum problema, qual a avaliação dos assentados sobre esta participação. 

______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

_____ 

12.7. Algum Assentado já assumiu algum cargo político? (   )Sim  (   )Não 

12.8. Se sim, qual e quando e por que meio (eleição, indicação política, indicação do PA, 

outro)______________________________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________________________________

____ 

12.9.Como os políticos locais se comportam frente ao 

assentamento?_______________________________ 

___________________________________________________________________________________

___ 

12.10 – Tem algum político local ou regional que tem forte presença no assentamento? Se sim como 

se dá sua atuação no 

Assentamento?______________________________________________________________ 

12.11 – Qual a avaliação que os assentados têm do Governo Dilma? 

_______________________________ 

 

 

 

Ao final da entrevista, registrar observações gerais 

 

 

 

Tempo de duração da entrevista:  

 



 
 

Município: _______________ PA: _____________  Questionário  Nº____ 

PROJETOS DE PESQUISA 

DO LITORAL AO SERTÃO: DA LUTA PELA TERRA A LUTA PELA CONSTRUÇÃO DE TERRITÓRIOS DE 

ESPERANÇA (Edital Humanas) 

A QUESTÃO AGRÁRIA NO SÉCULO XXI: dinâmicas e conflitos (Casadinho/Procad) 
  
 

QUESTIONÁRIO 

PA.: ___________________________________  MUNICÍPIO _________________________________   

OBS: O QUESTIONÁRIO DEVE SER APLICADO AO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE EXPLORAÇÃO (LOTE) OU A UM RESPONSÁVEL (CÔNJUGE 

OU FILHO)  

 

 

NOME DO ENTREVISTADO___________________________________________________________________ 

DATA DA ENTREVISTA______________________________________________________________________ 

ENDEREÇO DO ENTREVISTADO______________________________________________________________ 

NOME DO ENTREVISTADOR__________________________________________________________________ 

 

 



 
 

I - IDENTIFICAÇÃO E CONTEXTO FAMILIAR 

1. Situação de domicílio do(a) agricultor(a) familiar assentado(a) entrevistado(a) (trata-se do lugar onde mora o agricultor entrevistado) 

1.1. (  ) agrovila  1.2. (  ) lote ou parcela em assentamento rural  1.3. (    ) na cidade; 1.4. (   ) Outro 

especificar)_________________________________________ 

2 – Características da familia do (a) agricultor (a) residente no domicílio  

Nome 
Posição 

familiar 

Entrevis 

tado 

Sexo 

Ida 

de 

Estado 

civil 

 

Escolaridade 

Onde nasceu ? Ocupação 

Renda 

Mensal 

Estudou Estuda 

Série 

(até 

onde 

estudou-

estuda) 

Município Área 

Principal 

Outras 

ocupações atuais 
Atividade Município Área 

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 
 

                

                

Entrevistado: 1 – sim; Sexo: 1 – masc.; 2 – fem; Estado civil: 1 - casado; 2- solteiro; 3:-viúvo; 4- separado;  5- junto. Posição familiar: 1 – pai; 2 – mãe; 3 

filho; 4 – avô e avó; 5 – parente; 6 – outros; Área: 1 – rural; 2 – urbana; Escolaridade: 1. Estudou; 2. Estuda; Série:  1- analfabeto; 2- 1ª.fase Ensino 

fundamental  incompleto;  3- 1ª. fase do ensino fundamental completo;  4 - 2ª.fase Ensino fundamental incompleto; 5 - Ensino fundamental Completo  6. 

Ensino médio incompleto; 7 - Ensino médio completo; 8 - Ensino superior incompleto; 9: Ensino superior completo; Ocupação Principal: 1 – agricultura de 

base familiar; 2- assalariado rural ; 3- assalariado urbano; 4- comerciante;  5 – atravessador; 6. – func. público; 7 – aposentado; 8- do lar; 9- desempregado; 

10. outros (especificar). Obs.: Renda: quanto foi que ganhou este mês em dinheiro? OBS: NSA (não se aplica) 

3. Alguém que mora na sua casa recebe algum tipo de aposentadoria? (     ) Sim  (    ) Não  

4. Se sim,  quantas pessoas? __________ 4.1. De quanto é a aposentadoria de cada um?_______________________________ 

5. Alguém que mora  na casa recebe  algum tipo de pensão? (   )Sim (   )Não  
6. Se sim,  quantas pessoas? __________ 4.1. De quanto é a pensão de cada um?_______________________________ 

7. Alguma pessoa que vive na sua casa trabalha fora do Assentamento ou fora do lote? (   )Sim (  )Não 
8. Se sim, quantas pessoas, em que trabalham, aonde e por que 
trabalham?_________________________________________________________________________  
9. Alguém que vivia na sua casa no Assentamento foi viver em outro lugar (filho, filha, neto, etc..)? (   )Sim (   )Não 

9.1. Se sim, quantas pessoas? 

9.2. Por quê? (principais motivos) 

 

10. Antes do assentamento o (a) Sr.(a) já tinha trabalhado na agricultura? (   )Sim (   )Não . 10.1. Se sim, em que e o que fazia? 

______________________________ 10.2.  Se não, o que fazia?_______________________________________________________ 

 

II- PRODUÇÃO E TRABALHO  

2.1. CARACTERIZAÇÃO  DA UNIDADE PRODUTIVA (LOTE) 

 

12.  Qual a área total do lote (parcela)?______________hectares  12.1.  O lote é subdivido? (   ) Sim   (   ) Não   



 
 

12.2.  Se sim onde fica cada parte e qual o tamanho de cada 
uma?__________________________________________________________________________ 
13. Como é o solo do lote ? (ver se há diferenças quando o lote for subdividido) (qualidade- fértil, baixa fertilidade, etc...-, se é ondulada, fortemente 
ondulada, plana – topografia, recursos hídricos)? 
 

 

14. Existe alguma parte do lote que não pode ser aproveitada? 14.1. (     ) Sim  14.2. (    )Não 
15. Se sim, qual o tamanho da área e porque não pode ser aproveitada? 15. 1 Tamanho: _____________ 15.2  Causa _________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

16. Tem alguma área  que é  de reserva e/ou de  preservação? 16.1. (     ) Sim  16.2. (    )Não 

17. Se sim, qual é a dimensão (em ha ou outra medida de área) ? 17.1. _____________ 

18. A que corresponde essa área? 18.1. (     ) nascente; 18.2. (    ) mata; 18.3. (    ) paul; 18.4 (    ) afloramento de rocha  (    ) outra _________________ 

19. Como é o clima da área onde fica o lote? 19.1. (    ) seco e com pouca chuva; 19.2 (   ) úmido de serra ; 19.3 (   ) úmido e com chuvas bem distribuídas o 

ano todo; (   )19.4  outro ____________________________________________________________________________________  

20. Tem algum(ns) rio(s) ou riacho(s) cortando ou nascendo no lote? 20.1. (     ) Sim  20.2. (    )Não 

21. Se sim, como se chamam  o(s) rio(s) ou riachos e qual sua importância para a atividade agrícola?____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.2.  CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO - A produção agrícola 

22. Quantos hectares o(a) Sr(a) plantou com lavouras na safra de 2012 no seu lote? ___________________ 

23. Qual o tamanho da área destinada às pastagens em 2012 no seu lote?____________________ 

24. Tem área reflorestada? 24.1. (     ) Sim  24.2. (    )Não 

25. Em caso positivo, qual o tamanho da área? ________________ 

26. Das lavouras temporárias, quais as que o (a) sr.(a) plantou no ano de 2012? 

Produto mandioca milho  Feijão 
macassar 

Feijão 
mulatinho 

Feijão 
verde 

       

26.1. área 
plantada 

            

26.2. Quanto             



 
 

colheu  
Listagens de Lavouras temporárias segundo o IBGE: Abacaxi, algodão herbáceo, alho, amendoim, arroz, batata-doce, batata-inglesa, cana, cebola, centeio,  fava, feijão, 

fumo, girassol, mamona, mandioca, melancia, melão, milho, sorgo, tomate, trigo. A colheita pode ser expressa em sacos (com x kilos), em cuia, em kilos e em tonelada ou 

outra medida.. 

27. Desses produtos teve algum que foi plantado na mesma área (plantio consorciado ou seqüencial)? .27.1  (     ) Sim       27.2. (    )Não 

28. Em caso positivo quais os produtos que foram plantados na mesma área? ____________________________________________________ 

29. Das lavouras permanentes, quais as que o (a) sr.(a) plantou e colheu no ano de 2012? 

Produto maracujá Castanh
a de 
caju 

sisal Palma 
forrageira 

laranja limão      

29.1 área plantada            

29.2 Quanto colheu             
Listagens de Lavouras permanentes segundo o IBGE: Abacate, algodão arbóreo, banana, cacau, café, caqui, castanha de caju, coco-da-baía, dendê (coco), figo, goiaba, 

guaraná, laranja, limão ,mamão, manga, maracujá, palmito, pimenta do reino, sisal, tangerina, urucum, uva, pode acrescentar a pinha e todos os frutos de fruteiras 

permanentes.(medida em quantidade de frutos, em kilos, em sacos, em fardos de x kilos, em toneladas ou outra medida).  Elencar também o plantio de pastagem (palma 

forrageira e tipos de capim, colocar o nome do capim) 

30. De todos os produtos que planta qual o mais importante? _______________________________________________________________________ 

31. Por que é mais importante? ________________________________________________________________________________________________ 

32. Em qual o período do ano o(a) sr.(a) prepara a terra para o plantio? (mês) _________________________________________________________ 
33. Qual é o tipo de sistema de produção utilizado? 
33.1. (   ) tradicional    33.2. (   ) Agroecológico   33.3. (   ) orgânico  
 
 
34. Se a produção é orgânica ou Agroecológica:  
34.1. Desde quando iniciou?____________________ 34.2. Quem orienta? _________________________________34.3. Quais os produtos produzidos neste 
sistema? ___________________________________________ 
35.  Como e quando são feitas as limpas das lavouras? 

35.1 Produtos 35.2 Quantidades de 
limpas por ano 

35.3 Como é 
feita 

35.4 Instrumento 
usado 

35.5 Tipo de produto usado (se herbicida, 
colocar o nome do produto que usa) 

1     



 
 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Como é feita: 1. Manual; 2. Mecanizada   

36. Quando faz a colheita e como é feita? 

36.1 Produtos 36.2 Época da colheita 
(mês) 

36.3 Como é feita 36.4 Instrumento 
usado 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

Como é feita: 1. Manual; 2. Mecanizada  

 

 A Produção animal  

37. O (a) sr(a). cria algum animal? 37.1 (     ) Sim            37.2 (    )Não 



 
 

38. Em 2012 qual é sua produção animal? 

Tipo Quantas cabeças tem  

. boi  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

. vaca  No.   (      )corte           (     )leite              (      )consumo  (   )venda 

. bezerro  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-bezerra  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-cabra  No.   (      )corte           (     )leite              (      )consumo  (   )venda 

. bode  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-ovelha  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-porco  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-frangos e galinhas  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-peru(a)  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-pato(a)  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-galos  No.   (      )corte           (     )reprodutor    (      )consumo  (   )venda 

-cavalo  No.   (      )reprodutor  (     ) trabalho       (      )consumo   (   )venda 

-burro  No.   (      )reprodutor  (     ) trabalho       (      )consumo   (   )venda 

-jumento  No.   (      )reprodutor  (     ) trabalho       (      )consumo   (   )venda 

   

   

 

2.3. Extração Vegetal 
39. O(a) S(a). tira madeira ou lenha da vegetação  existente no lote ou no PA?  (   )Sim (   )Não 
39.1 Se sim, que tipo de madeira (para lenha ou outra finalidade) é tirada e para que é usada?___________________________________ 
39.2  Algum desses produtos foi vendido em 2012? (   )Sim (   )Não 
39.3. Se sim qual (is)? _______________________________________ 39.4. Se sim a quem vendeu e para que é usada pelo 
comprador?__________________________ 

 
2.4. Extração Mineral,  Trabalho e Saúde na mineração (Se não há trabalho nesta atividade no PA ou não tem mineração no mesmo não 
utilizar este item) 
 
40. O (a) Sr. (a) extraiu algum produto mineral em 2012 no Assentamento?  (   )Sim (  )Não (Se não passe para a questão 49) 
Em caso positivo: 



 
 

40.1. Tipo de minério     

40.2. Produção Total (do assentado)     

41. Se extraiu minérios no PA em 2012, extraiu por quanto tempo (mês que começou e terminou ou continua)? ____________ 41.1. Que tipos de 
minérios? ________ 
42. Ainda está extraindo?  (  )Sim (  )Não 
43. Os produtos foram vendidos? (  )Sim (  )Não  
44.  Se vendeu, quais foram vendidos? _____________________________________ 44.1. A quem vendeu? (   ) atravessador  (   ) cooperativa  (   ) 
outro____________ 
45. Se vendeu ao atravessador, de onde vem esse atravessador, por quanto ele compra e a quem ele revende? 
_____________________________________________ 
46. Quanto ganhou com a exploração mineral este ano?_______________46.1. Quais os principais problemas da 
comercialização?______________________________ 
47. Por que trabalhou na extração mineral este 
ano?______________________________________________________________________________________________ 
48. Já havia trabalhado antes na mineração?  (  )Sim (   )Não  48.1. Se sim,  o que lhe levou a trabalhar nessa atividade? 
____________________________48.2. Desde quando começou a trabalhar?______________ 48.3.Tem um período do ano ou anos em que trabalha mais 
que em outros? (   ) Sim   (   ) Não  48.4 Se sim qual o período do ano ou em que anos?__________________________________ 
 
49. O(a) sr(a) trabalhou em alguma atividade DE MINERAÇÃO FORA DO ASSENTAMENTO EM 2012? (   )Sim (   )Não   (Se não, passe para a questão 57) 
50. Se sim, em que situação trabalhou? (   ) como garimpeiro  autônomo (   ) como garimpeiro contratado por empresa de mineração  (   ) como garimpeiro 
dentro de um sistema de cooperativa. 
51. Se trabalhou como GARIMPEIRO AUTÔNOMO, em que lugar extraiu  ou extrai o minério?__________________________ (serra, lajedo, sítio –local no 
sítio, etc); 51.1 A quem vendeu? __________________   51.2. Como vendeu? 
______________________________________________________________________ 
52. Se vendeu ao atravessador, de onde vem esse atravessador, a quem ele revende e por quanto ele compra? 
___________________________________________ 
53. Quanto ganhou com a exploração mineral esse ano?____________________53.1. Quais os principais problemas da 
comercialização?_________________________ 
54. Por que trabalhou na extração mineral este ano?_____________________________________________________ 
55. Já havia trabalhado antes na mineração?  (   )Sim (   )Não  55.1. Se sim, por que? _______________________________________________________ 
55.2. Desde quando?_________ 55.3.  Tem um período do ano ou anos em que trabalha mais que em outro? (   )Sim (   )Não 55.4. Se sim, 
qual?______________ 
56. O (a) Sr. (a) desenvolve outra atividade?  (  )Sim (  )Não  56.1. Se sim, qual? ______________________  



 
 

 
57. O senhor já trabalhou ou trabalha como garimpeiro CONTRATADO POR EMPRESA DE MINERAÇÃO?     (   ) Sim   (   ) Não  (Se não passe para a questão 
71) 
58. Se sim, trabalhou ou trabalha em que empresa (nome e nacionalidade): 
__________________________________________________________________________ 
59. Qual o tipo de minério explorado pela empresa? ____________________________  
60. Como é a sua forma de pagamento e quanto ganha por mês (ou segundo a forma de pagamento da empresa exemplo: por produção; por tarefa; por 
diária; por quinzena, etc.)?________________________________________________________ 
61.  A quem a empresa vende a produção (para onde vai a 
produção)?_______________________________________________________________________ 
62. Se já trabalhou ou trabalha no garimpo, quais os acidentes mais comuns que ocorrem nesse  trabalho 
?_________________________________________________ 
63. Tem notícia de mortes no trabalho no garimpo nesse município? (   )Sim (   ) Não 
64. Se sim, quando ocorreu (ano), quantas pessoas morreram e qual a causa das 
mortes?________________________________________________________________ 
65. Tem notícias de doenças provocadas pelo trabalho na garimpagem no município? (   )Sim (   ) Não 
66. Se sim, quais as doenças que são atribuídas ao trabalho no garimpo no município e a que tipo de extração mineral elas são relacionadas? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
___________ 
  
67. Quando o senhor trabalha no garimpo sente algum desses sintomas? (   ) falta de ar; (   ) dor nas costas;  (   ) dor no corpo;  (   ) dor na coluna; (   ) 

coceira nos olhos;  (   ) dor ou coceira na garganta; (   ) coceira no corpo;   (   ) irritação nos olhos;  (   ) problemas na pele  (   ) 

Outros______________________________________ 

68. Dos sintomas indicados qual o que incomoda mais? 

___________________________________________________________________________________________    

68. Qual é a sua principal fonte de renda, a garimpagem ou outra atividade? ______________ 
70. Como o senhor se identifica enquanto trabalhador?  (   ) como garimpeiro    (    )como agricultor familiar    (   ) como assentado  (   )outro 
______________________ 
 

2.5. A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

71.   Como o(a) sr (a) faz  para vender os produtos da agricultura e seus derivados? 



 
 

71.1 Produto 71.2 Onde vende? (se vende 
na feira ver de que cidade(s)). 
 

71.3 A quem vende? (atravessador no PA; na 

feira, direto ao consumidor; a mercearias; a 
mercadinhos; etc). 

71.4 Valor atual do produto (2012) 

   Quantidade-
Unidade 

Valor Data (mês em 
que vendeu) 

feijão   1 saco de feijão   
milho      
fava      
farinha      
macaxeira      
amendoim      
banana      
laranja      
frango      
gado      
leite      
ovo      
pinha      
cabra      
bode      
inhame      
melancia      
pinha      
coco      
mel      
Outros(colocar o nome)      
      
      

 Ex. de quantidade: 1 saco de 60 kilos de feijão ou de milho, etc.... 

72. Quais os principais problemas que enfrenta na comercialização?_________________________________________________________________ 
 



 
 

 

2.6. FINANCIAMENTO, INFRAESTRUTURA,  PROCESSOS E TÉCNICAS UTILIZADOS NA AGROPECUÁRIA 
 
73. O (a) senhor(a) já tomou dinheiro emprestado ao banco para a sua agricultura? 73.1. (   )Sim    73.2.  (   ) Não  

74. Se sim, quando tomou emprestado (ano)?________________________________________________ 

75. Se sim, em que Banco,  e para que finalidade? 
________________________________________________________________________________________________ 
76. Se tomou empréstimo, teve dificuldade para tomar? 76.1. (   )Sim    76.2.  (   ) Não 
77. Se sim, explique porque teve dificuldade 
____________________________________________________________________________________________________ 
78. Teve dificuldade para pagar? (   )Sim    (   ) Não 
79. Se sim, explique por que ______________________________________________________________________________________ 
80. Acha fácil conseguir empréstimo bancário para a agricultura?  (   )Sim    (   ) Não 
81. Tem dívidas com o banco? (   )Sim    (   ) Não . 81.1 Se sim com qual banco e de quanto é a 
dívida?______________________________________________________ 
82. Quais as instalações que o senhor tem no seu lote?  

Instalação Forma de aquisição Forma de uso 

 Quantidade.  Recurso próprio Financiado (fonte) Individual Coletivo 

açude      

depósito      

curral      

cocheira      

galinheiro      

silo      

barreiro      

Barragem subterrânea      

Poço       

cisterna      

pocilga      

      



 
 

      

      

      

83. Que máquinas e equipamentos o(a) Sr(a) utilizou em 2012? 

 Máquinas ou equipamentos Próprio Alugado Cedido Se é alugado, a quem aluga e se é cedido 

quem cedeu? 

Se é alugado como paga e quanto 

paga? 

trator      

colheitadeira      

bomba para irrigação      

aspersor para irrigação      

caminhão      

carroça      

ensiladeira      

debulhadeira de feijão      

triturador      

Outros:      

      

      

      

      

 

84.  Quais os implementos que o (a) sr(a) utilizou em 2012? 

Implementos Próprio Alugado Cedido Se é alugado, a quem aluga e se é cedido 

quem cedeu? 

Se é alugado como paga e quanto 

paga? 

arado      

grade      

adubador      

semeadeira/plantadeira      



 
 

cultivador      

roçadeira      

calcareador      

sulcador      

pulverizador      

estrovenga      

ancinho      

pá      

foice      

enxada      

outro      

      

      

 

85. Usa algum tipo de adubo? 85.1. (   )Sim    85.2.  (   ) Não  

86. Se sim, quais os tipos de adubo que o senhor usa? Em que usa? Onde compra? (Se compra adubo químico, colocar o nome do adubo) 

Tipo de Adubo Em que usa (tipo de lavoura ou pasto)  Onde compra 

   

   

   

   

   

 

87. Quem orienta como usar o adubo ? (   ) técnico da _________________________ (   ) vendedor da loja de produtos agropecuários  (   ) outros 

_________________ 

88. Compra semente?  88.1. (   )Sim    88.2.  (   ) Não  

89. Se sim, que semente compra e onde compra?   

Tipo de semente Onde compra 

  



 
 

  

  

  

  

90. Se não compra a semente como as 
consegue?______________________________________________________________________________________________ 
91. Já ouviu falar nos Bancos de Sementes Comunitários (BSC)? (   )Sim    (   ) Não  
92. Participa de algum BSC? (   )Sim    (   ) Não 
93. Já ouviu falar nos Bancos de Sementes Familiar (BSF)? (   )Sim    (   ) Não 
94.Possui um Banco de Sementes Familiar (BSF)? (   )Sim    (   ) Não 
95. Se participa de um BSC quem introduziu o sistema no PA e como 
funciona?________________________________________________________________________ 
96. Se participa de um BSF quem introduziu o sistema no PA e como 
funciona?________________________________________________________________________ 
97. Utiliza remédio para os animais? (   )Sim    (   ) Não  
98. Se sim, que remédios, para que usa, quem orienta como usar, onde compra?  
_____________________________________________________________________ 
99. Vacina os animais   (   )Sim    (   ) Não  
100. Se sim, quais os animais, que vacina, quem vacina e quem orienta?   

Animais Tipo de vacinas (para quê?) Quem orienta 

   

   

   

   

   

   

 

101. Usa veneno para combater as formigas? (   )Sim     (   ) Não  

102. Se sim, que veneno usa, onde compra e quem orienta como usar?   

Tipo de veneno Onde compra Quem orienta 

  Ninguém Pessoa ou empresa ou técnico 

    



 
 

    

    

    

103. Usa veneno para combater as pragas? (   )Sim    (   ) Não  

104. Se sim, que veneno usa, onde compra para que tipos de pragas e quem orienta como usar?   

Tipo de praga Tipo de veneno Onde compra  Quem orienta 

    

    

    

    

105.  Usa herbicida  para limpar o mato? (   )Sim    (   ) Não.  

106. Se sim, que herbicida usa (nome do produto), onde compra e quem orienta como usar?   

Tipo de veneno Onde compra Quem orienta 

   

   

   

   

   

 
2.7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

107. Trabalha  na terra com a ajuda da família?   109.1  (   )Sim   109.2  (   ) Não 

108. Quem são os membros da família que trabalham no lote?   E quantos são? 

108.1. (    ) filho  108.2 (    ) cônjuge   108.3. (    ) outro parente 
109. Se trabalha com a ajuda da família, existe divisão de tarefas? 109.1.  (   )Sim   109.2  (   ) Não  
110. Pode descrever qual é a tarefa de cada pessoa da família que trabalha na terra? 

Pessoas Tarefas 

Entrevistado   

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

 
111. Se trabalha com a ajuda da família, cada um tem seu roçado?    111.1. (   )Sim    111.2  (   ) Não  
112. Conte como é o seu dia de trabalho (só para o entrevistado: que horas levanta, que horas vai ao trabalho, que horas vem almoçar, que horas volta ao 
trabalho, que horas retorna ao lar.  

Hora que levanta Hora que vai ao trabalho Hora que vem almoçar Horas que volta ao trabalho Horas que retorna ao lar 

     

113. Contrata trabalhadores?  113.1 (   ) Sim   113.2 (   ) Não 
114. Se sim: 114. 1 Quando contrata? _________________________ 114.2. Contrata  para fazer o 
quê?______________________________________________ 
114.3 De onde vêm os trabalhadores (municípios, estados, assentamento)? ______________________________________114.4. Como é a forma de 
pagamento? (  ) por produção;  (    )  por diária;     (    ) por empreitada;   (    ) por tarefa;   (    ) outro _______________________ 
115. Como pagou ao trabalhador contratado  em 2012: (   )  por produção  (   ) por diária (ver o valor da diária)__________________________ 

(   )  por empreitada;  (     ) outra forma de pagamento_______________________________ 

116. O senhor participa aqui na comunidade de algum trabalho em grupo (por exemplo, criação de frango, comercialização etc)?   
 (   ) Sim     (   ) Não   Se sim, como se dá essa 
atividade?____________________________________________________________________________________________ 
117. Além do trabalho no lote o Sr também trabalha no alugado? (   ) Sim  (   ) Não   117.1. Se sim, em que atividade trabalha no 
alugado?_________________________ 
117.2. Por que trabalha no alugado?___________________________117.3. Qual a época do ano em que trabalha no alugado? 
______________________________ 
117.4. Em que lugar trabalha no alugado (como assalariado – no próprio PA, em propriedades vizinhas, em outros PAs, no mesmo município em outro 

município)? _____________________________________________________________________ (colocar o nome do município seja o mesmo ou outro) 

118. Se trabalha como assalariado, trabalha o ano todo? 118.1. (   )Sim    118.2.  (   ) Não  
119. Se não trabalha o ano todo, qual o período que trabalha?________________________________________________________ 
120. Alguma outra pessoa  da família que mora no domicílio também trabalha noutra terra ? 120.1. (   )Sim    120.2.  (   ) Não  



 
 

121. Se sim, em que condição? 121.1 (    ) como parceiro31  121.2  (    ) é proprietário   121.3 (    ) como  arrendatário32  121.4 (   ) como ocupante ou posseiro  
121.5 (   ) em terra é  cedida 
122. Além da atividade agrícola o(a) sr(a) tem outra atividade não agrícola?  122.1. (   )Sim    122.2.  (   ) Não 
123. Se sim, que outra atividade o(a) senhor(a) exerce? ____________________________________________________________________________ 
124. Por que tem essa outra atividade?__________________________________________________________________________________________ 
III – MEIO AMBIENTE  

125. Quais são as plantas nativas existentes hoje no assentamento (espécies vegetais )?  Plantas da Caatinga: (   ) Imburana da cambão  (  ) Umbuzeiro (   ) 

Juazeiro  

 (   ) Baraúna    (   ) Aroeira-do-Sertão    (   ) Umbuzeiro    (   ) Imburana de Cambão    (   ) Angico    (   ) Catingueira    (   ) Pereiro    (   ) Faveleira    (   ) 

Mandacuru    (   ) Quipá    

(  ) Facheiro       (   ) Xique-Xique    (   ) Coroa-de-Frade    (   ) Macambira   (   ) Caroá    (   )Jurema branca    (   )Jurema preta    (   ) Pau Ferro   (   ) Marmeleiro   (   

)Mufumbo 

(   ) Juazeiro   (   )Craibeira   (   )Maniçoba   (   )Velame   (   ) Trapiá   (   ) Quixabeira   (   ) Outros 

____________________________________________________________ 

Plantas da Mata Atlântica: (   )Pau-brasil   (   ) jacarandá   (   ) peroba   (   ) jequitibá-rosa   (   ) cedro  (  ) ipê   (   ) orquídeas   (   ) 

Outras____________________________ 

126. Quais são as plantas nativas existentes hoje no seu 

lote?_______________________________________________________________________________________ 

127. Quando teve início o Assentamento a área coberta com vegetação nativa na propriedade era a mesma de hoje? 127.1. (   ) Sim   (   ) Não.  

127.2  Se não: (   ) reduziu (   ) aumentou. 127.3 Se reduziu, quais as espécies que mais sofreram redução? 

_____________________________________________  127.4  Por que foram retiradas? ________________________________ 127.5. Se aumentou, por 

que aumentou?__________________________________________ 

                                                           
31

 Parceiro é o agricultor que trabalha numa terra de terceiros e paga pelo direito de plantar e criar nessa terra com uma parte da produção (a meia-metade; a terça; a 

quarta; etc.) 
32

 Arrendatário é o agricultor que trabalha numa terra de terceiros e paga pelo direito de plantar e criar nessa terra com Dinheiro (O FÔRO) 

3. Ocupante é o agricultor que trabalha em terras de terceiro e não paga nada e a terra também não é cedida. 

 



 
 

128. Se existe uma área de reserva dentro do PA, trata-se de uma Área de Preservação Permanente (APP) ou uma Área de Reserva Legal (ARL)?    (   ) APP   (   

)ARL 

(   ) Não sabe 

129. O Assentamento tem Licença Ambiental? (   ) Sim   (   ) Não. 

130. Sabe dizer quais os animais silvestres que eram encontrados na propriedade antes do Assentamento? (   )Sim   (   )Não   130.1. Se sim, quais eram eles?  

Da caatinga:   (   ) caititu  (   ) veado catingueiro   (    ) ema   (   ) raposa  (   ) tatu-peba  (   ) cotia  (   ) Ararinha-azul  (   ) Sagui-de-tufos-brancos   (   ) Sapo-

cururu   (   )   Asa-branca   (   ) Gambá   (   ) Jiboia  (   ) Iguana   (   )  outros________________________________________  

Da Mata Atlântica: (   ) mico-leão-dourado   (   ) onça pintada  (   ) suçuarana  (   ) Mico-leão-de-cara-preta   (   ) Onça-pintada   (   ) Bicho-preguiça   (   ) 

Capivara   (   ) Tamanduá-bandeira  (   ) Tatu-peludo   (   ) Jaguatirica   (   ) Gato-do-mato   (   ) Cachorro-do-mato   (   ) Lontra   (   ) Sagui-da-serra   (   ) Veado-

campeiro   (   ) Rato-do-mato   (   ) Macado-prego   (   ) Sapo-cururu   (   ) Jacaré-do-papo-amarelo   (   ) Cobra-coral   (   ) Jararaca   (   ) Cágado   (   ) Jabuti  (   ) 
Jibóia   (   ) Iguana    (   ) Calango 

(   ) Garça    (   )   Tucano      (   ) Arara-azul-pequena      (   )Beija-flor    (   )  Periquito    (   ) Mutum-do-nordeste   (   ) Araponga-do-nordeste  (   ) Falcao-de-

peito-amarelo 

(   ) Pica-pau   (   ) 

Outros_____________________________________________________________________________________________________________________ 

131. Quais desses animais são ainda encontrados no Assentamento? 131.1 Da caatinga:   (   ) caititu  (   ) veado catingueiro   (    ) ema   (   ) raposa  (   ) tatu-

peba  (   ) cotia  (   ) Ararinha-azul  (   ) Sagui-de-tufos-brancos   (   ) Sapo-cururu   (   )   Asa-branca   (   ) Gambá   (   ) Jiboia  (   ) Iguana   (   )  

outros___________________________ 

131.2 Da Mata Atlântica: (   ) mico-leão-dourado   (   ) onça pintada  (   ) suçuarana  (   ) Mico-leão-de-cara-preta   (   ) Onça-pintada   (   ) Bicho-preguiça   (   ) 

Capivara   (   ) Tamanduá-bandeira  (   ) Tatu-peludo   (   ) Jaguatirica   (   ) Gato-do-mato   (   ) Cachorro-do-mato   (   ) Lontra   (   ) Sagui-da-serra   (   ) Veado-

campeiro   (   ) Rato-do-mato   (   ) Macado-prego   (   ) Sapo-cururu   (   ) Jacaré-do-papo-amarelo   (   ) Cobra-coral   (   ) Jararaca   (   ) Cágado   (   ) Jabuti  (   ) 
Jibóia   (   ) Iguana    (   ) Calango 

http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/onca_pintada.htm
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/capivara.htm
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/onca_pintada.htm
http://www.suapesquisa.com/mundoanimal/capivara.htm


 
 

(   ) Garça    (   )   Tucano      (   ) Arara-azul-pequena      (   )Beija-flor    (   )  Periquito    (   ) Mutum-do-nordeste   (   ) Araponga-do-nordeste  (   ) Falcao-de-

peito-amarelo 

(   ) Pica-pau   (   ) 

Outros_____________________________________________________________________________________________________________________ 

132. Alguns desses animais desapareceram da área? (   )Sim   (   )Não   132.1 Se sim, 

quais?_______________________________________________________________ 

132.2. A que atribui o desaparecimento dos 

animais?_____________________________________________________________________________________________ 

133. Algum animal estraga sua lavoura? (   )Sim   (   )Não   133.1 Se sim, quais e que lavoura 

estragam?______________________________________________________ 

134. O senhor tem alguma preocupação com o meio ambiente no seu lote?  (   )Sim   (   )Não. Se sim como age no seu 

lote?___________________________________ 

135. Qual o maior problema ambiental que aflige o 

assentamento?_________________________________________________________________________________ 

IV – CONDIÇÕES DE VIDA 

4.1. MORADIA 

135. De que é feita a sua casa? 135.1 (   ) tijolo;   135.2 (   ) barro ou taipa;  135.3(   ) tijolo e taipa;  135.4 (   ) palha 
136. De que era feita sua casa antes de vir para o assentamento? 136.1 (   ) tijolo;   136.2 (   ) barro ou taipa;  136.3(   ) tijolo e taipa;  136.4(   ) palha 
137. Quantos cômodos tem a casa (exceto o banheiro)? 137.1.   (   ) 1;     137.2.   (   ) 2 ;    137.3 (   ) 3;  137.4 (   )4;  137.5  (    ) 5 ou mais 
138. Quantos cômodos tinha  a sua casa antes de ser assentado (exceto o banheiro)? 138.1.   (   ) 1     138.2.   (   ) 2     138.3 (   ) 3   138.4 (   ) 4  138.5  (    ) 5 
ou mais 
139. Sua casa tem banheiro?  139.1 (   )Sim   139.2  (   ) Não.  Se sim verificar se dentro ou fora de casa ________________ 
140. Sua casa antes de ser assentado tinha banheiro? ?  140.1 (   )Sim   140.2  (   ) Não.  Se sim verificar se dentro ou fora de casa ________________ 
141. Sua casa tem fossa?   141.1(   )Sim    141.2 (   ) Não 
142. Sua casa tem energia elétrica? 142.1(   )Sim     142.2 (   ) Não 
143. Sua casa tem água encanada? 143.1(   )Sim     143.2 (   ) Não 
144. Se não, como faz para ter acesso à água?_____________________________________________________________________________________ 
 



 
 

3.2. MEIOS DE TRANSPORTE E ELETRODOMÉSTICOS 

145. Possui algum meio de transporte?    145.1 (   )Sim    145.2 (   ) Não 
146. Se sim, qual? 

Meio de transporte Antes de estar assentado Depois de assentado 

Quantidade Quantidade 

Bicicleta   

Moto   

Animal para transporte   

Automóvel de passeio   

Caminhonete   

Caminhão   

Outro (especificar)   

   

 

147. Que eletrodomésticos possui? 
Tipo Tem? Já tinha antes do assentamento? 

Sim Não Sim Não 

Fogão e gás     

Geladeira     

Televisão     

Antena parabólica     

Maquina de lavar     

Freezer     

Ferro elétrico de engomar     

Liquidificador     

DVD     

Som     

Outros:     

     

 

IV- INTEGRAÇÃO DA FAMILIA NA COMUNIDADE, NO MUNICÍPIO E SOCIABILIDADE 



 
 

148. Se reside no campo: A família costuma  ir à cidade? 148.1(   )Sim     148.2(   ) Não  
149. Se sim, a qual cidade?________________________________________________________________ 
150. O que costuma fazer na cidade: 
150 .1 (   ) feira  150.2 (   ) ir à igreja     150.3(   ) compras da casa   150.4 (    ) festas    150.5 (   ) associação  150.6 (   ) visitar familiares e amigos  150.7 (   ) 
outros ____________________________________________ 
151. O que o(a) sr(a) faz nas horas de folga?___________________________________________________________________________________ 
152. Participa de alguma associação? 152.1(   )Sim       152.2 (   ) Não.  
153. Se sim, qual?_______________ 
154. Gosta de viver aqui e de ser agricultor(a)? 154.1 (   )Sim      154.2 (   ) Não.  
155.  Se sim ou se não, por quê?________________________________________________________________________________________________ 
156. Quais as principais dificuldades que o agricultor familiar assentado enfrenta no município eou no 
assentamento?____________________________________ 
 

 

 

V – AGENTES EXTERNOS 

157.  Utiliza assistência técnica na atividade agropecuária?  (    )   Sim        (   ) Não 
158. Se utiliza, quem presta assistência técnica ? 150.1. (   ) Técnico da Emater  150.2  (    ) Técnico do  Incra  150.3 (  ) Técnico contratado pelo INCRA/ATER  
150.4 (   ) Outro _______________________________________ 
159. Se utiliza, como avalia a assistência técnica?  (   ) Muito boa  (   ) Regular (   ) Ruim (   ) Péssima 
160. Se não utiliza, por que não utiliza?__________________________________________________________________________ 
161. Como avalia a atual política do governo federal para o pequeno agricultor (Agricultor familiar)?______________________________________ 
 

162. Alguma outra entidade desenvolve trabalhos de apoio  ? (    )   Sim      (   ) Não. 162.1 Se sim qual é a entidade e o que 
faz?_________________________________ 
 

 

VI- IMPACTOS DA CRIAÇÃO DO ASSENTAMENTO 

163. O que mudou para o(a) senhor(a) depois que passou a viver no assentamento ou depois de assentado? 

O que mudou Para melhor Para pior Ficou igual 



 
 

Casa (moradia)    

Acesso a água (encanada, poço, 
cisterna) 

   

Renda    

Condições de trabalho    

Condições de vida    

Educação das crianças    

Educação dos jovens    

Acesso ao crédito    

Alimentação    

Acesso aos serviços de saúde    

Poder de compra    

Lazer    

Segurança física    

A mudança mais importante (deixar o 
entrevistado falar) 

 

Pode deixar que o entrevistado também fale livremente e dê seu depoimento sobre o que que melhorou mais para ele e sua família ao se tornar assentado. 
(Anotar ou gravar). 
 
 


