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RESUMO 
 
 
Esta pesquisa busca discutir o processo de produção de espaço no Projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária Caxá, localizado no município de Marcionílio 
Souza, estado da Bahia, destacando o papel dos mediadores. Neste sentido, partiu-se do 
pressuposto teórico e metodológico de que cada Projeto de Assentamento constitui um 
novo espaço – de vida e de conflitos –, onde as contradições e antagonismo do modo de 
produção capitalista também se materializam. Por outro lado, entende-se  estes novos 
espaços como fruto da longa marcha do campesinato brasileiro e, também, como 
possibilidade de constituírem enquanto espaços de esperança. Implantados desde a 
década de 1980, os assentamentos de reforma agrária se apresentam como uma forma 
peculiar de apropriação e organização do espaço pela sua expressão enquanto política 
pública e pela possibilidade de se apresentarem como novos espaços, construídos a 
partir da luta e da mobilização dos camponeses. O Projeto de Assentamento de Reforma 
Ágrária Caxá foi implantado, em 1986, durante o I Plano Nacional de Reforma Agrária, 
do Governo Sarney (1985-1989), período em que a discussão da reforma agrária volta a 
cena institucional do País. Compreende-se que  a participação dos mediadores políticos 
em assentamentos rurais é um elemento central para se entender o processo de 
reprodução do camponês assentado. Para a realização deste trabalho foi desenvolvida 
uma pesquisa bibliográfica, cartográfica e documental sobre o tema proposto, bem 
como realização de entrevistas com técnicos de órgãos governamentais e lideranças de 
movimentos sociais de luta pela terra, principalmente aqueles que atuam no estado da 
Bahia. A formação das cinco associações presentes hoje no Projeto Caxá evidenciam o 
processo dinâmico, contraditório e revelador do papel dos mediadores da produção do 
espaço em assentamentos rurais. Assim, compreende-se que o camponês assentado se 
reproduz enquanto ser social a partir da pressão de lógicas diferenciadas, como a lógica 
do mercado, do Estado, do ethos camponês e da lógica dos movimentos sociais.  
 
 
PALAVRAS CHAVES: Produção do Espaço – Reforma Agrária – Assentamentos Rurais 
– Representação Política – Projeto de Assentamento Rural Caxá 



 

ABSTRACT 
 

 
 

This paper discusses the process of production of space in the Project for the Caxá 
Agrarian Reform Settlement, located in the municipality of Souza Marcionílio, in the 
state of Bahia, highlighting the role of mediators. In this sense, we started with the 
theoretical and methodological assumption that each Settlement Project is a new space – 
of life and conflicts - where the contradictions and antagonisms of the capitalist mode of 
production also materialize. On the other hand, it understands these new spaces as a 
result of the long march of the Brazilian peasantry and also as a possibility to be 
constitutedas spaces of hope. Implemented since the 1980s, the agrarian reform 
settlements were  presented as a peculiar form of ownership and organization of space 
by their expression as a public policy and the possibility of presenting themselves as 
new spaces constructed from the struggle and mobilization of peasants. The Project for 
the CAXÁ Agrarian Reform Settlement was deployed in 1986 during the First National 
Plan for Agrarian Reform of the Sarney government (1985-1989), period during which 
the discussion of agrarian reform returns to the institutional scenario  of the country. It 
is understood that the participation of political mediators in rural settlements is central 
to understanding the process of reproduction of the resettled peasant . For this paper we 
developed a bibliographic, cartographic and documentary  research, on the proposed 
topic, as well as interviews with experts from government agencies and leaders of social 
movements that struggle for land, especially those working in the state of Bahia. The 
formation of five associations present today in the CAXÁ Project show the dynamic, 
contradictory and revealing role of the mediating agents in the production of space in 
rural settlements. Thus, it is understood that the resettled peasant  reproduces him/her 
self as a social being from the pressure of the differentiated logics such as the market 
logic, the state logic, the peasant ethos logic and the logic ofthe social movements. 
 
KEYWORDS: Production of Space - Land Reform - Rural Settlements - Political 
Representation - CAXÁ Rural Settlement Project 
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Esta pesquisa de dissertação, junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia 

da Universidade Federal da Bahia, tem como objetivo principal analisar o processo de 

apropriação, produção e organização do espaço geográfico do Assentamento Caxá, 

localizado no município de Marcionílio Souza, Estado da Bahia, compreendendo o 

papel dos mediadores. 

No Estado da Bahia, assim como em todo o país, apresentam-se uma diversidade 

de sujeitos sociais no campo: de um lado as empresas nacionais, multinacionais, 

fazendeiros, entre outros; do outro lado, têm-se trabalhadores sem terra, posseiros, 

ribeirinhos, comunidades negras rurais, quilombolas, indígenas, comunidades de fundo 

e fechos de pasto, enfim, uma complexidade que demonstram força e luta no processo 

conflituoso que se desenvolve no contexto estadual.  

Essa diversidade de sujeitos históricos, que se materializa na posse e no uso da 

terra, também se expressa nas configurações da apropriação do espaço no campo, onde 

as paisagens explicitam essa heterogeneidade: acampamentos1, Projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária, Projetos Cédula e Crédito Fundiário, territórios 

quilombolas, reservas indígenas, entre outras formas de apropriação da terra (figura 1).  

As lutas do campesinato brasileiro têm reafirmado, historicamente, a 

necessidade de ações para a resolução das questões fundiárias. Assim, a reforma agrária 

tem se mostrado como alternativa ao modelo excludente de acesso a terra neste país. A 

reforma agrária tem se traduzido em políticas esparsas ao longo da historia, tendo os 

assentamentos rurais como a configuração mais expressiva na tentativa do Estado 

resolver, ou amenizar, as questões fundiárias. 

A ação do Estado para a resolução ou amenização dos conflitos agrários, em 

formato dos projetos de assentamentos rurais, tem se tornado lócus privilegiado de 

análise entre os cientistas sociais, a partir da década de 90 do século XX, dado a 

complexidade e diversidade no processo de formação, desenvolvimento e consolidação 

dessa política. No Estado da Bahia existem 600 assentamentos de reforma agrária 

(conforme figura 2). Essa expressiva quantidade de projetos de assentamentos de 

reforma agrária tem implícita uma gama de enredamentos a serem objetos de análises, e, 

no nosso caso, como objeto de análise geográfica dada a sua forma peculiar de 

apropriação, produção e organização do espaço geográfico. 

                                                 
1 Embora um acampamento seja uma estratégia de luta pela terra e possa não vir a se tornar um 
assentamento considera-se como uma forma de acesso à terra dado o tempo em que as famílias 
permanecem acampadas.  



16 
 

Nesse conjunto, a presente pesquisa tem como objetivo principal analisar o o 

processo de apropriação, produção e organização do espaço geográfico do 

Assentamento Caxá, localizado no município de Marcionílio Souza, Estado da Bahia, 

destacando o papel dos mediadores . 

A experiência pessoal no Grupo de Pesquisa, o Projeto GeografAR – A 

Geografia dos Assentamentos na Área Rural – nos possibilitou entrar em contato com a 

realidade do campo baiano, através de estudos diversos e, a partir de então, temos nos 

dedicado aos estudos dentro dessa temática. Nos trabalhos de campo para a elaboração 

da monografia, os assentamentos rurais passaram a ser nosso interesse se configurando 

como objeto de pesquisa, enquanto novos espaços de vida e, portanto, de conflitos. 

Remete-nos, portanto, a pensar a “reforma agrária” 2 a partir da experiência concreta 

dos assentamentos rurais. 

Por conseguinte, essa pesquisa tem, também, o objetivo de contribuir com novas 

leituras sobre assentamentos rurais na perspectiva geográfica aliando a outros estudos já 

realizados, sobretudo nos trabalhos apresentados nesse Programa de Pós-Graduação, a 

exemplo dos estudos de Santos e Santos (2004); Santos (2004b); Santos (2005); 

Vasconcelos (2007); e Andrade (2007). Por fim, compreendemos que questão central no 

presente trabalho,  que busca inserir um novo olhar em relação aos acima citados, esteve 

na tentativa de analisar o papel dos mediadores na produção do espaço geográfico no 

Assentamento Caxá. 

 

                                                 
2 Salientamos que não houve no País,, nem no plano político nem ao nível teórico, nenhuma efetiva 
reforma agrária, mas sim criação de projetos de assentamentos esparsos ao longo da nossa História. 
Entretanto, mantemos o nome “reforma agrária” para seguir como o Estado Brasileiro pensa ser efetivada 
reforma agrária. Os assentamentos de reforma agrária são espaços diferenciados de outros tipos de 
assentamentos rurais, portanto, uma especificidade a ser entendida desta forma.  
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Figura 1 
 

Figura 1 



18 
 

Figura 2 
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           Desde a inserção como bolsista de iniciação cientifica no Projeto Integrado de 

Pesquisa GeografAR – A Geografia dos Assentamentos na Área Rural, em 2004, temos 

acompanhado a questão agrária no estado da Bahia. Neste percurso, temos entrado em 

contato com movimentos e organizações populares de apoio aos camponeses no estado, 

o que nos despertou o interesse, teórico e político, pela temática dos movimentos sociais 

no campo. Durante a graduação em Ciências Sociais, optamos pela realização da 

monografia de bacharelado em Sociologia na Universidade Federal da Bahia, intitulada: 

“CETA: nossa luta é justa e certa!” - Formação e Territorialização do Movimento 

CETA na Bahia (1994-2009)3. Nesta pesquisa foi analisado o processo de surgimento, 

desenvolvimento e consolidação do Movimento CETA na Bahia e seu processo de 

territorialização no estado (SANTOS 2010). 

Após visitas em assentamentos, acampamentos e comunidades negras rurais 

quilombolas orientados pelo Movimento CETA, passamos a problematizar, como um 

dado de realidade, – deixando explicito que o “dado de realidade” não se refere na 

perspectiva positivista – o processo de inserção de movimentos sociais e entidades 

populares em Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária. Observamos que havia, 

para além de uma visão de homogeneidade e idealizadora da condução e organização 

política dos assentamentos rurais, variados processos de articulação, de estratégias de 

reprodução política e de disputa de legitimidade, para saber “quem” detém o poder de 

representar os camponeses assentados.  

Partimos, então, da afirmação de Germani (1993) que a vivência nos 

assentamentos de reforma agrária constitui a nova cara da luta pela terra, onde estão 

presentes novos e velhos desafios, seja pela organização política, seja pela produção e 

reprodução do grupo assentado, entre outras questões. Nesse sentido, passamos a 

problematizar os assentamentos de reforma agrária enquanto efetividades contraditórias, 

unidas a uma totalidade concreta que não poderia se resumir a um “estudo de caso”, mas 

buscar integrar a análise na sua concretude histórica.  

O tema das relações internas em assentamentos rurais tem sido recorrente na 

literatura em ciências humanas, sobretudo, quando estudos de caso apontam, e 

explicitam, questões antes negligenciadas em análises gerais, sem, como afirmamos, 

                                                 
3 A monografia de Bacharelado em Ciências Sociais, intitulada “ ’CETA: nossa luta é justa e certa’ - 
formação e territorialização do Movimento CETA”, foi realizada sob orientação do Prof. Dr. Antônio da 
Silva Câmara (FFCH-UFBA) e Co-Orientação da Profª. Drª. Guiomar Inez Germani (MGEO-UFBA), 
defendida no semestre 2009.2.  
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ligar a concretude das relações sociais. Medeiros e Esterci (1994), apontam inúmeros 

temas de discussão para se (re)pensar a política de assentamento rural a partir da 

realidade concreta dos assentamentos. Entre os temas elencados estão os da organização 

da produção, das possibilidades e dificuldades de organização política pós-conquista da 

terra,  da presença de mediadores, entre outros. Neste sentido, nota-se que os Projetos de 

Assentamentos Rurais de Reforma Agrária (PRA) podem ser tomados como lócus 

privilegiado de análise dos espaços sociais no campo.  

Autores como Medeiros e Esterci (1994), Bergamasco (1994), Marques (2001), 

entre outros, tratam da origem dos assentados e suas implicações na organização desses 

espaços. Compreendem que a categoria “assentado” é uma categoria do Estado e 

questionam como se relacionam sujeitos diferenciados em um espaço projetado 

homogeneamente pela política pública. Discutem, ainda, não só o tratamento 

homogeneizado da política pública, mas também o caráter teleológico: fazer com que os 

assentados tornem-se, no futuro, “produtores rurais”. Os estudos indicam, ainda, que 

esta visão coesa da política de assentamentos de reforma agrária é contestada pelos 

processos  cada vez mais frequentes de diferenciação interna do grupo com o passar dos 

anos, explicitando que essas diferenças muitas vezes são anteriores ao grupo e que a 

forma com que a política é executada reforça a diferenciação. 

Seguindo nesta discussão, alguns autores como Ferreira, Fernandez e Silva 

(2009) e Alencar (2000), especificam como esse processo de diferenciação interna dos 

assentados promovem tensões, conflitos e rupturas internas, ocasionado a desagregação 

do grupo social e reduzindo os assentamentos aos grupos domésticos isoladamente e 

não como unidade produtiva.  Por outro lado, essas contradições também apontam 

elementos de superação da situação posta, seja pelo Estado seja pela pressão do 

mercado, de fortalecimento de novas perspectivas de luta, criando situações de 

formações de grupos mais coesos e com projetos políticos delineados a partir de seus 

próprios interesses. Apontando questões de pesquisa sobre essa diferenciação, Ferreira, 

Fernandez e Silva (2009) dizem 

 

A diferenciação dos assentados apresenta, em termo analítico, 
componentes relevantes para a compreensão dos assentamentos 
enquanto espaços heterogêneos e complexo de produção e 
organização, onde as dimensões de analise se encontram cruzam-se e 
se transformam (FERREIRA; FERNADEZ;SILVA, 2009, p. 219) 
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Por conseguinte, torna-se necessário as pesquisas que se debruçam sobre os 

assentamentos rurais explicitar as consequências e contradições inerentes aos processos 

de diferenciação interna dos grupos assentados, bem como os processos de coesão na 

organização desses mesmos grupos. Importante salientar que estas questões das relações 

sociais efetivas nos colocam questões (e tensões) ao nível teórico, da produção do 

conhecimento, para serem dialogadas, postas e revistas e, sobretudo, explicitadas. 

Outro ponto destacado em pesquisa sobre projetos de assentamentos refere-se ao 

papel dos mediadores políticos no interior dos assentamentos rurais. Embora a 

mediação pareça um conceito ao mesmo tempo polissêmico e banalisado (NOVAES, 

1994) ele esta diretamente ligada ao fato de “estar entre”, ou seja, a mediação diz 

respeito a movimentos sociais, entidades e organizações de apoio que se situam entre os 

assentados e o mundo exterior, mesmo que seja o Estado, outras organizações, o 

mercado consumidor, entre outros. A questão da presença de mediadores é relevante na 

medida em que se abre a possibilidade de que grupos localizados são colocados diante 

de situações que não se encerram e nem se definem no local. Dentre os principais 

mediadores da luta na/pela terra, destacamos os Movimentos Sociais, as Entidades de 

Apoio e Assessoria, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, as Associações de 

Trabalhadores Rurais, entre outros. Salienta-se que não buscamos retirar a característica 

ontológica e preponderante daqueles que efetivamente produzem os espaços dos 

assentamentos de reforma agrária, ou seja, os assentados, mas trata-se de problematizar 

que as mediações e representações políticas desses mesmos assentados são elementos 

importantíssimos para se compreender o processo de (re)produção nesses espaços.  

 A partir de então, passamos a analisar em que medida os mediadores políticos – 

que como veremos podem ser entidades, associações, movimentos, dentre outros - 

exercem papel primordial na produção do espaço e organização interna dos espaços dos 

assentamentos. Temos uma tese na qual afirmamos que o papel dos mediadores em 

PRAs é imprescindível no processo de definição do “sucesso” ou “insucesso” do 

projeto. Iremos admitir parcialmente, pelo fato desta afirmação se desenrolar ao longo 

deste trabalho, que a presença dos mediadores, bem como suas características, será 

central para o entendimento das formas e das possibilidades de reprodução do grupo 

assentado; será imprescindível para o entendimento se o PRA é visto e gerido como um 

todo complexo ou se é reduzido à produção do grupo doméstico. Temos uma 

compreensão que há uma relação íntima, passível de ser analisada cientificamente, entre 

assentados, mediação da luta na/pela terra e produção do espaço.   
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 É neste sentido, de acordo com essas problemáticas postas que levantamos os 

seguintes questionamentos:  

 a. Os assentamentos de reforma agrária, inseridos no bojo de um 

desenvolvimento desigual do espaço geográfico (SMITH, 1988; HARVEY, 2004 e 

2006; LOWY 2006), são lócus privilegiado de análise na produção do espaço agrário. 

Como entender a produção do espaço em assentamentos rurais?  

 b. Há uma diversidade de sujeitos históricos que são unificados na categoria 

assentado pelo Estado. Essa diversidade produz, nos assentamentos, espaços 

diferenciados ou há uma lógica de reprodução, própria, que poderíamos até refletir se 

não seria fruto da “lógica camponesa”? 

 c. O Estado, por ser o principal gestor do projeto de assentamento, é o 

responsável pelo “sucesso” ou “insucesso” do projeto (ALENCAR, 2000). Quais as 

políticas e ações do Estado para a produção em assentamentos de reforma agrária?  

 d. Nos Projetos de Reforma Agrária, quase sempre encontramos a presença de 

mediadores. Como esses mediadores influenciam no processo de produção do espaço e 

organização interna dos assentamentos?  

De posse desses questionamentos a partir do trabalho em vários assentamentos 

de reforma agrária, e, após uma entrevista com um assentado no Projeto de 

Assentamento de Reforma Agrária Caxá (PRA Caxá) , localizado no município de 

Marcionílio Souza, identificamos que naquele assentamento havia cinco associações, 

bem como outras entidades de luta pela terra entre os assentados daquele espaço (figura 

3).  

Assim, abriu-se a possibilidade de análises dessas questões que estavam 

presentes naquele assentamento. A escolha do assentamento deu-se através da pesquisa 

de campo para a realização da monografia de bacharelado, e os critérios da escolha do 

assentamento foram: a) O município de Marcionílio tem passado, a partir da 

implantação de assentamentos rurais, por um processo de (re) configuração territorial; 

b) O PRA Caxá tem um período extenso de existência, implantado em 1986, no 

contexto do I Plano Nacional de Reforma Agrária no Governo Sarney; c) O 

assentamento Caxá tem 490 famílias assentadas, cada uma com área de 30 hectares, 

totalizando quase 15 mil hectares em todo o assentamento; d) o PRA Caxá possuiu uma 

diversidade de mediadores, sendo ao todo dois movimentos sociais: Movimento CETA, 

embora com participação diminuta; duas federações de agricultores a Federação dos 

Trabalhadores em Agricultura (FETAG) e a Federação dos Trabalhadores em 
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Agricultura Familiar (FETRAF); existem cinco associações que representam os 

assentados; além da presença de Organizações Não-Governamentais, como a Cáritas e a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT).  

A criação do PRA Caxá confunde-se com a história da luta pela terra no período 

da Nova República. Fruto de intensas lutas, em uma das quais resultou na morte de um 

dos líderes da luta, Zacarias dos Santos, morte que provocou protestos e passeatas 

potencializando a ação estatal que decidiu pela desapropriação da área, para amenizar os 

protestos e pressões pela reforma agrária. Este fato  nos orientou um recorte temporal 

que abarca o período de 1980, ano em que se iniciam os conflitos com os posseiros que 

viriam a servir para a efetivação do assentamento, até o ano de 2010, ano em que se 

consolida a presença do último mediador no espaço do assentamento.  

No período de 26 anos de existência, o PRA Caxá passou por uma série de 

transformações, que o indicaram com lócus privilegiado de análise: em 1986 é 

implantado tendo havido a desapropriação das Fazendas Caxá, Furado de Espinho e Pau 

a Pique. Neste processo foram assentadas cerca de 400 famílias, muitas dessas famílias 

eram posseiras e/ou trabalhavam nas antigas fazendas. No período de implantação o 

PRA Caxá não contou com a construção de casa pelo INCRA, o que fez com que os 

próprios assentados, muitos em regime de multirão, construíssem suas casas nos 

próprios lotes.  Em 1992, após inúmeras reuniões com o INCRA, as estradas internas do 

assentamento começaram a ser construídas. Mesmo com 26 anos de existência, somente 

40% das famílias tem acesso a energia elétrica e somente no povoado, o Caxá, principal,  

tem água encanada. Dentre as diversas razões para se entender o por que dessa 

cobertura parcial do PA com energia elétrica encontra a força de pressão de uma das 

cinco associações. O conjunto desses lotes formam as “comunidades” ou localidades, 

num total de onze. Acrescenta-se, neste percurso, a inserção de mediadores sociais na 

PRA Caxá, imbricando mais complexidade na produção do espaço. O PRA Caxá está 

localizado no Semi-Árido Nordestino, e tem cerca de 15 mil hectares de área, 

distribuído em 496 lotes. A regionalização neste trabalho foi a da Comissão Pastoral da 

Terra, dado a inserção da entidade no processo de luta e consolidação do assentamento.  
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Figura 3 
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Diante do que foi exposto, formula-se o seguinte questionamento no presente 

projeto de pesquisa: 

 

Qual o papel dos mediadores no processo de apropriação, produção e organização 

do espaço geográfico em assentamentos rurais? 

 

Para responder esta questão é que se estabelece como objetivo principal 

compreender o processo de apropriação, produção e organização do espaço geográfico 

no Assentamento Caxá, município de Marcionílio Souza (Ba), destacando o papel dos 

mediadores.  

 Como objetivos secundários: 

 

• Compreender o surgimento do PRA Caxá no quadro de luta pela terra no 

Estado da Bahia. 

• Compreender a ação os mediadores (Movimentos, Entidades de Apoio e 

Assessoria, Sindicatos, Associações, entre outras formas de mediação) 

presentes no PRA Caxá;  

• Compreender as tensões e conflitos decorrentes das diferenciadas visões de 

mundo desses mediadores; 

• Compreender as formas de organização interna do assentamento e as 

repercussões na atuação política dos assentados, através dos mediadores, 

frente ao Estado.  

 

 

O Ponto de Partida Geográfico  

 

A Geografia desde sempre discute o seu objeto, o que a tornou uma ciência 

complexa. Esta afirmação, problemática e perigosa, se expressa na relação entre a 

controversa do seu objeto: é o espaço físico ou o espaço humano o objeto da Geografia? 

Este debate, aparentemente superado, é ainda – desde a sua formação como disciplina – 

fruto de discussões, de ambas as partes, dos chamados geógrafos “físicos” aos 

“humanos”. Fruto de uma Geografia baseada no Positivismo, o espaço geográfico foi 

muitas vezes tomado em si mesmo, absoluto, linear, empírico e nele encerrado. O 
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espaço tomado desta maneira era confundido com o espaço físico, com a Natureza 

Primeira (Santos, 2008), entendida como algo exterior aos processos sociais.  

Com a mundialização, posteriormente a globalização, os processos sociais se 

ampliaram e a produção do conhecimento também.  Outras concepções de Natureza, do 

Humano e da Cultura foram surgindo e rompendo velhos dogmas e paradigmas que 

cercava, ou cerceavam, a produção de um conhecimento geográfico mais detido a 

análise da totalidade social. Entretanto, falar de totalidade nos coloca uma problemática: 

de onde retirar a totalidade do espaço? Entendemos que a relação Homem–Natureza, 

resultado da relação Homem-Homem, através das relações sociais que criam e recriam 

sociedades, é o ponto chave para o entendimento e (re) união de uma perspectiva de 

totalidade concreta. Ao nosso ver, o entendimento da relação entre Homem e Natureza, 

a partir da análise dialética, possibilitou o avanço de um conhecimento geográfico que 

busca entender os fenômenos da realidade com base na da totalidade concreta.  E este 

ponto é importante, pois a totalidade surge como categoria que possibilita a reafirmação 

de um espaço total. Conforme nos diz Lowy  

 

A categoria metodológica da totalidade significa a percepção da 
realidade social como um todo orgânico, estruturado, no qual não se 
pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder 
de vista a sua relação com o conjunto (LOWY, 1988, p.16). 

 

Neste processo, o mundo, e consequentemente a Geografia e o seu objeto, foi 

sofrendo modificações importantes, e o espaço foi deixando de ser tomado 

primordialmente pelos seus aspectos quantitativos e quantificáveis para se considerar os 

processos sociais subjacentes aos processos espaciais. O espaço, como objeto da 

Geografia, passou a ser interpretado, entendido e analisado enquanto resultado das 

relações sociais. Conforme afirma Moreira: “O espaço geográfico é um espaço 

produzido” (MOREIRA, 2008, p.64).  

No entanto, o espaço tomado com o uma realidade objetiva, fruto de relações 

sociais de produção corre o risco de ser reificado, isto é, ser tomado por si, sem 

explicitar as relações sociais que o conformaram. Nessa compreensão a análise do 

espaço requer uma análise baseado na dialética, para que o processo de produção do 

espaço geográfico seja tomado como um dado como um processo.  Ratificando a 

afirmação de ser o espaço uma realidade objetiva, Santos (2008b) afirma: “Um conceito 

básico é que o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto social em 
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permanente processo de transformação. O espaço impõe a sua própria realidade; por 

isso a sociedade não pode operar fora dele” (SANTOS, 2008b, p. 67). 

Entendido com produção humana, o espaço expressa e é explicitado pelas 

relações sociais de produção, o que nos leva a entender o trabalho enquanto categoria 

ontológica. Considerar o trabalho enquanto ontologia é considerá-lo como fundamental 

ao desenvolvimento humano, e por isso, não foi por acaso que Engels escreveu que o 

trabalho criou o homem enquanto ser social e histórico. Esse homem histórico se (re) 

cria constantemente através de suas relações, complexificando-as, perfazendo um todo 

complexo, onde o ser social, por excelência, marcado pelos processos que o 

complexifica enquanto ser. Conforme nos afirma Smith 

 

Isto [as relações de trabalho], por sua vez, altera a relação social com 
a Natureza. O indivíduo natural abstrato (‘homem’) não mais se ajusta 
simplesmente em meio a um ambiente igualmente natural, pois a 
relação com a natureza é mediatizada através das instituições sociais 
(SMITH, 1988, p. 76).  

 

E nesta perspectiva que o espaço geográfico, enquanto produto de relações 

sociais que vão reafirmando a sua diversidade e totalidade, que nos remetendo a uma 

noção de escalas geográficas  também enquanto produto das relações sociais (Castro 

1995 e 2005; Racine; Raffestin; Ruffy, 1983). Segundo Harvey (2004) os lares, as 

comunidades, as nações, entre outras, são exemplos concretos de que a sociedade 

produz diferentes escalas de organização sócio-espacial.  

Ao se buscar no conceito de escala, que Castro (1995) define como um recurso 

metodológico de aproximação com o real, nos referenciamos no Modo de Produção 

Capitalista, enquanto modo de produção hegemônico no mundo. Este modo de 

produção se baseia na separação do trabalhador dos meios de produção. Para que seja 

possível sua reprodução é necessário que a sociedade esteja fundamental e 

primordialmente dividida em classes sociais, em que a apropriação dos meios de 

produção por uma delas seja possível e que as outras classes estejam destituídas, 

restando-lhes, somente, a força-de-trabalho, para ser vendida como mercadoria. Além 

da apropriação do mais-trabalho não pago, é necessária a apropriação dos recursos 

naturais também de forma privada, de modo que o capital possa se expandir.  

Como já afirmamos, o capitalismo é o modo de produção hegemônico na 

sociedade e entendemos que o conceito de modo de produção capitalista compreende 

situações que ultrapassam os limites geográficos de cada país. Logo, não pode haver 
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tantos modos de produção quantos forem os países. O modo de produção compreende 

como os homens reproduzem a sua história. Nesse sentido, a categoria importante para  

entender a realidade de cada país pode ser a “formação socioeconômica”, que 

compreende suas especificidades, sem abrir mão do conceito de modo de produção no 

entendimento da totalidade. Por conseguinte, somos levados a nos basear em Corrêa 

(1995) para avançar na relação entre modo de produção e desenvolvimento geográfico, 

onde o autor afirma que “Os modos de produção tornam-se concretos numa base 

territorial historicamente determinada [...] as formas espaciais constituem a linguagem 

dos modos de produção” (CORRÊA, 1995, p.26).  

 Neste sentido as escalas, e a dialética delas, permitem que se possa desvendar e 

explicitar os processos de produção do espaço no modo de produção capitalista. Marx 

(1996), analisando a relação entre o capital nacional e o capital financeiro, afirma: “Sob 

o pretexto de se ocuparem somente da riqueza da nação com os recursos do Estado, eles 

[os capitalistas] declaram o interesse da classe capitalista” (Marx, 1996 p. 231). É por 

esta perspectiva que concordamos com Harvey (2004) quando este critica a oposição de 

escalas que muitas vezes os trabalhos geográficos expressam, dado que a análise 

multiescalar se impõe sobre o fazer e o pensar geográfico dos dias atuais.   

 Partindo da compreensão de Smith (1988) e Harvey (2004 e 2006) afirmamos 

que o modo de produção capitalista produz um desenvolvimento geograficamente 

desigual, onde se explicitam as suas contradições. O capital opera de forma seletiva e 

funcional do espaço, ao mesmo tempo em que promove um processo de fragmentação e 

homogeneização dos espaços. O capitalismo se expande em todo o globo, rompendo 

antigas barreiras espaciais e submetendo os espaços à lógica da acumulação capitalista.  

Outro elemento necessário a expansão do desta relação social é a expansão da divisão 

territorial do trabalho, que amplia a escala de reprodução do modo de produção ao 

mesmo tempo em que radicaliza as desigualdades espaciais, conferindo ao capital uma 

característica seletiva e fragmentadora dos espaços  . Conforme nos afirma Santos 

(2003)  

 

A divisão do trabalho também é um instrumento de expansão 
capitalista. Uma vez que se estabeleceu a separação de atividades, o 
resultado de cada uma delas se torna mercadoria. A troca passa ser um 
imperativo por causa do próprio nível do processo produtivo: assim, a 
casa grande dia um grande número de valores de uso se 
metamorfoseia em valores de troca, essenciais ao sistema capitalista 
(SANTOS, 2003, p.192) 
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Portanto, esta dimensão ratifica a nossa perspectiva de que uma análise 

multiescalar é condição sine qua non no exame dos fenômenos geográficos atuais.  

 Entretanto, se o capital se espacializa em todo o globo, isso não significa que o 

faça sem que a partir das suas contradições se expressem conflitos e contestações. A 

expansão do capital também se configura com manifestação das lutas sociais, muitas 

delas anti-capitatistas. Embora as forças do capital pareçam tornar-se hegemônicas na 

sociedade, elas não são as únicas possíveis. Conforme afirma Harvey  

 

Se a missão geográfica da burguesia é a reprodução das relações 
produtivas e de classe numa escala geográfica progressiva em 
expansão, o campo de ação, tanto para as contradições internas do 
capitalismo, como para a revolução socialista se amplia 
geograficamente” (HARVEY, 2004, p.43).  

 
 
 A e expansão do capital aprofunda a transformação da Natureza em valor de 

troca. Os valores de uso, essenciais à vida humana, são substituídos pela produção em 

larga escala, priorizando a troca.  A “liberdade” do trabalhador é a liberdade de produzir 

mercadorias para o mercado. Marx já havia afirmado as contradições nas relações de 

produção e do desenvolvimento das forças produtivas, pois segundo o autor o capital 

não pode se reproduzir sem revolucionar- se constantemente, daí que a ampliação da 

escala de reprodução deve estar em expansão constante.  

Em outro momento, Marx (1996) identifica o processo de passagem da mudança 

de renda em trabalho para renda em produto para, finalmente, se transformar em renda 

em dinheiro. Nesta passagem o autor explicita como os estágios mais avançados do 

modo de produção capitalista aprofundam uma produção do espaço, a partir de relações 

sociais que vão sendo instrumentalizada por instituições como o Estado, a alienadora. 

Conforme nos diz o autor “A renda em produtos supõe um estágio mais elevada do 

produtor direto, portanto um estágio mais desenvolvido do seu trabalho e da sociedade 

em geral [...]” (MARX, 1996, p. 237). Contraditoriamente, esses estágios das relações 

de produção, do espaço, explicitam cada vez mais o quanto trabalho é o gerador de 

valor.   

Por conseguinte, voltamos a reafirmar a dialética das escalas geográfica, como 

recurso teórico e metodológico para se apreender as diversas formas, desiguais e 

combinadas, com que o modo de produção capitalista se manifesta em diferentes 
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espaços. O movimento de análise dos fenômenos sociais tem que compreender o capital 

agindo em diferentes escalas, procurando entendê-las em suas formas (local, regional, 

global, nacional, internacional) e identificar onde e como o fenômeno se apresenta em 

cada uma delas e suas relações. Conforme nos diz Harvey, buscando a dialética das 

escalas, “[...] a escolha da escala espacial não é uma questão ‘ou isto ou aquilo’, mas de 

‘tanto isto como aquilo’, ainda que esta última opção esteja eivada de uma série de 

contradições” (HARVEY, 2004, p.72).  

Desse modo, o espaço socialmente produzido, é eivado de contradições. Por 

outro lado, tomado enquanto movimento –  como processo social –, a apreensão do 

espaço torna-se mais complexa e difícil, mas não impossível, o nos coloca o desafio de 

apreendê-lo em sua essência, ou seja, na sua dinâmica e concretude social.  

Pelo exposto, fica uma questão: afinal de contas, o que é o espaço geográfico? 

Santos (2008b) já afirmava a polissemia que o espaço assume no conhecimento 

humano. Para deixar-nos mais preciso, estamos falando de espaço humano. Ou seja, 

estamos nos referindo a espaço como produto das relações sociais, historicamente 

determinadas pelo modo de produção vigente. Vale ressaltar que tomar espaço enquanto 

categoria ontológica permite afirmar que o espaço geográfico preexiste ao capitalismo e 

continuará depois dele, assim como permaneceu após a desintegração dos modos de 

produção anteriores. Santos, ao reafirmar o caráter do espaço nos diz 

 

[...] a essência do espaço é social. Nesse caso, o espaço não é apenas 
formado pelas coisas, pelos objetos geográficos, naturais e artificiais, 
cujo conjunto nos dá a Natureza. O espaço é tudo isso mais a 
sociedade: cada fração da natureza abriga uma fração da sociedade 
atual (SANTOS, 2008a, p. 12). 

 

Portanto, a relação dialética entre Homem-Natureza se (re)integra, 

constantemente, no/pelo espaço. Em outro momento, o mesmo autor nos lembra 

 

O espaço geográfico é a natureza modificada pelo homem através do 
seu trabalho. A concepção de uma natureza natural, onde o homem 
não existisse ou não fora o seu centro, cede lugar à ideia de uma 
construção permanente da natureza artificial ou social, sinônimo de 
espaço humano (SANTOS, 2004, p. 150) 

 

Novamente o trabalho é a mediação entre Homem e Natureza. É por e a partir do 

trabalho, acrescido das técnicas, que as relações sociais se fundamentam e se 

consolidam, bem como se confrontam e se contradizem, promovem tensões e 
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manifestam conflitos inerentes ao modo de produção vigente. Silva (2001) sublinha que 

a produção do espaço deva ser entendida inserida no modo de produção vigente. 

Ressalta-se ainda que a produção não se reduza à produção material, mas esta ligada a 

(re)produção da vida em suas várias dimensões.  

Se compreendermos o ato de produzir não restrito à produção material, podemos 

dizer, com certeza, que a noção de produção do espaço é bem mais ampla, do que a 

simples reprodução material. A noção de produção do espaço a que ser pensada a partir 

do trabalho humano, isto é, modificação da Natureza e do próprio homem a partir das 

relações sociais. Conforme nos diz Marx 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo em que participam o homem 
e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula controla seu intercâmbio material coma natureza. 
[...]. Atuado assim sobre a natureza externa, modificando-a, ao mesmo 
tempo modifica a sua própria natureza (MARX, 2003, p. 221) 

 

 Se tomarmos a categoria trabalho como central para entender a produção do 

espaço, temos que explicitar em que condições este trabalho acontece no capitalismo. A 

forma com que o trabalho á apropriada pelo capital é alienante, isto é, exterioriza e 

retira do trabalhador o produto da sua atividade laboral bem como torna o produto 

estranho a sua consciência. Se seguirmos essa linha, que é tênue, podemos pressupor de 

que o espaço é produzido de forma alienada. O espaço torna-se alienado aos sujeitos 

históricos que o produz. Por isso, a afirmação de Santos de que produzir é produzir 

espaço há que ser pensada a partir da categoria da alienação.   

 Ampliando a noção de produção do espaço, concordamos com Carlos (2009) 

onde a mesma afirma que “A noção de produção do espaço traz implícita, portanto, a 

ideia de atividade como ação transformadora da sociedade, modificando a natureza e 

impondo uma dinâmica que é, em sua essência, social e histórica [...]” (CARLOS, 2009, 

p.79). Continuando, a autora considera que “A noção de produção do espaço tem a 

potência de iluminar os conteúdos sociais dos processos [espaciais]. Impõe-se a 

necessidade de desvendar as relações sociais a partir das práticas espaciais em conflito” 

(Ibidem, p.86).  

 A produção do espaço geograficamente desigual pode ser tomada como a tônica 

do modo de produção capitalismo. Essa produção do espaço, como fora comentada 

anteriormente, revela os interesses dos sujeitos hegemônicos do capital. Desigualdades 

mundiais, regionais, desigualdades internas nos países, nos estados, nos municípios, no 
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mesmo bairro ou vilas convivem, contraditoriamente, manifestando nas bases materiais 

concretas as faces do capitalismo. Todas essas formas de desigualdade expõem, na 

nossa avaliação, a teoria do desenvolvimento geográfico desigual (SMITH, 1988; 

HARVEY, 2004 e 2006). 

 Para que este desenvolvimento geográfico desigual possa se expressar, é 

necessário que o capital detenha o monopólio da regulação, do controle social e da 

coerção. O meio instrumentalizado para tal é, por natureza e excelência, o Estado. Se 

outrora, no século XIX, Marx e Engels afirmavam que o Estado nada mais era do que o 

“comitê executivo da burguesia”, ainda hoje o Estado, ressalvando as suas formas e 

modelos de gestão, permanece instrumentalizado para atender às necessidades das 

classes dominantes. Conforme nos afirma Harvey   

 

A liberdade do mercado tem que se garantida pela lei, pela autoridade, 
pela forma e, in extremis, pela violência. Como o poder do Estado é de 
modo geral entendido como monopólio das força da violência, o livre 
mercado requer aquele, ou alguma instituição cognata, para poder 
funcionar (HARVEY, 2006, p.234)  
 

 
  Continuando, temos que os Estados-Nação, em todo o globo terrestre, propiciou 

o desenvolvimento do modo de produção, tanto pelas vias da garantia da sua 

reprodução, a infraestrutura, quanto pela via da sua legitimação social, científica e 

ideológica, a superestrutura, pois são a síntese dialética das relações sociais. Segundo 

Smith  

 

No capitalismo a apropriação da natureza e sua transformação nos 
meios de produção ocorre, em princípio, em escala mundial [...]. 
Debaixo da bandeira de um colonialismo benevolente, o capitalismo 
destrói todos  os outros modos de produção, forçando a subordinação 
á sua própria lógica (SMITH, 1988, p. 88). 

 

 Portanto, embora o capitalismo tenha uma existência de mais ou menos cinco 

séculos, torna-se necessário ao saber e ao fazer geográfico compreender as diversas 

formas espaciais subjugadas, ou em tentativa de subjugação que se manifestam no 

presente momento. E por isso, a teoria do desenvolvimento desigual do espaço serve 

como lente, e não como realidade em si, para compreendermos recortes espaciais, como 

os assentamentos de reforma agrária. 
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 Procedimentos Metodológicos 
 

Enquanto método de análise esta pesquisa baseia-se, no materialismo dialético. 

Essa consideração é pertinente, pois não estamos nos baseando apenas no método 

dialético, mas no materialismo histórico e dialético, por acreditar que a realidade existe 

independente da consciência dos indivíduos, isto é, a (re)produção da sociedade se dá a 

partir da materialidade da vida e de suas condições sociais de existência.Conforme nos 

diz Marx : “Os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem; não 

fazem sob circunstancias de sua escolha, mas sob aquelas condições com que se 

defrontam diretamente legadas e transmitidas pelo passado” (MARX, 1989, p.329). 

Nesse sentido, compreendemos que neste ponto o autor sintetiza e supera o binômio da 

teoria social: a relação entre ação e estrutura social. Ao estudar os assentados do PRA 

Caxá e os mediadores presentes naquele espaço, estamos partindo do pressuposto 

teórico e metodológico dialético que compreendem a totalidade desta relação. 

 A escolha deste método, em detrimento do outros possíveis, deu-se por 

compreender que o fenômeno estudado carece de uma análise mais profunda, buscando 

tanto compreender a sua formação atual quanto os processos históricos, sociais e 

geográficos subjacente à ação humana.  

Os procedimentos metodológicos apresentados a seguir, procuraram 

compreender a dinamicidade do fenômeno investigado, procurando as suas conexões 

mais gerais de modo que pudéssemos explicitar as suas múltiplas determinações e sua 

configuração. Conforme nos diz Lodi (1974), os métodos  e técnicas de pesquisa, quais 

sejam, a entrevista, a observação e a documentação hão que ser usados de forma 

complementar.  

O levantamento das informações secundárias, nos Órgãos Públicos Federais e 

Estaduais (INCRA, IBGE, CDA, CAR, SEI, SEAGRI) nas entidades, organizações e 

movimentos sociais do campo (CPT, CEAS, FASE, CETA, MST) e em sites da 

internet.  

A importância deste procedimento, de pesquisa documental, esteve na sua 

capacidade de contextualizar acontecimentos passados, em compreender as mudanças 

sociais, obter dados objetivos da pesquisa, além de permitir confirmar ou rejeitar 

informações das outras fontes utilizadas. Segundo Richardson (1999) “Em termos 

gerais, a analise documental consiste em uma série de operações que visam estudar e 
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analisar um ou vários documentos para descobrir as circunstancias sociais e econômicas 

com que podem estar relacionadas” (RICHARDSON 1999, p. 230).  

De posse da documentação, foi estabelecida a metodologia de analise que 

constou: as fases de pré-análise, leitura superficial, critica, análise e sistematização do 

material encontrado.  A isso se somou as leituras de bases cartográficas enquanto forma 

de representação geográfica. Consiste a análise, a partir das bases cartográficas 

desenvolvidas por órgãos públicos e pelos assentados, dos processos sociais subjacentes 

às praticas espaciais. Este tipo de análise, a cartográfica, permitiu a análise da 

mobilidade dos assentados, do processo de planejamento do espaço por parte do Estado.  

Outro procedimento utilizado foi a observação, momentos em que o pesquisador 

teve um contato mais direto com o campo de estudo. Neste sentido, a observação 

aparece como um dos métodos que permite adquirir conhecimento mais direto, sem 

mediação. Segundo Richardson (1999) “Genericamente, a observação é a base de toda a 

investigação no campo social, podendo ser utilizada em um trabalho científico de 

qualquer nível [...]” (RICHARDSON, 1999, p. 259). 

Neste sentido, este trabalho procurou seguir a perspectiva colocada a partir da 

observação participante, buscando, deste modo, adentrar no mundo social dos 

assentados, que permitiu uma análise mais minuciosa da relação entre os assentados e 

os mediadores sociais presente no assentamento. Conforme já observamos 

anteriormente, o método buscou responder a pergunta da pesquisa, bem como alcançar 

os seus objetivos.  Conforme nos diz Richardson  

 

Este tipo de observação [participante] é recomendado especialmente 
para os estudos de grupos e comunidades. O observador participante 
tem mais condições de compreender os hábitos, atitudes, interesses, 
relações pessoais e características de vida diária da comunidade do 
que um observador não-participante.  (RICHARDSON, 1999, p. 261).  
  

 
Por fim, as entrevistas foram imprescindíveis para este trabalho. Neste sentido, se 

se utilizou entrevistas semi-estruturadas, com tópicos guias (Gaskell, 2006) ou pautas 

(GIL, 2007), que permitiram uma maior análise do mundo dos assentados. As 

entrevistas individuais foram realizadas com os assentados mais antigos, com lideranças 

de movimentos e entidades sociais, pesquisadores e técnicos de órgãos públicos.  

 Ao assumir a perspectiva da observação, da observação participante e da 

realização de entrevistas, foi necessário que assim o fizesse: irmos para campo, 
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permanecer dias no PRA Caxá, em outros assentamentos na região e a visita aos 

técnicos e lideranças regionais. Salienta-se que essa “entrada” no campo foi não tivemos 

dificuldades, dada a nossa relação de pesquisa e extensão junto ao grupo, mediada pelo 

Projeto GeografAR, numa perspectiva pautada na educação popular.  

No período de campo no PRA Caxá, em que foram realizadas 4 viagens, 

totalizando 30 dias no assentamento, podemos conviver nos lotes de assentados, 

acompanhando o seu cotidiano, suas formas de reprodução, visões de mundo, 

sociabilidades e participação nos espaços políticos.  Assim, realizar a pesquisa tornou-se 

indissociável de estar no dia-a-dia dos assentados, de modo que podemos compreender 

suas dificuldades e esperanças naquele espaço. 

Em geral saída da Rodoviária de Salvador às 7 da manhã e chagava na Rodoviária 

de Marcionílio Souza às 15h30min. Ao chegar direcionava-me  ao prédio da Empresa 

baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA, e era recebido por  técnicos da Equipe de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATES) de Marcionílio Souza. Esses técnicos me 

relatavam, além do fornecimento de material documental, um pouco sobre o trabalho e 

das dificuldades que a equipe tem em trabalhar com  várias associações no PRA Caxá. 

Falavam-me, ainda, sobre os lotes experimentais de maracujá e hortaliças irrigadas no 

PRA Caxá, experiências que tratavam como “a menina dos olhos” da equipe. Uma das 

dificuldades nas equipes são os baixos salários pagos, bem como o fato do emprego ser 

temporário, o que faz com que haja muita rotatividade entre os profissionais que atuam 

nas áreas. Observávamos que a estrutura da EBDA é muito aquém do necessário para se 

trabalhar em uma regional tão grande como a da Chapada Diamantina, pois a 

quantidade de técnicos é diminuta em relação ao número de famílias e projetos de 

assentamentos aos quais tem que prestar assistência.  

Após isso, era levado para o PRA Caxá pelos técnicos ou pelas lideranças, que me 

punham em contato com outros assentados e lideranças daquele espaço. No caminho, 

notávamos que os assentados têm plantado, constantemente, palma na frente da casa e 

dos seus lotes. Isso pode expressar as estratégias de manutenção da reprodução do 

grupo social em meio ao processo de convivência com a seca.  Nas tardes na casa do 

senhor Ernesto observava as diversas estratégias utilizadas pelas famílias para se 

reproduzir, como pulveriza o galinheiro com um produto químico. Segundo ele, que 

aplicava o produto sem nenhuma proteção, esse procedimento era para evitar a morte 

das galinhas e dos pintos, como havia ocorrido pouco tempo.  Havia ainda no lote cera 
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de abelha secando, pois segundo senhor Neto, a falta de chuva não permitiu que as 

flores se desenvolvessem, logo, as abelhas “foram embora”.  

 Os períodos que fique no PRA Caxá coincidiu com um longo período de 

estiagem na região semiárida, baiana e nordestina, que impactou diretamente a 

reprodução social do grupo bem como indicavam as dificuldades dessa reprodução.  

 Pela manhã, normalmente acompanhava o iniciar do dia no âmbito família 

Oliveira, donde pude perceber a lógica de sua organização cotidiana. Senhor Ernesto, 

junto com seu filho, retirava leite e dizia que mesmo sendo pouco era suficiente para 

poder alimentar o grupo familiar. O assentado recordava e me relatava que antes o PRA 

Caxá era conhecido como grande produtor de leite do município e da região, devido a 

tendência à pecuária leiteira do lote.  Dizia, correntemente, que nos tempos em que 

chovia mais havia uma produção intensa de leite, ao ponto de que a resfriadora de leite 

do Povoado de Caxá não conseguir absorver toda a produção do PRA Caxá.  

Mas, mesmo diante das dificuldades que passei a acompanhar durante o campo, 

Senhor Ernesto e sua esposa, Dona Edvirgens, falavam com orgulho da capacidade de 

conviver com a seca, das suas diversas estratégias de “burlar a seca”, para continuar 

vivendo no assentamento. Assim, explica com orgulho o universo camponês a relação 

com o tempo e o saber lidar com ele de maneira mais simbiótica. Após retirar o leite, 

senhor Ernesto, certo dia, foi castrar os bodes do seu lote, e perguntamos a ele a 

intenção dessa atividade, e o mesmo nos relatou que isso serviria para impedir a 

reprodução dos animais, uma vez que a capacidade de suporte do leite estava no limite, 

e também porque a castração faria o pelo do bode ficar mais limpo e bonito, para uma 

possível venda, caso necessário. Segundo ele a ideia é, também, diminuir a criação de 

bode e investir mais em gado e em galinhas, de modo a evitar o nascimento de pulgas e 

diminuir a produção de miúdos. Como veremos, conforme aponta Garcia Junior (1989), 

certos produtos servem como “alternatividade” na reprodução do grupo camponês.  

Dessa forma, a convivência no PRA Caxá foi imprescindível não só para a análise a que 

se propunha este trabalho, mas para compreender o cotidiano do grupo assentado, sua 

solidariedade com um trabalho acadêmico que eles não diferenciavam do trabalho de 

um “técnico”, mas achavam importante para “contar a história do Caxazão”. Se o 

campo serviu para observar esses elementos, serviu também para realimentar a nossa 

sensibilidade com o grupo, bem como a nossa responsabilidade de realizar um trabalho 

digno da solidariedade recebida, tomada como uma dádiva na compreensão dada por 

Mauss (1999). 
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Além desta introdução, este trabalho é composto de quatro capítulos e 

considerações finais. Nesta introdução, buscamos evidenciar o nosso olhar geográfico 

que permeará a análise da produção do espaço no Projeto de Assentamento de Reforma 

Agrária Caxá.  

 No primeiro capítulo buscamos compreender como o processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi baseado e articulado na concentração de 

terras e como a partir desse caráter excludente da terra no país, os conflitos territoriais 

se aprofundaram. Busca tratar, também, o processo organizativo das classes dominantes 

e dos camponeses forjaram suas representações políticas ao longo do século XX e, 

principalmente, na disputa em torno do Plano Nacional de Reforma Agrária e na 

Assembleia Nacional Constituinte.  

 No segundo capítulo, buscamos evidenciar como a partir da formação sócia 

histórica do estado da Bahia, a concentração de terras foi elemento principal das classes 

agrárias e de como os camponeses lutaram pela democratização da posse e do uso da 

terra. Buscamos explicitar como os posseiros tiveram um papel primordial na 

organização da luta pela terra e como essas lutas se inseriram tanto no contexto nacional 

quanto estadual de luta pela reforma agrária. O capitulo trata, também, dos conflitos 

pela terra na Chapada Diamantina e no município de Marcionílio Souza, tendo como 

ápice o assassinato de Zacarias José dos Santos. 

 No terceiro capitulo tratamos da implantação do Projeto de Assentamento de 

Reforma Agrária Caxá, em 1986, bem como seu processo de desenvolvimento e 

consolidação. Compreendemos os primeiros momentos da implantação como central 

para se entender o processo organizativo dos camponeses assentados, bem como o 

processo de organização por meio das associações.  

 O quarto capítulo procuramos compreender como o processo de produção do 

espaço geográfico, humano por excelência, se dá em um projeto de assentamento de 

reforma agrária, evidenciando disputas, conflitos e negociações entre os assentados. Nas 

considerações finais retomamos questões que nos parece pertinente para continuamos 

pensando a produção do espaço em assentamentos rurais.  
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Na história da sociedade brasileira perpassa a marcante condição inicial de 

Colônia agro-exportadora. Durante os vários períodos históricos da sociedade brasileira 

o campo e o rural sempre foi objeto de análise integradora da totalidade das relações 

sociais. Numa sociedade marcada histórica e socialmente pela característica de 

exportação de matérias-primas, o campo brasileiro se expressa como possibilidade de se 

compreender não ele mesmo, mas a formação da sociedade brasileira. Essa formação 

deve ser entendida nos rumos da reprodução do capital a nível global haja vista que a 

história e a atualidade brasileira devem ser vista a partir dessa perspectiva, sem, 

contudo, reduzir a análise a uma mera transposição de visões macro-históricas. Como 

nos lembra Harvey (2004) uma análise multiescalar requer uma análise disto e daquilo 

ao mesmo tempo.  

Desde o Período Colonial, com as Capitanias Hereditárias, depois com o regime 

de Sesmarias, bem como pela escravidão de negros da África, a concentração de terras 

foi uma característica marcante do desenvolvimento capitalista no Brasil. O modelo da 

plantation, baseado na exportação de monoculturas – como a cana de açúcar –, na 

escravidão enquanto possibilidade do escravo ser renda capitalizada, entre outras 

características,  explicitam relações sociais que marcaram profundamente a formação do 

campo brasileiro.  

Entretanto, é com a Lei 601, de 1850, chamada de Lei de Terras, que a terra 

torna-se mercadoria no País. Não que ela fosse diferente disso, entretanto ao determinar 

que a partir daquele momento o acesso a terra somente seria realizado pela compra e 

venda, o Estado deixara claro que opção de desenvolvimento capitalista estaria por se 

construir no País. Embora esta Lei regulasse sobre as terras devolutas e públicas do 

Estado, bem como o acesso a elas, ponto importante é que ela transformou a terra em 

mercadoria bem como criminalizou outras formas de acesso que não a compra, 

marginalizando a maior parte dos camponeses (SANTOS, 2010).    

É nesse sentido que diversos autores, a exemplo de Queiroz (1973), Cândido 

(2003), Velho (1972; 1976), dentre outros, apontam a formação de um campesinato 

brasileiro. Este campesinato se forma nas “franjas” do modelo da plantation e da Lei de 

Terras. Como aponta Velho (1976), os diversos ciclos econômicos do País como o do 

gado, da mineração, da borracha, entre outros, tendo como base o processo de expansão 

das fronteiras, inclusive da fronteira agrícola, promoveram o surgimento de um 

campesinato, segundo o autor, um campesinato “marginal” que cresceu mesmo sem ser 

percebido pelo Estado.  
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A formação do campesinato brasileiro é aqui entendida no processo de gestação e 

desenvolvimento de antagonismos e contradições entre sujeitos sociais no campo 

brasileiro. Essa afirmação nos remete ao surgimento de intensas lutas sociais ainda no 

Período Colonial, aprofundadas no Império e na República, como as lutas de Canudos, 

entre 1896 e 1897, e Contestado, entre 1912 e 1916. Diversos autores apontam essas 

lutas como luta eminentemente pelo acesso a terra, mesmo que explicitamente 

pareçam ter sido de caráter messiânico. Nessa perspectiva, o nosso olhar sobre esses 

conflitos na perspectiva da luta de classes, encontra ressonância nas análises de Iasi 

(2010), quando afirma que 

 

As classes se manifestam por personificações, personagens, partidos, 
formas de governo, em uma legislação específica, frações, fragmentos, 
manifestações artísticas e culturais, imprensa e uma multiplicidade de 
fatores que agem, segundo Engels, como um conjunto complexo de 
ações e reações recíprocas, de maneira que o resultado pode ser uma 
variante que não estava manifesta de início nas intenções de nenhum 
dos protagonistas (IASI, 2010, p. 15).  

 

 Esse processo histórico se constituiu como não poderia deixar de ser, sob as 

marcas de profundas contradições e antagonismos, donde o caráter concentrado da 

terra se manifesta como principal marca. A própria formação da burguesia industrial e 

financeira, bem como da industrialização do Brasil, deve ser vista sob esse prisma haja 

vista que a industrialização brasileira, nos anos de 1930, contou com o 

redirecionamento de capital dos latifundiários buscando a integração e dinamização 

dos seus investimentos (TAVARES, 1983).  

 A partir dos anos de 1950 e da consolidação da industrialização, o campo parece 

perder força e a cidade passa a ser primazia no processo produtivo. Os caminhos do 

desenvolvimento capitalista, possibilitado pela ação reguladora do Estado, pareciam 

optar pela cidade em detrimento do campo. O campo passa a ser visto como algo 

obsoleto, arcaico, tanto pelas classes dominantes quanto pelas organizações de 

esquerda, com o Partido Comunista do Brasil (PCB). O campo e os sujeitos sociais 

que lhe davam dinamicidade, como os camponeses, eram vistos a partir de uma lente 

que os tomavam como resquícios do modo de produção feudal e, portanto, deveriam 

ser eliminados, ou melhor, elevados a classe de trabalhadores ou proletariados rurais. 

Para as classes dominantes, a extinção do camponês era necessária para a 

modernização do campo e possibilitar o aumento do mercado interno, uma vez que os 
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antigos camponeses, proletarizados, iriam ser empregados nas empresas rurais. Para o 

PCB, o campesinato, entendido como resquícios do feudalismo, havia se tornado um 

empecilho para que o País completasse o estagio do desenvolvimento capitalista e 

abrisse caminhos para revolução, guiada pelo proletariado urbano. Como se nota, as 

duas lentes, opostas, se aproximavam no entendimento da existência e dos rumos do 

campesinato brasileiro.  

 Nos anos de 1950 e 1960, o Brasil aprofunda uma tendência que já vinha sendo 

apontada desde a década de 1930: a subordinação da agricultura à indústria. Seguindo o 

processo da Revolução Verde, o país ratifica a dependência da agricultura aos processos 

industriais, um modelo econômico que coloca o campo como um dos ramos da indústria 

e a ela atrelado. A produção agropecuária serviria, ainda, para reduzir o déficit da 

balança comercial brasileira. Este processo se realizou concentrando ainda mais a terra 

no País sendo, dialeticamente, a concentração um dos requisitos para que isso ocorresse. 

Se de um lado modificam-se as relações sociais na agricultura, as lutas camponesas 

ressurgiram com enorme vigor, a exemplo da organização das Ligas Camponesas no 

Nordeste e das lutas dos posseiros no Norte e no Centro-Oeste do Brasil e coloca a 

“classe incômoda”4 com visibilidade em todo Brasil. O discurso sobre a reforma agrária 

torna-se ponto de unificação das bandeiras de lutas no campo brasileiro. Conforme 

aponta Medeiros “[...] a questão-chave para a mobilização em torno da palavra de 

ordem ‘reforma agrária’ é a luta pela terra e a resistência a um processo de expulsão que 

vem se configurando cada vez mais intensamente” (MEDEIROS, 1994, p. 16). 

O Golpe Militar, em março de 1964, coloca condições objetivas e subjetivas 

para a expansão do capitalismo no campo. Contraditoriamente, e como resultado das 

pressões e lutas sociais no campo brasileiro, logo nos primeiros meses do regime que se 

estenderia por longos e tenebrosos 21 anos no País, é promulgada, em 30 de novembro 

de 1964, a Lei 4504, o Estatuto da Terra. Embora esta Lei traga no seu bojo a discussão 

da reforma agrária, ela se aplicou como possibilidade de expansão do capitalismo no 

campo, privilegiando os projetos de colonização em detrimento da reforma agrária via 

desapropriação, expressando, dessa forma, uma contradição entre política de reforma 

agrária e política de desenvolvimento rural, baseada na modernização da agricultura, 

com todo apoio às empresas rurais. Mesmo que não tenha se efetivado, a proposta de 

reforma agrária, via Estatuto da Terra, continha em si à definição de que a reforma 

                                                 
4 Expressão usada por Teodor Shanin,. In: SHANIN, Theodor. La clase incomoda: sociologia politica del 
campesinado en una sociedad en desarrollo (Rusia 1910-1925). Madrid: Alianza, 1983.  
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agrária era imprescindível para o desenvolvimento do País e superação da sua situação 

de país subdesenvolvido (SILVA, 1971; ALENTEJANO, 1996; ALENCAR, 2005). 

Conforme aponta Silva 

 

[...] Castelo Branco decidido tirar a bandeira da Reforma Agrária 
Brasileira da mão dos esquerdistas, enfrentou seu primeiro problema 
político com os grupos conservadores que o apoiaram, enviando ao 
Congresso a Mensagem datada de 21 de outubro de 1964, propondo 
alterações das disposições constitucionais que bloqueavam a 
possibilidade de desapropriação dos latifúndios (SILVA, 1971, p. 137-
138).  

 

Neste processo, a burguesia e os setores mais conservadores do País 

conseguiram bloquear qualquer possibilidade de acesso à terra no Brasil e o que se viu, 

e que será mais detalhado à frente, foi um misto de expropriação e violência, mas 

também muita resistência.  

 

1.1 A ESTRUTURA FUNDIÁRIA NA NOVA REPÚBLICA E O PLANO 

NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA  

 

Os impactos da modernização do campo sobre os camponeses podem ser 

expressos de diversas maneiras, sobretudo quando se destaca a militarização da questão 

agrária no Brasil, como afirma Martins (1981). Por outro lado, Velho (1972, 1976) 

destaca a crescente concentração da estrutura fundiária do País, com a expansão da 

fronteira agrícola, possibilitada pelas políticas públicas do Estado para o setor agrícola. 

Conforme aponta Grzybowski (1987) “A modernização foi a reforma agrária ao avesso, 

a reforma para e pelo capital, aprofundando a concentração e a subordinando o trabalho 

na agricultura à necessidade do capital” (GRZYBOWSKI, 1987, p. 78). A análise de 

algumas características desse processo, explicitados mais à frente, demonstram que o 

salto produtivo da agricultura brasileira, nas décadas de 1970 e 1980, reativou sob maior 

força e potencialidade os conflitos no campo brasileiro, potencializando lutas no plano 

político e ideológico sobre a questão agrária no país.  

Vários autores apontam o aumento de concentração de terras resultante do 

processo de modernização da agricultura. Saffioti (1985) indica essas questões 



43 
 

apresentado os seguintes dados: dos mais de 850 milhões de quilômetros quadrado da 

área territorial do Brasil, em 1970 tínhamos 294 milhões de hectares com 

estabelecimentos agropecuários, número este que salta para um total de 369 milhões de 

hectares, em 1980, segundo dados do Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 1980, um crescimento de 25% em apenas 10 anos5. 

Outro dado aponta o processo de concentração de terras na década de 1970: em 1972 o 

índice de Gini era de 0,837 e em 1978 o número registra o valor de 0,849.  

 Importante ainda registrar que aos números anteriormente citados acrescenta-se 

uma das consequências do processo de industrialização da agricultura brasileira: a 

exportação de commodities. Nesse período houve uma crescente na produtividade de 

produtos de exportação, com alto valor no mercado externo, como a soja, a laranja, 

entre outros produtos. Por outro lado, outros produtos como o milho, o feijão e 

mandioca tiveram uma taxa decrescente, isto e, a participação de produtos para o 

mercado interno decresceu no período ora analisado. Segundo Miller apud Saffioti 

(1985), a participação desses produtos na pauta de exportação brasileira saltou de 14,2% 

em 1970, para 18,7%, em 1980. Esses dados apontam uma redefinição dos rumos da 

agricultura brasileira que se deu, sobretudo, como fora anteriormente ressaltados, pela 

submissão da agricultura à indústria, via constituição de grandes complexos agro-

industriais, sobreveste no Sul e Sudeste do país.  

 Outro elemento deste processo de integração da agricultura se expressa no 

crescente uso de insumos e fertilizantes agrícolas na produção.  Entre 1970 e 1980, o 

uso desses produtos cresceu em taxas médias de 7% ao ano, número este que se não 

demonstra a totalidade das relações de produção no campo, nos apresenta um indicativo 

importante do desenvolvimento capitalista recente no campo do Brasil. Neste período, a 

expansão da agricultura empresarial conta com um apoio de instituições financeiras, 

como bancos, no processo de financiamento para que os produtores possam comprar 

estes produtos disponíveis no mercado.  Frisa-se, ainda, que a maioria das empresas que 

distribuíam estes produtos no mercado nacional eram empresas multinacionais, 

complementadas pelas empresas públicas de pesquisa e extensão da atividade 

agropecuária. O uso de adubos e insumos químicos teve forte impacto em culturas e em 

solos de diversas regiões.  

                                                 
5 Embora a base de dados do Censo Agropecuário do IBGE sejam os estabelecimentos agropecuários e a 
base do INCRA sejam as propriedades, podemos compreendê-las como complementares e ambas 
instituições ratificam da concentração de terras no Brasil nesse período.  
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 Andrade (sd) analisando as consequências da modernização para a agricultura do 

Nordeste brasileiro evidencia elementos interessantes para pensarmos este processo ao 

nível regional. O Estatuto da Terra previa investimentos do Estado para os pequenos 

agricultores, de forma que pudessem se integrar ao processo produtivo nacional. O 

mesmo autor argumenta que em vez disso, o que houve foi o investimento de recursos 

públicos para grandes projetos agropecuários, com juros mais baixos que os aplicados 

em relação aos pequenos agricultores, bem como com pagamentos a longos prazos. 

Esses empreendimentos, realizados, sobretudo com financiamentos públicos da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), optaram pelo modelo de agricultura para 

exportação, uso intensivo do solo e incremento de máquinas no processo produtivo. 

Ressalta-se que muitas das terras adquiridas que obtiveram financiamento público à 

época estavam sendo alvos de inúmeras contestações da validade de seus documentos, 

inclusive à possibilidade de serem terras públicas e/ou devolutas apropriadas 

privadamente. Lembramos ainda que pela Lei de Irrigação, a Lei 6.662, de 25 de junho 

de 1979, previa atenção especial aos pequenos produtores, mas o que aconteceu foi 

investimento em grandes projetos de irrigação, principalmente na bacia do Rio São 

Francisco.      

  Se a modernização deu elementos de aprofundamento de um modelo sobre a 

agricultura, podemos dizer o mesmo em relação à produção pecuária brasileira. O 

desenvolvimento de uma pecuária mais “modernizada” se realizou com investimentos 

em pesquisa por parte de órgãos públicos, com vistas ao melhoramento da espécie e 

formação de reprodutores de alto valor no mercado e investimento de bancos para 

grandes e médios produtores rurais de modo que houvesse uma substituição das 

pastagens naturais por pastagem artificiais. O crescimento do processo agropecuário 

possibilitava, assim, o desenvolvimento do capitalismo em ascendência, vez que o 

trabalhador que antes possuía terras para plantar passa a ser substituído pelas plantações 

de pastagens. Isto é, o trabalhador é expulso das terras que cultiva, também, pelo 

processo de expansão da criação de gado. Como este processo ocorreu em uma escala 

nacional, em que se pesem as desigualdades internas deste mesmo processo, o número 

de expulsos, aos quais só restaram os caminhos da migração, foi imenso.  

 O crescimento do uso de máquinas e equipamentos agrícolas no campo no 

período tem consequências tanto na liberação da força-de-trabalho quanto do processo 
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de altos investimentos da indústria na agricultura. Essa modernização teve também 

como consequência macroestrutural o desequilíbrio da balança comercial da época, no 

sentido em que as máquinas adquiridas eram de empresas multinacionais, evidenciando 

o caráter importador do processo de industrialização do campo brasileiro, inclusive 

desfavorecendo e impedindo o desenvolvimento de uma indústria nacional. Outra 

decorrência se situa no dado de que a inserção de máquinas e equipamentos se 

concentrou na região sul e sudeste do País, correspondendo a mais de 85% dos 

equipamentos no País, reforçando o acesso desigual à técnica.  

 Em relação ao meio ambiente, podemos explicitar que o incentivo ao uso de 

insumos, que muitas vezes foram usados em solos não propícios para o seu uso; a 

intensificação do número de máquinas no campo, o uso de agrotóxicos com aviões que 

na vista de combater pragas das grandes propriedades eliminavam as culturas dos 

pequenos sítios e minifúndios próximos. Este e outros elementos são suficientes para 

pensarmos desastrosos resultados deste processo. Conforme aponta Andrade 

 

O resultado foi a intensificação do conflito, o desaparecimento da 
produção agrícola e a migração de trabalhadores rurais que se 
marginalizaram nos núcleos urbanos da área ou nas capitais de estados 
mais próximos. Daí o acerto de Graziano da Silva em classificar a 
modernização que ora ocorre no Brasil, como dolorosa. Ela é 
espoliativa e desumana (ANDRADE, sd, p. 7).  

 

 Entretanto, podemos afirma categoricamente que a maior das implicações deste 

processo deu-se na propriedade da terra que se tornou mais concentrada e excludente. A 

tabela 1, construído com base no Cadastro do INCRA, expressa esta afirmação ao  

demonstrar a área ocupada pelas várias categorias de imóveis rurais6. 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Segundo O INCRA, as categorias de imóveis seguem a seguinte caracterização: a) Minifúndio: áreas de 
terras caracterizadas pelo pequeno tamanho das suas áreas; b) Latifúndio: grandes extensões de terras, 
inexploradas e com utilização de técnicas aquém do desejado para o desenvolvimento capitalista; c) 
Latifúndio por exploração: terras caracterizadas por áreas de um a 600 módulos para a região; e d) 
latifúndio por dimensão: áreas de terras com áreas superiores a 600 módulos fiscais da região.  
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Tabela 1 

Área ocupada pelas várias categorias de imóveis 

(área em milhões de hectares) 

Categoria de Imóvel 1972  (ha)      % 1978 (ha)       % 

Minifúndio 46,2 13,0 35,6 9,0 

Empresa Rural 35,9 10,0 22,7 6,0 

Latifúndio por exploração 270,0 72,0 313,8 77,0 

Latifúndio por dimensão 17,9 5,0 31,4 8,0 

Não cadastrado ----- ----- ------ ------ 

TOTAL 370 100 403,5 100 

Fonte: Incra, 1979. 

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2011.  

 

 Os números apresentados explicitam a dimensão da estrutura da propriedade da 

terra naquele momento: aumento da área e da proporção do latifúndio seja ele por 

exploração ou por dimensão e diminuição dos minifúndios. Pela legislação da época, 

que usava o termo latifúndio para expressar a grande propriedade da terra, o Estatuto da 

Terra classificava as propriedades rurais em minifúndio e latifúndio, expondo os 

extremos da propriedade da terra no Brasil. Inclusive, ao lembramos que a definição de 

reforma agrária prevista no Estatuto da Terra previa um conjunto de ações do Estado 

visando a eliminação de ambos.  

 Conforme nos diz Ianni (1984), é a partir das relações sociais de produção que 

podemos entender as diversas formas que a terra possui nas sociedades. Assim, as 

formas-conteúdo previstas no Estatuto da Terra, têm uma dimensão social importante, 

porque permitem fazer uma leitura do contexto sócio-espacial da modernização 

conservadora no campo brasileiro.  

 Todos esses elementos e variantes da resolução da questão agrícola promoveram 

a intensificação dos conflitos agrários. Como já fora afirmado anteriormente, esses 

conflitos se explicitaram, evidenciando o caráter antagônico da modernização. Nesse 

período, os conflitos no campo cresceram com uma força enorme, basta observarmos 
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um dado da Comissão Pastoral da Terra (CPT): entre 1980 e 1985 foram registrados 

721 conflitos no campo no País, muitos deles com mortes e desaparecimento de 

camponeses e trabalhadores rurais. Esses conflitos, uma expressão da questão agrária, 

criaram condições objetivas e subjetivas para o crescimento das organizações 

camponesas, conforme afirma Grzybowski “A partir do final dos anos de 1970 e início 

dos anos de 80 [1980], mobilizações e manifestações de trabalhadores rurais ressurgem 

com vigor, se ampliam em número e extensão [...]” (GRZYBOWSKI, 1987, p.17). 

Entretanto, o período entre 1970 e 1980 se caracterizou pelo caráter localista das lutas 

camponesas, mesmo porque a repressão e a militarização da questão agrária não 

permitiram que as organizações camponesas tivessem uma articulação à nível nacional, 

para além da ação institucional de setores progressista da Igreja Católica no Brasil, 

sobretudo à Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI). Ver-se-á mais á frente o processo de organização dos camponeses.  

 A curva exponencial dos conflitos agrários no País forçou o Estado, sobretudo 

pelo crescimento das organizações camponesas, a apresentar um arranjo institucional 

que pudesse amenizar tanto a agitação no campo quanto pudesse amenizar as críticas ao 

regime militar. Em 1970, cria-se o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária7, (INCRA), que se restringiu praticamente ao papel de regularização fundiária. 

Ainda nesse bojo está a criação do Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiário 

(MEAF), em 1982, com o Decreto nº 87.457, de 16 de Agosto, mas vinculado ao 

Conselho de Segurança Nacional.  Deve-se, então, compreender a criação de 

instituições como expressão da luta de classes, incluindo na leitura desses aparatos 

burocráticos a identificação das estratégias de confronto e enfrentamento da questão. 

Como se verá ainda neste trabalho, o recurso do uso do lobby foi um importante  

instrumento para a vitória das classes dominantes.  

 A Ditadura Militar (e Civil, diga-se de passagem) que estava no poder desde 

março de 1964, tinha, ao final dos anos de 1970, perdido prestigio social, sobretudo 

pelo fraco desempenho econômico dos últimos períodos8, pela luta contra a repressão e 

surgimento de novos partidos políticos como o Partido Democrático Brasileiro 

(PMDB), antigo MDB, o Partido dos Trabalhadores (PT), dentre outros. Em 1983, 
                                                 
7  O INCRA foi criado a partir da junção de dois órgãos, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária 
(IBRA) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Agrícola (INDA). 
8 O período do Milagre Econômico Brasileiro foi caracterizado pelo crescimento médio anual de 10% 
entre 1969 e 1973. Esse processo foi elencado por amplos investimentos estatais e subsídios à indústria 
nacional.  
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começa em todo país a “Campanha das Diretas Já”, que passou a pressionar o regime 

militar para apressar o processo de redemocratização. A Campanha foi tomada por 

muitos historiadores como o maior evento público da História do Brasil, sendo que no 

último comício, realizado em São Paulo, em 16 de abril de 1984, quase um milhão e 

meio de pessoas foram as ruas reivindicando eleições diretas para presidente, dado que 

para os governadores dos estados às eleições diretas já haviam sido restabelecidas em 

1982.  

 Depois da derrota da Emenda Dante de Oliveira9, diversos partidos políticos, sob 

o comando do PMDB, articularam a criação Aliança Democrática, aliança esta que 

possibilitou a vitória de Tancredo Neves para presidente e para vice-presidente José 

Sarney, ex-udenista e ex-parlamentar da ARENA. Durante a Campanha, a Aliança 

Democrática tinha se comprometido com as organizações do campo em romper com o 

monopólio da terra que tanto caracterizou e se aprofundou no regime militar. Conforme 

aponta Vasconcelos “O discurso do governo de transição de melhorar a distribuição de 

renda e rompimento com o monopólio da terra, levou a reforma agrária, mais uma vez, a 

ser o cerne da questão na sociedade brasileira” (VASCONCELOS, 2007, p. 49). A 

morte de Tancredo Neves, um dia antes de ser empossado, colocou o vice-presidente 

eleito, José Sarney, como presidente da (Nova) República e com a missão de propor um 

plano para a reforma agrária no Brasil.  

 Com a pressão dos movimentos e organizações sociais no campo, o presidente 

eleito pela Aliança Democrática não poderia deixar passar despercebida à questão (da 

reforma) agrária. A reforma agrária passa, de forma aparente como veremos mais 

adiante, da militarização à institucionalização. Segundo Germani (1993), o 

compromisso da Aliança Democrática seria realizar uma reforma agrária tendo como 

base o Estatuto da Terra e tendo em vistas a melhoria das condições de vida e trabalho 

do homem do campo.  

 Compreendendo o compromisso que tinha assumido durante à campanha, o novo 

governo edita o Decreto nº 91.214 que cria o Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário (MIRAD) tendo sido indicado por diversos movimentos 

sociais Nelson Ribeiro e para a presidência do INCRA foi empossado o José Gomes da 

Silva. Ambos foram indicados e suas posses ratificadas pelos movimentos sociais e 

                                                 
9 NO contexto do processo de redemocratização do país, o deputado federal  Dante de Oliveira, do PMDB 
do Mato Grosso, MT) formulou e apresentou uma proposta pretendendo levar às eleições diretas para 
presidente da República. 
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entidades de luta pela terra, a exemplo da CPT. Empossados, os dois foram 

responsáveis pela elaboração da Proposta do I Plano Nacional de Reforma Agrária.   

 Em abril de 1985, durante a abertura do IV Congresso dos Trabalhadores Rurais 

da CONTAG, foi publicizada a Proposta do I PNRA, onde o governo da Nova 

República expressava as intenções para a reforma agrária no Brasil, buscando 

contemplar os anseios e as pressões sociais pelo acesso a terra. A partir daí o que se viu 

foi à radicalização da luta de classes do campo brasileiro. Por isso, se faz mister 

compreender o I PNRA dentro de um espectro que leve em conta o processo de 

transição do governo militar para o governo civil, em que o elemento de compromissos 

mútuos de personagens e instituição do antigo regime com o Aliança Democrática, 

porquê qualquer proposta de reforma agrária deve ser encarada como ela é, como 

decisão política. 

 Baseada no Estatuto da Terra, a Proposta apresentada contava com alguns 

pontos importantes. Não nos deteremos aqui a todos, mas elencaremos alguns pontos 

que nos parecem fundamentais para se compreender a lutas de classes e de suas 

respectivas representações políticas sobre o tema. Destaca-se que neste período é o 

momento em que a reforma agrária volta a cena institucional desde a ditadura militar, o 

que se coloca como importante elemento para se compreender este processo.  

 O primeiro ponto importante da proposta: a desapropriação para interesse social 

era a “arma” prioritária do Plano contra o latifúndio. Baseado no Estatuto, a proposta 

atingia o centro da lógica mercadológica, rentista e monopolista da propriedade da terra 

no Brasil, uma vez que as terras que não estivessem cumprindo a sua função social 

deveriam ser desapropriadas. Conforme aponta Fachin  

 

Definia-se com muita precisão o objeto fundamental de Reforma 
Agrária: as áreas de domínio privado, dotadas de infra-estrutura, com 
densidade demográfica apreciável, onde prevalecessem grandes 
distorções na estrutura agrária e tensão social (FACHIN, 1985, p. 7).  

 

 A proposta pretendia criar “áreas regionais prioritárias”, de modo que o Estado 

pudesse ter incidência maior e um planejamento das ações fundiárias em nível mais 

ampliado, com o municipal, regional e estadual, uma vez que as ações do Estado para a 

reforma agrária tinham sido efetivadas então de forma localizada e em áreas de conflitos 

fundiários e nunca enquanto planejamento e gestão territorial por parte do Estado. Nessa 
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Proposta fora definido o número de famílias a ser assentadas entre 1986 e 1989: um 

milhão e quatrocentas mil famílias10.  

 Dentro da proposta constava, ainda, a promoção do associativismo, a intenção 

do governo em desarmar as milícias privadas e promover a paz no campo, o pagamento 

da terra desapropriada deveria ser realizada em Títulos da Dívida Agrária (TDAs) a 

partir do valor declarado no Imposto Territorial Rural (ITR) e não pelo valor de 

mercado. Por outro lado, os latifúndios estariam excluídos dos incentivos fiscais do 

governo. Além disso, a proposta continha em seu interior a possibilidade de integração 

dos trabalhadores em todo o processo de implantação dos assentamentos rurais, 

programa de apoio jurídico para os trabalhadores e o não deslocamento dos 

trabalhadores sem terra dos seus locais de origem. Assim, se a Proposta era apenas a 

aplicação de uma legislação da Ditadura Militar, ela continha em si um caráter 

reformista que não pode ser simplificado. Como veremos, as classes dominantes 

entenderam a mensagem esta mensagem muito bem.  

 Da Proposta apresentada em abril e a apresentação do Plano em novembro muita 

terra correu no jogo político do País. A Proposta recebeu de imediato o apoio da Igreja e 

de movimentos sociais, como também da CONTAG. Sob fortes críticas das classes 

dominantes, entre a proposta e a aprovação, o discurso do governo mudava.  A reforma 

agrária “ideal” da Proposta foi sendo substituída pela “reforma possível”, do Plano 

apresentado. 

 O Plano11 fora apresentado, em 10 de outubro de 1985, sob o Decreto 91.776 e 

sem os “confetes” da Proposta apresentada em abril do mesmo ano. A primeira questão 

retirada foi, de fato, a desapropriação como instrumento mais eficaz. No Plano, o 

governo apontava para a “negociação” e o “entendimento” para realizar a reforma 

possível. Desta forma o governo abria mão de qualquer possibilidade de reforma agrária 

nos marcos do Decreto. Como decisão política, a reforma agrária é contra o latifúndio, 

nunca com ele como propunha outrora o Governo Sarney.  

 Outro contraponto do Plano era não desapropriar áreas com incidência de 

posseiros, meeiros e arrendatários. Este artigo constitui-se uma afronta ao Estatuto da 

Terra na medida em que os beneficiários da política de reforma agrária deveriam ser 

                                                 
10 Germani (1993) aponta o número de 6.636.991 demandantes de terras no período, o que em si 
demonstra ainda a defasagem do Plano em relação a demanda existentes.  
11 Junto com o Plano Nacional de Reforma Agrária foi aprovado o Plano Nacional de Desenvolvimento 
Rural, que previa, a partir da “tradição agrícola” brasileira, uma série de medidas que alterava o caráter 
punitivo ao latifúndio, como o crédito fundiário para aquisição de terras, em vez da desapropriação.  
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trabalhadores que viviam em situação de exploração do trabalho. Esse artigo promoveu 

um falso, mas real, “assentamento” das categorias sociais citadas em fazendas de 

proprietários que queriam deixar suas terras longe de qualquer possibilidade de ser 

desapropriada. Compreendermos que a alma da diferença entre a Proposta e o Plano 

deve ser a seguinte: na Proposta, consta-se que a reforma agrária tinha o objetivo de 

modificar a estrutura agrária do país, enquanto que no Plano aprovado a reforma tinha a 

intenção de promover uma melhor distribuição de terras. Segundo Fachin “Com isso, a 

concepção de reforma como massiva, vigorosa e inovadora [....] dá lugar a intervenções 

tópicas, pontuais e descontínuas” (FACHIN, 1985, p. 11).  

 Ressalta-se que a aprovação do Plano movimentou os polos antagônicos no 

campo brasileiro, e o MIRAD/INCRA foi para a defensiva com os proprietários e para a 

ofensiva contra os camponeses e trabalhadores rurais, recuando a todo momento e o 

Ministro Nelson Ribeiro negando, veementemente, que havia contradição entre a 

Proposta e o Plano apresentado. Em relação ao Plano, o Estado, se colocando na 

defensiva, sucumbiu a luta política do empresariado rural. Dias após o lançamento do 

Plano, José Gomes da Silva renuncia à presidência do INCRA, triste por ver o Plano 

reformista totalmente desconfigurado.  

 O Plano Nacional de Reforma Agrária expôs uma grande ferida na sociedade 

brasileira que é a propriedade e o aceso à terra. Os setores antagônicos no campo 

brasileiro viram necessidade de se organizar para mais uma batalha: a da Constituinte. 

Nesse sentido, se faz necessário entender a formação das mediações e das 

representações políticas para se compreender suas táticas e estratégias de ação e 

representação. É o que veremos em seguida.   

 

1.2 MEDIAÇÃO, REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS  
 

 O debate sobre a dimensão da representação política e da mediação política tem 

destaque nos enfrentamentos teóricos e metodológicos das ciências sociais, em especial 

da Ciência Política contemporânea. Desde “O Príncipe”, de Maquiavel, a Ciência 

Política debate a função da representação dos sistemas de governo. Após a Segunda 

Guerra Mundial, quando modelos de governos representativos12 tomaram a hegemonia 

                                                 
12 Não se entra aqui no debate do que é ou não democracia, se ela significa uma democracia minimalista 
ou essêncialista. Estamos atentando para o fato de ser a democracia representativa como modelo 
hegemônico de governo no Ocidente.  
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da condução da política na contemporaneidade, esse debate tem esquentado as 

discussões sobre a dimensão da representação política. Se este é um debate disciplinar 

da Ciência Política, quiçá da Sociologia, porque retomá-lo em um debate geográfico?  

 Em nosso olhar, a dimensão da política, e de suas formas como a representação 

política, permite desvendar que o processo de formação e de gestão do território 

perpassa pela seguinte questão: como as representações interferem nos territórios? Qual 

a importância da discussão sobre representação para uma análise geográfica? O olhar 

que nos guia aqui é o objeto, qual seja, o papel dos mediadores e das representações 

políticas na produção do espaço. Partindo deste pressuposto, compreendemos, conforme 

tentaremos esclarecer ao longo deste capítulo, de que as representações vão ter papel 

imprescindível na formação e na ação sobre o território nacional. A representação 

política, pelo formato de movimentos sociais, vão explicitar as disputas das classes pelo 

espaço ou, ao menos por frações dele. Em nosso caso, com se verá, a disputa entre as 

representações das classes dominantes e dos camponeses pelas formas de acesso a terra 

tem um conteúdo que os permite compreender o processo de disputa pelo território e 

pela fração do espaço.  

 Pitkin (2006) elucida que a ideia de representação tem várias compreensões em 

diversas línguas, perpassando pela noção de que representar pode ser “tornar presente”, 

ou como no entendimento da filosofia Escolástica, em que representar significava 

“corresponder a algo ou alguém”. O fato é que, de uma forma sucinta, representar tem 

um sentido de ser alguém ou algum grupo em determinado contexto. Representar 

significa, então, que em um momento específico uma pessoa ou um grupo, ou um 

movimento, fala em nome de alguém ou de grupos que coletivamente organizados se 

deixam representar.  

 Dentro da Ciência Política Moderna, talvez “O Príncipe”, de Maquiavel, que 

inaugura o fato de dar um tratamento mais factível e, portanto, menos especulativo ou 

normativo da atividade política. O autor encara a gestão da cidade a partir da ação de 

um ator, qual seja, um príncipe que falando em nome ou pelos governados é aquele que 

tem em seu poder a capacidade de agir em nome do Estado. Em seqüência – e na nossa 

avaliação radicalizando a idéia de representação, embora ainda não amadurecida –, 

temos Thomas Hobbes, em “O Leviatã”, onde se expressa a idéia de que o soberano, 

enquanto representação da sociedade civil e política, tem o poder de não representar, 

mas ser a própria personificação da comunidade. Ao soberano caberia o poder, ao 

representados o dever. A visão liberal de John Locke, no “Segundo Tratado do Governo 
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Civil”, trata a representação de forma a tencionar a relação entre governantes e 

governados, pois na medida em que se o representante não consiga assegurar a defesa 

dos interesses dos representantes, em especial o direito à propriedade e à vida. Jean-

Jacques Rousseau, no Contrato Social, aparece como o menos simpatizante da ideia de 

representação, na medida em que segundo o autor as representações tendem a retirar do 

povo, soberano por excelência, a possibilidade dele mesmo conduzir a vida política em 

sociedade. Esses pensadores clássicos, entre vários outros, abrem a querela de se 

discutir ainda na Idade Moderna, à relação entre representantes e representados, apesar 

de atrelar somente numa relação entre Estado e Sociedade, pois a noção de 

representação política fica marcada pela sua vinculação ao sistema eleitoral.  

 Conforme aponta Pitkin (2006) 

 

Embora o desenvolvimento etimológico do conceito de representação, 
ao menos em seus aspectos politicamente significativos, estivesse 
essencialmente acabado ainda no meado do século XVII, seu 
desenvolvimento na teoria política mal tinha começado. Na teoria 
política, sua elaboração continuou contra o pano de fundo das grandes 
revoluções democráticas do século XVIII e depois das prolongadas 
lutas políticas e institucionais do século XIX [...] (PITKIN, 2006, p. 
30).  

 

 Assim, o conceito de representação política ganha fôlego com o debate sobre o 

mandato: ele é imperativo dos representados ou é independente daquele? Burke apud 

Pitkin (2006) argumenta que o mandato imperativo provocaria uma corrosão em todo 

sistema de representação quanto de gestão do Estado, na medida em que cada um dos 

representantes tenderia a considerar os interesses dos seus eleitores. Segundo o 

raciocínio do autor, o mandato independente traria ganhos para todos, na medida em 

que o bem comum seria ressaltado em relação a interesses mais particularizados.  

 Nos artigos dos “Federalistas”, Madson, Jay e Hamilton, defendem a ideia da 

necessidade de que nas democracias modernas é necessária a representação, vez que 

seria impossível reunir todas as pessoas em um mesmo lugar e em um mesmo tempo, 

sendo a representação um poderoso e efetivo substituto. A representação, necessária, 

teria a capacidade de explicitar os conflitos de interesses na sociedade, ou seja, numa 

democracia deliberativa a representação teria a capacidade de colocar em público os 

interesses e resolve-los nos espaços de deliberação.  

 Pitkin argumenta que inclusive correntes socialistas compreenderam a 

necessidade da representação política, mas ressaltando que deveria ser modificado é o 
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método da escolha dos representantes. Admitiam, também, que o problema era que a 

democracia tinha um valor substancial que no capitalismo não poderia ser explicitado, e 

o que restaria era uma democracia procedimental e instrumentalizada. 

Após a Segunda Guerra Mundial a democracia representativa parecer tornar-se o 

modelo de sistema de governo hegemônico nas sociedades ocidentais (LAVALLE; 

HOUTZAGER; CASTELLO, 2006). A partir daí o que se nota é um aparente desgaste 

do modelo de representação política tradicional, tendo os partidos políticos como 

expressão mais visível dessa crise. Entretanto, para Manin (1995), não há crise de 

representação política, havendo sim, um momento de reconfiguração dessa 

representativa, em meio a um contexto que evoca o papel da mídia (e do marketing) nos 

processos de escolhas de representantes. A representação política dos partidos é, então, 

substituída por uma representação baseada no público, na medida em que a mídia é o 

ponto de partida para explicitar os interesses dos representantes. Urbinati (2006) 

concordando com Manin, acredita que a representação política seja um fato sui generis 

das democracias modernas, e é com esse olhar que devem ser analisadas. Segundo a 

autora, em um modelo representativo, a soberania popular critica a concentração do 

poder nas mãos do soberano, buscado uma conformação que torne as decisões mais 

flexíveis e debatidas. Conforme nos diz Urbinati “Pode-se dizer que a representação 

política provoca a disseminação do poder do soberano e sua transformação em uma 

tarefa contínua e regulada de contestação e reconstrução da legitimidade” (URBINATI, 

2006, p. 193). A representação política teria, então, um papel de unificação dos 

interesses em torno de um projeto comum. Entretanto, adverte, ainda, que devemos 

analisar não a representação por si só, isto é, sua materialização enquanto capacidade de 

representação, mas analisar também os processos que concederam tal autorização.  

O fato é que diante desta reconfiguração da representação política, abrem-se as 

portas para pensar que ela pode se apresentar não restrita ao jogo eleitoral, mas 

podemos pensá-la por meio dos movimentos sociais, dos conselhos gestores, entre 

outros canais de mediação da atividade política. Se a representação tem sido pensada 

enquanto dualidade, representante-representado, ou mandato imperativo-mandato 

autônomo, essa dualidade tem sido insuficiente para se pensar a complexidade da 

atividade política, seja na esfera institucionalizada ou fora dela, e por isso,  

compreendemos que política não pode ser analisada se optarmos apenas um desses 

polos.  
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Nesse sentido, acredita-se que a representação política possa ser pensada em 

termos de movimentos sociais, na medida em que ela pode ser evocada como forma de 

elucidar a atuação desses movimentos também nos espaços do aparato estatal. Assim 

como Hochstetler e Friedman (2008), acreditamos que os movimentos sociais podem 

desempenhar um importante papel no processo de representação política.  

O fato é que o Brasil, após a Constituição de 1988, abriu espaços públicos para 

que políticas públicas fossem planejadas e implementadas com organizações da 

sociedade civil, isso dentro dos marcos do sistema capitalista de produção e, em nossa 

avaliação, esse sistema tem imposto limitações e impossibilidades às práticas 

efetivamente democráticas. Este fato, de abertura a canais institucionalizados de 

participação democrática, marca uma posição nova nos setores organizados da política 

brasileira. Se nos processo eleitoral o accountability dos partidos se dá por meio das 

eleições, podemos dizer que em termos de representação política e movimentos sociais, 

o accountability pode se der em termos de legitimidade e força para falar em nome de 

determinado grupo ou de determinado interesse. Se o movimento consegue ganhos, tem 

vitórias, consegue imprimir a sua agenda nos processos de tomada de decisão por parte 

do Estado, é possível acreditar, então, que ele seja porta-voz da demanda do coletivo ou 

da classe.  

Outro ponto debatido, e às vezes usado como sinônimo de representação 

política, é o de mediadores políticos. Embora a mediação pareça um conceito ao mesmo 

tempo polissêmico e banalizado (Novaes, 1994) ele esta diretamente ligada ao fato de 

“estar entre”, ou seja, a mediação diz respeito a movimentos sociais, entidades e 

organizações de apoio que se situam entre os  e o mundo exterior, mesmo que seja o 

Estado, outras organizações, o mercado consumidor, entre outros. A questão dos 

mediadores é ressaltada na medida em que é por e através dos mediadores que os grupos 

localizados são colocados diante de situações que não se encerram e nem se definem no 

local. Dentre os principais mediadores da luta na/pela terra, destacamos os Movimentos 

Sociais, as Entidades de Apoio e Assessoria, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais, as 

Associações de Trabalhadores Rurais, entre outros.  

O tema da mediação está presente em vários estudos, como os de Valadão 

(1999), Marques (2000), Medeiros e Esterci (1994), Torrens (1992 e 1994), entre outros 

autores. Embora os estudos tenham sido realizados em locais e contextos diferentes, 

todos, sem exceção, apontam para a importância de se analisar esses mediadores que se 

colocam entre os diversos grupos sociais. Seja como “tradutor”, seja como formador de 
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visão de mundo, entre outras características, esses mediadores políticos estão quase 

sempre presente, que nos fez afirmar em outro momento que a história da luta pela terra 

perpassa pela compreensão da história da mediação dessas lutas (SANTOS, 2010). 

Segundo nos diz Novaes “[...] a questão da mediação deixou de estar restrita ao 

vocabulário antropológico para contaminar o discurso dos outros estudos do campo 

brasileiro a partir da década de 70 [do século XX]”. (NOVAES, 1994, p. 179).  

Nesse quadro, pode-se argumentar que os agentes mediadores podem retirar do 

grupo a dimensão localizada das relações de conflitos e as inserem em contextos mais 

abrangentes. Relacionam a realidade de cada local de luta com os demais existentes e 

com questões que muitas vezes não são relacionadas à questão agrária. Os mediadores 

estão quase sempre presentes no processo de lutas na e pela terra, e por isso afirmamos 

que a história da luta pela terra é a história da mediação dessas lutas.  Por outro lado, 

podemos questionar se a existência da mediação não seria uma forma de retirar dos 

sujeitos históricos a capacidade de conduzirem a sua própria história.  

A influência dos mediadores no processo de luta e de organização de 

assentamentos rurais, para chegar ao “chão” do nosso objeto de estudo, foi atenção de 

análise de diversos estudos, dentre os quais destacamos os trabalhos de Bergamasco 

(1994) Ferrante (1994), Torrens (1992;1994). Nestes estudos é quase consenso entre os 

pesquisadores à existência de uma “unidade” na luta pela terra, luta esta que se 

reconfigura com a conquista da terra. Os estudos apontam ainda para a importância da 

compreensão do papel dos mediadores no processo de organização sócio-espacial dos 

assentamentos, ou seja, da importância de compreender o papel daqueles que se 

colocam entre o Estado e os beneficiários da política. 

No interior desses espaços temos a possibilidade analítica de destrinchar a trama 

de relações, tanto construídas pela especificidade da forma espacial – a forma 

assentamento de reforma agrária – quanto da incidência da produção desigual do 

espaço, ao qual o PRA estará submetido. Ainda, a disputa travada entre os mediadores 

presentes no assentamento, possibilita, entre outras coisas, evidenciar os processos 

espaciais fundamentais às relações sociais. Conforme nos diz Torrens: “Trata-se, 

essencialmente, de uma disputa travada no cotidiano da luta social pela terra para definir 

quem possui mais legitimidade para se tornar porta-voz da representação política dos 

sem terras” (TORRENS, 1994, p.153).  

  A questão da mediação tornou-se nos últimos anos recorrente na literatura nas 

ciências sociais. Até mesmo quando o sujeito de investigação não é o mediador ou o ato 
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de mediar em si, os pesquisadores se deparam com situações em que é necessário 

discutir a questão da mediação. No entanto, poucos autores se debruçam sobre o 

conceito, muitas vezes banalizando seu uso e sua capacidade de explicação do real. Essa 

dificuldade decorre, sobreveste, pela variedade de situações, características e 

conjunturas em que a questão da mediação envolve.  

 Um dos trabalhos em que a mediação é conceituada é o de Scherer-Warren  em 

que a mesma conceitua a mediação como um conjunto de: “[...] intelectuais, agentes 

pastorais, religiosos, educadores, líderes políticos, etc., portadores de experiência 

política e conhecimento formal trazido ‘de fora’ para atuar junto ao grupo base do 

movimento” (SCHERER-WARREN, 2005, p.49). Como podemos observar, embora 

seja um esforço de conceituação, a autora limita-se a designar mediador do ponto de 

vista individual, como se pudesse ser individualizado. Embora possamos considerar 

situações especiais em que ao ato de mediar pareça ser exercido por individuos, 

compreendemos que isto só ocorre na aparência, pois o ato de estar entre os grupos 

mediados e outra situação, só pode ocorrer em um contexto socialmente produzido.  

 Valadão ao tratar da questão da mediação da luta pela terra no estado do Espírito 

Santo chega à conclusão de que  

 

O termo ‘agente mediador’ é aqui usado para designar aquela pessoa 
ou aquela entidade de organização social que é autora, propulsora, 
razão ou motivo de uma ação. Agente é, então, o sujeito histórico 
(individual ou coletivamente representado) que executa uma ação com 
o poder de produzir efeito sobre o seu meio ambiente (VALADÃO, 
1999, p. 88).  

 

Embora seja um avanço ao termo anterior, na nossa avaliação o conceito ainda 

não consegue abarcar uma infinidade de situações, como, por exemplo, a ação de um 

mediador que apenas é usado como instrumento de frear as lutas sociais. É neste sentido 

que concordamos com Novaes que afirma: “Mas em todas as formas [de mediação], 

todos se propõem a ser parte, estar entre, fazer meio de campo. Fazer mediação é 

traduzir, e/ou introduzir falas, linguagens [...]” (NOVAES, 1994, p. 178, grifo da 

autora). Avançamos mais para afirmar que fazer mediação não é somente introduzir, 

mas muitas vezes falar em nome dos representados, produzir e explicitar discursos e 

práticas políticas. É nas mais diversas situações, falar pelos sujeitos históricos e de 

conduzir sua própria história.  
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 Assim, entende-se que as representações políticas são os porta-vozes das classes 

ou dos grupos, enquanto os mediadores estão junto aos grupos no processo de luta 

política.  

 

1.2.1 Representação Política dos Camponeses no Brasil 
 

 Conforme afirmamos anteriormente, a luta pela posse e uso da terra sempre foi 

um fator marcante na história brasileira. Desde os primeiros momentos, inclusive com 

os indígenas que perdiam seus territórios, a luta sempre foi intensa. Canudos e 

Contestado aparecem como referências para a luta por terra no Brasil. Contudo, até os 

anos de 1930, quando os primeiros sindicatos rurais começaram a ser constituídos essas 

lutas apareçam de formas isoladas. Em nossa avaliação, isso não minimiza a 

importância dessas lutas na trajetória do campesinato, apenas entendemos como uma 

forma diferenciada de luta. Certamente temos a visão de que o fato de ter havido uma 

luta bem mais localizada do que organizada, arquitetada, influenciou no processo de 

afirmação do campesinato brasileiro, em suas mais variadas formas de expressão e 

constituição.  

 É no sentido de compreender e entender essas formas de expressão e 

constituição diferenciada do campesinato no Brasil que entendemos as mais diversas 

formas de organização e representação deste sujeito. Isso significa afirmar que o 

processo de representação política do campesinato, de uma forma esfacelada e 

contraditória, pode ser visto a partir dessa diversidade do real movimento deste sujeito 

social.  Grzybowski (1987) nos alerta a dificuldade de pesquisa quando estudamos o 

processo de constituição de movimentos sociais e representação política no campo 

brasileiro, alertando-nos para o processo de “fixar o que se move” na medida em que 

buscamos conceituar o movimento do real. Isso não significa para nós negar a 

capacidade explicativa dos conceitos no processo de construção teórica, mas de pensar e 

refletir este conceito a partir do movimento, contraditório, antagônico e negador da 

própria realidade. Nesse sentido, devemos pensar a realidade não pelo que ela deve ser, 

mas pelo que ela é, pela forma com que ela se apresenta e nas variadas formas e 

expressões em que ela busca se negar. Isto é, analisar a realidade a partir de uma tríade 

dialética: pelo que foi, pelo que é e pelo que ela ainda não é.  Como afirma Grzybowski 

(1987) 
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A diversidade dos movimentos sociais no campo é determinada pela 
diversidade de contradições existentes e modos de viver e de enfrentá-
las. As bases de movimentos estão implementadas nas diversas formas 
sociais de inserção dos diferentes segmentos de trabalhadores rurais 
na estrutura agrária e no processo de produção agropecuária 
(GRZYBOWSKI, 1987, p. 17) 

 

 Assim, as lutas camponesas se apresentaram e podem se apresentar de diversas 

formas: como luta pela posse, luta pelo acesso aos recursos naturais, pelo acesso a água, 

luta contra grandes projetos de desenvolvimento, quer seja do Estado ou do grande 

capital, lutas dos atingidos por barragens, entre outras. Ou seja, a multiplicidade em que 

as contradições do capitalismo se expressa gera a diversidade de lutas sociais que se 

apresenta no complexo quadro da sociedade brasileira.  

 Nos primeiros anos da República, por volta de 1930, o Brasil ainda era um país 

essencialmente agrário, onde o papel da agricultura na economia brasileira era mais 

relevante do que outro setor, como a indústria. Entretanto, devido a uma estrutura 

agrária altamente concentrada e a política baseada no mandonismo local e no 

coronelismo, as formas de organização até então era incipientes. Os primeiros sindicatos 

rurais nascem na década de 1930, tendo o primeiro sindicato rural criado em 1930, no 

município de Itajuípe, na interior da Bahia, onde predominavam as relações de trabalho 

baseadas na cultura do cacau13.  

 Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o debate da reforma agrária volta à 

cena política, perpassando pelo debate dentro do Estado, vez que as visões de 

modernidade passavam pelo campo como elemento a também sofrer um processo de 

modernização de cunho nacionalista, onde o campo, integrado à indústria, teria um 

papel fundamental na construção desse novo Brasil. A partir das contradições existentes 

no campo brasileiro, que possibilitaram os debates vistos anteriormente, é que surgem 

organizações sociais especificas para o campo. Nesse sentido, as Ligas Camponesas 

foram exemplo ímpar de organização da luta de diversos sujeitos social no campo. 

Organizadas no Nordeste do Brasil, tendo como seu principal líder Francisco Julião, as 

Ligas conseguiram adesão em todos os estados da região nordestina, utilizando a forma 

acampamento e a resistência nas antigas fazendas como arma na batalha pelo acesso a 

terra. Contudo, a Igreja Católica, a partir da segunda metade da década de 1940, buscou 
                                                 
13 Para mais detalhes sobre o Litoral Sul a partir da perspectiva geográfica pode ser visto em: FREITAS, 
Hingryd Inácio de. A questão(da reforma) agrária e a política de desenvolvimento territorial rural 
no litoral Sul da Bahia. 2009. 227 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Instituto 
de Geociêcnias, 2009. 
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lutar pelo processo de representar os camponeses, principalmente propondo a 

sindicalização rural como necessidade para ampliar direitos aos pobres do campo. 

Assim, indica-se uma disputa de quem poderia e iria falar pelos camponeses e 

trabalhadores rurais. Significativo observar que a Igreja e o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) se aliaram e deixaram as Ligas isoladas no processo político de buscar 

se legitimarem enquanto representações dos trabalhadores rurais. Salientamos que o 

PCB tinha, desde a década de 1950, realizado encontros com trabalhadores rurais e 

lavradores para discutir suas demandas, o que resultou na criação, em 1954, da União 

dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTRAB), com o objetivo de 

superar os localismos das lutas no campo. Essa entidade passou a representar 

trabalhadores, lavradores, meeiros, parceiros, entre outras categorias, dos estados de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Pará, Mato Grosso, 

Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do 

Sul (MEDEIROS, 1989, p. 31).  Ressalta-se que tanto as Ligas, como a Igreja se 

pautaram por representar os camponeses através da institucionalidade do aparato estatal.  

 Entretanto, se houve já na década de 1940 e 1950, lutas e disputa pela 

representação, compreende-se que o surgimento e o envolvimento dessas entidades 

foram de suma importância para o reconhecimento político dos trabalhadores rurais. 

Segundo Valadão “Esses agentes mediadores de luta pela terra souberam valorizar, 

articular e implementar uma pedagogia própria, para formação e transformação do 

trabalhador rural em sujeito coletivo portador de direito” (VALADÃO, 1999, p. 79).  

 No início da década de 1960, o sindicalismo se espacializa pelo país passando a 

ser a maior expressão dos trabalhadores rurais brasileiros. Esses sindicatos passam a 

constituir-se em federações estaduais, a exemplo dos Estados de Sergipe e Pernambuco.  

Em julho de 1963, durante o I Congresso, é discutida a necessidade de se criar uma 

confederação para aglutinar essas federações, fato este que evidenciou as condições 

necessárias para que fosse criada a CONTAG, em janeiro de 1964. Embora a luta da 

entidade a favor dos “trabalhadores” pareça, à primeira vista, apenas uma luta por 

melhores salários e condições de trabalho, ela expressou uma fração da questão agrária: 

a luta do campesinato contra a subordinação. Conforme nos diz Grzybowski “A 

estrutura agrária é a síntese dessas relações e processos contraditórios que tem no 

capital o seu ponto de unidade” (GRZYBOSWKI, 1987, p. 33). E, mais uma vez 

reafirmamos o que dissermos em outro momento, quando destacamos o termo 

camponês como conceito que abarca uma variedade de sujeitos 
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Para além da existência real do campesinato, o termo camponês se 
imprimiu, também, como a reafirmação de uma questão de ordem 
política e ideológica, para enfatizar as lutas e organizações de luta pela 
terra no país. Antes, outras denominações como caiçara, caipira, 
caboclo, entre outras, eram usadas para descrever e localizar esses 
sujeitos sociais. Nessa perspectiva, acredita-se que pela diversidade de 
sujeitos que atuaram e atuam no campo do país este termo consiga 
abarcar tanto sua dimensão histórica quanto a sua dimensão política 
(SANTOS, 2010, p.17).  

 

 

 Com o Golpe Militar, em março de 1964, e durante o regime militar, a entidade 

sofre um refluxo muito grande: muitos de seus líderes foram presos e assassinados, os 

sindicatos passaram a ser controlados e “amarrados” pelo Estado e, principalmente, a 

sua base social, trabalhadores, camponeses, lavradores, entre outras categorias, sentiram 

a repressão mais direta, fazendo com que diminuíssem a integração dessas bases nas 

suas entidades representativas. Isso não significa afirmar que as lutas tenham 

desaparecido, mas que tiveram um refluxo e, na maioria dos casos, voltaram a ocorrer 

manifestadas enquanto lutas localizadas. Outro fator de refluxo ocorreu com a própria 

entidade, que apesar de envolvida com algumas lutas, se restringiu praticamente ao 

encaminhamento de pauta de reivindicações ao Estado e pautar o Estatuto da Terra. 

Assim, à luta se reduziu a legislação, a luta deixa de ser de confrontação e torna-se uma 

luta de conformação com a ordem social estabelecida.  

 Ao final da década de 1970, quando o regime já mostrava declínio das forças 

que os apoiaram, as lutas sociais ressurgem como enorme vigor dentro do sindicalismo 

rural, que ainda conseguia ser o principal canal de expressão das lutas camponesa. Em 

1979, na região da Zona da Mata, em Pernambuco, os trabalhadores deflagram a maior 

greve de trabalhadores rurais da história do País, com forte apoio do sindicalismo e da 

CONTAG. Sob a coordenação da Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco 

(FETAPE), mais de 240 mil trabalhadores cruzam os braços em mobilização contra as 

condições de trabalho, salários e garantias de estabilidade. Se o sindicato aparenta ter 

uma característica reformista, devido a sua relação direta com os canais institucionais, 

ele possibilita aos trabalhadores uma experiência no processo de negociação e de 

entendimento do comportamento das forças contrárias á reforma agrária. Conforme 

aponta Torrens (1992), os trabalhadores recorriam ao sindicato quando necessitava de 

auxilio jurídico contra a exploração e os desmandos dos patrões. O sindicalismo tinha, 
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assim, o papel importante de socializar entre os trabalhadores rurais a demanda pela 

reforma agrária.  

 Ainda em 1979 a CONTAG realiza o seu III Congresso, onde estava presente 

mais de 2600 delegados de todo o país, criticando veementemente as medidas do 

governo, propõe a radicalização da luta: pressão, ocupações e manifestações pela 

reforma agrária.  Este Congresso, conforme Medeiros (2002) tem o papel importante de 

colocar, a partir da organização dos trabalhadores rurais, a reforma agrária como pauta 

nacional, visibilizando a luta por ela que ocorria, de forma escamoteada e reprimida, em 

todo o País.  

 No início dos anos de 1980, a CONTAG e o sindicalismo rural a ela atrelado 

começou a sofrer inúmeras críticas dos próprios trabalhadores e de outras entidades. 

Pelo lado dos trabalhadores a crítica principal era a “ineficiência” da entidade em 

relação à luta pela terra. Por parte de outras entidades, as críticas partiam da CPT e dos 

setores “rurais” da Central Única dos Trabalhadores (CUT), que embora tenha nascido 

enquanto entidade eminente de demanda e representação de trabalhadores urbanos 

passara a dar mais atenção aos trabalhadores do campo, e, portanto, a disputar  espaço 

na luta na mediação da luta pela terra e na representação política dos sujeitos sociais do 

campo. Nos municípios, a CPT passa a fomentar a formação das “oposições sindicais” 

como forma de romper o monopólio de representação da CONTAG no campo 

brasileiro.  

As oposições sindicais foram importantíssimas, sobretudo para a vitória dos 

trabalhadores na luta pela posse e uso da terra, vez que o sindicalismo praticado pela 

CONTAG passou a ter como principal elemento o assistencialismo, via, principalmente, 

a aposentadorias no meio rural. A posição da entidade no IV Congresso dos 

Trabalhadores, realizado em 1985, demonstrou o quanto ela tinha recuado do ponto de 

vista programático, primando por uma reforma agrária “conversada”. Como veremos, 

internamente a entidade passou a ter que disputar a representação dos trabalhadores 

rurais com os “cutistas” e, externamente, o nascimento da CPT, em 1975, e do MST 

tornaram-se a principal ameaça ao sindicalismo contaguiano.   

 A participação da CPT enquanto mediadora da luta pela terra no campo 

brasileiro tem raízes na relação quase simbiótica entre os padres e leigos ligados á 

Teologia da Libertação, que passaram a analisar a Palavra de Deus como algo a ser 

efetivado nesta vida. Segundo Iokoi (1996) a forma de olhar da Igreja promoveu o 

entendimento de que não se pode separar o homem religioso de outras dimensões da 
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vida cotidiana, como a dimensão cultura, política e econômica. Se num primeiro 

momento a cúpula da Igreja Católica apoiou o Golpe como meio de conter a “onda 

comunista”, ainda na primeira década os próprios padres e leigos até mesmo bispos, 

passaram a sofrer repressões por parte do Estado. Este fato, vinculado ao trabalho de 

base da Igreja em muitas comunidades rurais, propiciaram o surgimento de uma 

entidade no interior da Igreja que estivesse ao lado dos camponeses no processo de 

resistência a expropriação e à violência.  

Nesse sentido, a CPT surge, em 1975, vinculada à Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), como entidade de apoio e serviço aos camponeses do Brasil. 

Com um trabalho baseado em atividades de base, a CPT se expande rapidamente em 

todo o país, principalmente por utilizar uma metodologia própria: a atenção aos 

problemas dos camponeses e ser uma entidade de apoio e serviço, mas nunca falar em 

nome dos próprios trabalhadores, estes que deveriam ser os protagonistas de suas 

próprias histórias. Contudo, como veremos em algumas experiências, esse ultimo 

quesito nunca foi executado de maneira, digamos, plena.  

Animadas pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), inúmeras comunidades 

e povoados rurais passaram a terem assessoria da CPT, inclusive porque o método de 

trabalho era partir da realidade e encontra na Bíblia a tradução e a força para superar a 

situação de subalternidade e exploração vivida pelos camponeses. Utiliza-se da união 

entre fé e vida como elemento simbólico de inserção dos camponeses na luta. A CPT 

constituiu-se como um canal onde os camponeses pudesse se expressar de suas formas, 

sem ter que se adequar as exigências da burocratização proposta, e às vezes imposta, 

pela verticalização sindical.  

No final da década de 1980, a Igreja, em razão do trabalho da CPT, lança o 

documento “Igreja e Problemas da Terra”, onde faz uma análise pormenorizada da 

situação agrária brasileira e denuncia os efeitos da modernização conservadora. É a 

partir deste documento, que, obviamente, parte de uma leitura da realidade feita pela 

CPT, que os movimentos sociais passam a contrapor duas lógicas: a terra de negócio e a 

terra de trabalho. A terra de negócio seria aquela que estariam apropriadas pelos 

latifundiários, onde o que imperaria era a especulação, a extração da renda da terra e a 

exploração do trabalho alheio. Era essa terra que as políticas estatais estariam 

beneficiando, promovendo a pobreza rural e os assassinatos e conflitos. Em 

contraposição, estaria a terra de trabalho que seria a forma de uso da terra do 

campesinato, onde a maneira de explorar seria comunitária, de todos, forma que 
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manifestava a vontade de Deus para todos os homens. Segundo a CPT, a luta dos 

camponeses expressava a luta pela procura da Terra Prometida, numa clara referência à 

passagem bíblica do Êxodo.  

Valadão (1999), apresentando a participação da CPT na conformação da 

identidade política dos camponeses capixabas expressa 

 

Foi por intermédio do idioma da religião que a CPT deu sua 
mais específica contribuição para a percepção de grupos de 
trabalhadores rurais sobre si mesmos e sua identidade social e 
política, coletivamente compartilhada como ‘sem-terra’ 
(VALADÃO, 1999, p. 97).  

 

 Se a CPT conseguia a proeza de unir a religiosidade popular e católica, com a 

intenção de expandir a consciência do campesinato e dos trabalhadores rurais, ela 

esbarrava em dois problemas centrais: o basismo e os limites institucionais da Igreja 

Católica a qual era vinculada. Como basismo entende-se pelo discurso e prática que 

procura negar qualquer representação ou mediação da luta pela terra, o que 

contraditoriamente, mesmo que negando, a CPT fazia. A CPT acreditava, e em certa 

medida ainda acredita, que os camponeses não necessitavam de representação política 

para fazer valer a sua voz e seu reconhecimento político, afirmando que as mobilizações 

das bases seriam suficientes para a modificação da estrutura agrária e a conquista da 

terra. Nos limites institucionais, a CPT passou a sofrer com contradição no interior da 

Igreja, em que parte significativa deixou de apoiar a entidade, pois a mesma praticava 

“comunismo” e não a verdadeira evangelização.  

 Diante desses impasses e do crescimento de mobilizações e confrontos pela 

posse e uso da terra, abriu-se um vácuo de representação específica da luta pela terra. 

Isso apontava a necessidade de surgimento de uma representação que tivesse em seu 

objetivo lutar para se modificar a estrutura fundiária da terra. Essa nova entidade 

deveria ser autônoma o suficiente para representar politicamente a necessidade dos 

trabalhadores sem terra. Assim, em 1984, surge aquele que viria a ser o movimento de 

luta pela terra de maior expressão de todo o país: o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra, o MST. 

 Diversos autores, com os quais concordamos, apontam que a peculiaridade do 

MST vai se encontrar nas “fontes” presentes em suas formações: a experiência do 

sindicalismo rural no processo de negociação com o Estado; o trabalho de base, 
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elemento importante na atuação da CPT, e, sobretudo, as várias experiências de 

ocupações das Ligas Camponesas. É, todo esse acúmulo de forças e experiências,  

aliadas às condições estruturais da sociedade brasileira, que possibilita o surgimento do 

MST. Quando nos referimos à “representação específica”, baseados em Valadão (1999), 

significa afirmar que a representação nasce sob o signo da luta pelo acesso a terra, isto 

é, o objetivo do movimento é a conquista da terra e, consequentemente, o rompimento 

do monopólio desta, bem como com um público específico: os sem terras.  

 A primeira tática do MST é a ocupação de terras como modo de pressionar a 

ação do Estado. Diante deste quadro, no mesmo dia em quem a CONTAG recebeu o 

Presidente José Sarney para lançar a Proposta do PNRA, o MST realizou uma série de 

ocupações e protestos, buscando torna-se canal de expressão da luta pela terra no Brasil 

de uma forma autônoma, críticas e por muitas vezes antagônicas ao aparato estatal e 

governamental. Esta forma é uma radicalização frente à opção de negociação que a 

CONTAG privilegiava. Essa forma de agir do MST provocou a ira dos proprietários de 

terra, fazendo com que o número de conflitos pela terra aumentasse assustadoramente 

no período.  

 Um dos grandes trunfos do MST na escalada de se tornar a principal voz na luta 

pela reforma agrária foi à capacidade de ampliar as táticas usadas pelas representações 

anteriores. Isso significa que o movimento não ficou restrito a uma única tática, mas 

buscou integrá-las de modo que o resultado tivesse sempre sido satisfatório para o 

processo organizativo, mesmo que muitas vezes, como o que aconteceu na maioria 

delas, a terra não fosse conquistada. O MST conseguiu a proeza de colocar a reforma 

agrária, via desapropriação, na ordem do dia, buscando se afastar de uma discussão de 

política agrícola que tanto baseou outras entidades, como a CONTAG. Não que o 

movimento não discutisse e propusesse uma política agrícola, mas este era um elemento 

contingente no processo de luta pelo acesso a terra.  

 Ao propor ocupações de terras e de órgãos públicos o MST nasce com a 

identidade de rompimento com a ordem. Ao tocar em “clausulas pétreas” da sociedade 

brasileira como a questão da propriedade privada da terra, o MST discute o fundamento 

básico do capitalismo. Mais, o MST nasce congregando vários sujeitos sociais, como 

posseiros, sem-terra, atingidos por barragens – principalmente no caso de Itaipú –,  o 

movimento consegue construir uma identidade social, a do “sem terra”, de modo que ela 

passa a ser aglutinadora de aspirações para se ter o acesso à terra.  



66 
 

 Criado em 1984, em seu primeiro Encontro em Cascavel (PR) em janeiro de 

1985, realizou  seu I Congresso, em Curitiba (PR)  como mais de 1500 trabalhadores de 

23 estados da Federação, conforme figura 4.  

 

Figura 4 
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Conforme aponta Grzybowski (1987), o Movimento recusa a ideia da 

proletarização do campesinato brasileiro. Nisso partia para demarcar um diferencial em 

relação ao sindicalismo hegemonizado pela CONTAG, que tinha como público de 

representação os “trabalhadores rurais”.  Como afirmamos todo um contexto de lutas 

sociais anteriores serviram de “laboratório” de gestação do MST, mais especificamente: 

o caso do acampamento Encruzilhada do Natalino, em Ronda Alta (RS); a luta dos 

expropriados de Itaipu e  a sua organização no Movimento dos Sem Terra do Oeste do 

Paraná (MASTRO); a luta dos posseiros no Pontal de Paranapanema. Desse modo, os 

sem terras era a fração do campesinato a ser representada pelo MST. Para este 

Movimento, a reforma agrária seria condição sine qua non para mudanças radicais na 

sociedade brasileira, pois a reforma agrária deveria ser uma reforma por si mesmo anti-

capitalista.  

 O lançamento do PNRA, bastante modificada a Proposta, causou rupturas entre 

as principais representações dos trabalhadores rurais, principalmente a CONTAG e o 

MST. Conforme aponta Medeiros (2002)  

 

[...] a proposta acabou por rapidamente polarizar as principais 
organizações de representação dos trabalhadores, que passou a 
disputar concepções distintas e a prioridade da representação dos 
interesses dos envolvidos na luta pela terra (MEDEIROS, 2002, p. 32) 

  

 Conforme afirmamos, compreendemos que o PNRA possibilitou a explicitação 

dos conflitos internos entre as representações políticas e mediações do campesinato 

brasileiro, organizadas agora em outras bases. A diversidade do campesinato, com suas 

diversas categorizações de posseiros, meeiros, atingidos por barragens, trabalhadores 

rurais, sem terra, entre outras denominações, ficou explicitada a partir das diversas 

formas de representação política. Enquanto a CONTAG expressou apoio ao PNRA, 

inclusive porque via nele a possibilidade de “descongelar” a reforma agrária da pauta 

política do País, o MST ocupou terras, expressando essa diversidade de táticas e 

atuações.  

 Torrens (1992; 1994), analisando as contradições e disputas pela mediação da 

terra no estado do Paraná, admite que o MST, desde seu surgimento naquele estado, 

buscou se legitimar como o principal porta-voz da luta pela terra.  

 Como as disputas pelas mediações e representações da luta pela terra se 

tornaram expressas em diversas realidades analisadas, Valadão (1999) demonstra que o 
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processo de disputa tem muita relação com os sujeitos representados. No processo de 

luta pela terra no território capixaba, a autora revela que enquanto as pastorais sociais 

trabalhavam junto aos “trabalhadores rurais”, a CPT e o STR de São Mateus optam por 

acompanhar os “favelados” da localidade de Pé Sujo.  Continuando, a autora expressa 

como o STR caminhava entre a opção por luta pela terra e pela assistência jurídica, na 

maioria das vezes optando pela última, e como a CPT optava pela mobilização para a 

resistência na terra, através das CEB´s.  

 Nesse sentido, vários estudos, a exemplo de Valadão (1999), Torrens (1992), 

entre outros, apontam um processo, diríamos, contraditório e conflituoso, entre as 

representações políticas do campesinato brasileiro à época do PNRA. Valadão, por 

exemplo, explica que no Espírito Santo se deu uma disputa pela representação entre o 

MST, a CPT e o STR.  O MST, buscando torna-se a representação per excelencce dos 

camponeses acusava o STR de ter buscado a institucionalidade e o diálogo para resolver 

a questão agrária no estado. O Movimento acusou, naquele momento, a CPT de querer 

ser o “sujeito político” dos camponeses. Conforme aponta Valadão (1999) 

 

A tensão que permeará as relações entre o MST e os demais agentes 
do campo sindical e religioso surge quando o primeiro, em nome de 
sua autonomia e independência, secundariza os demais agentes 
mediadores e procura desvencilhar-se de suas práticas e da simbologia 
utilizada pelos mesmos no encaminhamento de processo de 
preparação e/ou celebração das lutas pelas conquistas das terras 
(VALADÃO, 1999, p. 133).  

 

 O MST passa, naquele estado, a retomar o discurso de que a religião era o “ópio 

do povo” com o intuito de quebrar a legitimidade do trabalho de base que a CPT 

realizava. Os dirigentes do MST tentavam desvencilhar tanto as lutas quantos as 

organizações, inclusive o próprio Movimento, da visão de luta proposta pela CPT. O 

MST, segundo a autora, buscou um “isolamento voluntário” em relação a CPT, fato este 

que criou resistência em muitas comunidades/localidades em que o trabalho da CPT era 

amplamente reconhecido pelos camponeses e trabalhadores rurais. A proposição de 

lotes coletivos em assentamentos daquele estado foi amplamente contestada pelos 

assentados, criando problemas de condução das áreas conquistadas. Valadão (1999) 

aponta que esta disputa abriu um vazio de representação e mediação que fora ocupado 

por técnicos da Secretaria Estadual de Agricultura, que passaram a ter mais influencia e 

legitimidade que as próprias organizações.  
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 Nesse sentido, nota-se a importância de se entender as representações e 

mediações políticas no campo param se compreender este processo de luta pela terra. As 

organizações dos camponeses saíram esfaceladas do PNRA, significando que não 

chegaram inteiramente fortes para a batalha da terra durante à Constituinte.  

 

1.2.2 Representação Política das Classes Dominantes no campo 
 

 

 Ao nosso olhar, o entendimento da questão agrária brasileira perpassa por uma 

análise da classe proprietária de terras do País, de seu comportamento e estratégias tanto 

de manutenção quanto de aprofundamento do desigual acesso a terra no Brasil. As 

disputas territoriais no interior da sociedade brasileira podem ser tomadas enquanto fato 

histórico e por isso nos parece imprescindível compreender as classes dominantes no 

campo brasileiro, e o papel suas representações políticas, sobretudo após o 

aprofundamento da relação entre indústria e agricultura a partir dos anos de 1960. 

Compreende-se, aqui, que o poder sobre a terra tem relação simbiótica com a 

dominação nas esferas econômicas, políticas, culturais, entre outras. 

 A história do Brasil nos dá exemplos mais que suficientes para que possamos 

caracterizadas como uma história marcante e marcada por conflitos agrários. Aqui as 

classes proprietárias de terras se pautaram pela defesa radical do principio liberal de 

propriedade privada. Na defesa desta bandeira utilizou-se de inúmeras armas: da 

legislação à violência; da expropriação à subordinação da renda fundiária; do Estado de 

Exceção ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, com todas as armas possíveis e em 

inúmeras vezes apelando entre um extremo e outro, ou os dois dialéticamente. 

Entretanto, a violência no campo, sobretudo por base de ameaças e assassinatos, se 

constituiu como baluarte da ação de classe. Conforme aponta Torrens  

 

Na verdade, a violência no campo se constituiu um traço estrutural da 
ação dos grandes proprietários. É a resposta imediata de uma classe 
social que se sente ameaçada pelas iniciativas coletivas dos sem 
terras, pelas pressões dos sindicatos rurais e outras forças políticas. 
Trata-se de uma resposta também aos questionamentos de suas 
formas de dominação política e econômica, representada, 
particularmente, pelas formas de não exploração produtiva das terras 
concentradas em suas mãos (TORRENS, 1992, p. 134-135).  
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 Assim, podemos identificar conflitos no Brasil Colônia, no Império e na 

República, onde os exemplos de Canudos e Contestado contaram com o apoio 

significativo do Estado Brasileiro, pela via do Exército, para poder conter as 

manifestações sociais pelo acesso a terra. Bruno (2006) afirma que o entendimento da 

nossa sociedade deve ser visto a partir dos conflitos agrários que marcaram o inicio e o 

desenrolar da nossa história, mas não só do ponto de vista histórico, mas, do mesmo 

modo, social.  

 Se os grandes proprietários sempre agiram por meio da violência e da 

expropriação, é no final do século XIX que eles começam a atuar de forma organizada e 

representativa, através da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), fundada em 1897, 

no Rio de Janeiro. Esta entidade é a primeira em nível nacional a buscar integrar os 

setores da agricultura que iniciavam a sua modernização. Essa entidade passou a 

representar o crescente e consolidado grupo de produtores de café, que à época tinha 

enorme influencia no cenário econômico e político nacional. Nesse sentido, 

concordamos com Teixeira (2006) quando a mesma afirma que não se deve entender a 

organização dos proprietários em separado do processo de desenvolvimento tecnológico 

do país. A pressão desses setores conseguiu que o Estado articulasse a criação de órgãos 

públicos com atenção direta à produção e comercialização dos produtos de exportação 

como o café e cacau.  Em 1919, surge outra entidade representativa dos proprietários, a 

Sociedade Rural Brasileira (SRB). Essa entidade se intitulou representativa de setores 

“mais modernos” da agricultura nacional.  

 Em resposta as mobilizações que deram base para o surgimento da CONTAG, 

surgem, em março de 1963, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), entidade 

de base sindical dos proprietários de terra. Com o surgimento dessa nova entidade 

explicitou-se disputas na condução da representação das classes no campo. E, do ponto 

de vista analítico isso apresenta dois efeitos: a) apresenta o conflito interno no seio das 

classes dominantes, fugindo da homogeneidade como sempre é tratada; b) a disputa pela 

representação da classe foi permanente no contexto analisado. Conforme ratifica 

Teixeira “No entanto, a tensão política entre elas – em particular no que tange a disputa 

pela representação nacional da classe dominante agrária brasileira – não deixara de 

cessar no decorrer de todo o período” (TEIXEIRA, 2006, p. 33).  

O Golpe Militar constitui-se, também, uma vitória dos setores agrários que a 

viram como possibilidade de se barrar as reformas de base proposta pelo Governo João 

Goulart, dado que elas pudessem alterar a estrutura fundiária. Em que pese à tensão, 
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contradição e disputa pela representação política essas representações defendiam a 

estrutura fundiária brasileira e se levantaram contra qualquer meio para modificar essa 

mesma estrutura.  

A aprovação do Estatuto da Terra, ainda nos primeiros meses do novo regime, 

apresentou-se como polo ora aglutinador ora desagregador das classes dominantes no 

campo. Parte, como a CNA, sentiu-se traída pelo novo governo, do qual esperava mais 

política de créditos e subsídios para o setor agrícola. Para este setor, a democracia 

prometida pelo novo governo deveria estar casada com a garantia, incondicional, da 

propriedade privada da terra.  

 Para a SRB a proposta de reforma agrária deveria ser realizada em áreas de 

desequilíbrios demográficos, ou seja, em áreas de vazios demográficos de modo que 

esta ocupação pudesse ser instrumento de ocupação de todo território nacional. Para 

entidade, a proposta de reforma agrária que abrisse a discussão da legitimidade e 

legalidade do principio absoluto da propriedade privada era, no mínimo, descabida.  

Nessa mesma época inicia-se um processo de criação de entidades regionais de 

representação do patronato rural, a exemplo da criação da Federação das Associações 

Rurais do Estado da Bahia.  

 Para a SNA, a reforma agrária deveria ser uma “reformulação agrícola”, onde as 

principais ações estatais deveriam ser baseadas no desenvolvimento tecnológico de 

áreas pobres, inserção de créditos e técnicas a juros baixos para os grandes produtores. 

A realização de assentamentos, caso fosse necessário, deveria ocorrer em áreas públicas 

do Estado, nunca em áreas particulares.  

 Tanto a CNA quanto a SNA criticaram veemente o governo de Castelo Branco, 

pois segundo eles a política agrícola penalizava o campo, gerando endividamento aos 

proprietários e diminuído as divisas do país. O caminho apontado pelas representações 

agrárias era o investimento massivo nas empresas rurais. A SNA, por exemplo, elevou o 

tom da sua crítica afirmando que a crise econômica era determinada pela diminuição de 

créditos agrícolas e ameaçou de desabastecimento do mercado interno caso o Governo 

Castelo Branco continuasse a política implantada até aquele momento.  

 Diante deste quadro de pressão das organizações do empresariado, o Governo 

optou por ampliar os créditos para os grandes latifundiários, aprofundando a integração 

entre capital financeiro, industrial e agrário no País. Esses setores da burguesia 

atrelavam a análise do campo – nunca da questão agrária – como a ser superada por 

meio de investimentos em tecnologias. A “pobreza rural” iria ser resolvida pelo 
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mercado, vez que o mesmo teria capacidade de integrar – a partir da modernização – os 

trabalhadores rurais ao processo produtivo. O debate feito pelas entidades e por suas 

respectivas classes era de que existiam no Brasil “pobres do campo”, jamais 

camponeses14 ou trabalhadores sem terra.  

 Se as representações das classes dominantes no campo conseguiram uma união 

em torno da defesa do princípio fundamental da propriedade privada o mesmo não pode 

se dizer em relação a dimensão do monopólio da representação. Diante do crescimento 

dos conflitos agrários e do surgimento de organizações camponesas, sobretudo através 

do apoio da Igreja Católica, os setores não se entendiam em relação a quem deveria ser 

o porta-voz dos enunciados dos proprietários de terra. Como o Estatuto da Terra, 

contraditório da forma como se apresentava, abria margem para a penalização dos 

setores mais “reacionários15” do campo – dada a vinculação à função social da terra –, e, 

de certa forma favorecia os setores que encaravam a modernização como solução para o 

apaguizamento dos antagonismos no campo, o que houve foi um verdadeiro racha na 

representação política no campo brasileiro. 

 A Proposta do I PNRA, lançado em abril de 1985, em pleno Congresso dos 

Trabalhadores Rurais, foi mais que expressão desta fratura na representação política das 

classes dominantes. As representações começaram a criticar o MIRAD e o INCRA pela 

apresentação de uma Proposta que somente viria a aprofundar a mobilização no meio 

rural. Esses setores contaram com o apoio incondicional da mídia, que através do 

endeusamento do modelo de modernização via Complexos Agroindustriais, centraram 

fogo contra o Governo, inclusive criando o clima de que diante de tais medidas pudesse 

ser necessário voltar a um regime militar. Segundo Mendonça 

 

Vale lembrar que, em fins da década de 1970, em meio a crise 
econômica geral que marcou o país, a representação dos grupos 
agrários – assim como a própria agricultura – atravessam uma de suas 
sérias crises, marcada pela disputa entre lideranças, em nome do 
monopólio da fala legítima do próprio setor [...] (MENDONÇA, 2006, 
p. 67). 

                                                 
14 Lembramos, sinteticamente, que o debate do campesinato na sociedade brasileira pautou-se na 
desconstrução da existência do campesinato e na afirmação de categorizações como lavradores, 
trabalhadores rurais, etc. Como afirmamos anteriormente, essas denominações expressam as 
determinações da questão agrária no Brasil, mesmo que muitas vezes não é percebida e reconhecida como 
tal. 
15 Utilizamos o termo “reacionário” de uma maneira alegórica, vez que nos opomos, veementemente, a 
um possível binômio “atraso” x “moderno”, que tanto caracteriza a análise do meio rural brasileiro.  
Compreendermos que os diferentes tempos técnicos estão submetidos, e articulados, a mesma lógica: a 
reprodução ampliada do capital.   
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 Essas representações reduziram a sua atuação a criticas à política agrícola e ao 

Plano, afirmando que qualquer “reforma agrária” que não fosse precedida de uma 

política agrícola, baseada em subsídios e em investimento em máquinas e incrementos 

agrícolas, seria inócua e irrelevante. Por outro lado, buscavam apoio da mídia de modo 

a enaltecer a popularidade dos CAIs  e a sua eficiência para abolir a pobreza rural. O 

problema da representação das classes dominantes no campo, na nossa avaliação, 

encontra-se justamente neste quesito: alguma reforma agrária era possível segundo a 

SBR e a CNA. As classes dominantes, principalmente a burguesia industrial e 

financeira que, nas décadas de 1970 e 1980, tinham investido em terras e ganhado 

subsídios e privilégios do Estado para terem acesso mais fácil à terra, precisavam de um 

porta-voz que tivesse como bandeira de luta “nenhuma reforma agrária”. Essa 

representação específica não tardaria a surgir. Era a possibilidade, e necessidade para as 

classes dominantes, para o nascimento da União Democrática Ruralista, a UDR.  

 Em julho de 1985, apenas três meses depois do lançamento da Proposta do 

PNRA, em meio à discussão do PNRA e a crise de representação, surge em Goiás a 

UDR.  Ela surgia com o vácuo de representação deixado pelas outras entidades, que não 

conseguiram levantar a bandeira de que nenhuma reforma agrária devesse ser feita. A 

SBR e a SNA defendiam que a “função social da terra” deveria estar vinculada à 

produtividade das grandes fazendas e da geração de divisas para o País, sobretudo de 

modo que pudesse equilibrar o saldo da balança comercial. A UDR, logo no inicio, 

deixava claro que o seu objetivo era a demarcação do principio da propriedade da terra 

como questão absoluta, isto é, não passível de discussão sobre sua posse e seu uso. A 

SNA, por exemplo, tinha a visão de que para barrar algumas questões presentes na 

Proposta seria necessário que se voltasse em alguns pontos presentes no Estatuto, 

sobreveste os pontos ligados ao papel das empresas rurais no desenvolvimento do 

campo. Esta entidade, segundo afirmações de Mendonça (2006) e Teixeira (2006), era a 

mais moderada das representações dos proprietários rurais, aproximando-se da Aliança 

Democrática de modo que este parecesse o diferencial em relação às outras 

representações. Outras entidades como a SRB, a Federação dos Agricultores do Estado 

de São Paulo (FAESP) e a CNA apontavam “erros” na Proposta, sobretudo a questão da 

forma de desapropriação. Nota-se, por conseguinte, que o PNRA foi o ponto de partida 
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que explicitava a necessidade de re-aglutinação dos proprietários ao mesmo tempo em 

que evidenciava as contradições no seu interior.  

 A UDR nasce em Goiás, a partir da articulação daquele que viria a ser o seu 

grande líder, Ronaldo Caiado, filho de agricultores e pecuaristas daquele estado. De 

pronto, às primeiras táticas da entidade foi violência, ameaças e assassinatos. Nasce 

com um objetivo claro e delimitado: impedir qualquer discussão sobre a reforma 

agrária, fundamentada no princípio liberal da inviolabilidade da propriedade da terra. 

Como já fora explicitado, a entidade reuniu-se, principalmente, por e a partir dos setores 

mais avançados do capital financeiro de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. 

Conforme aponta Grzybowski “Ao invés dos tradicionais latifundiários do Nordeste, os 

principais combatentes de anti-Reforma Agrária, desde a primeira hora, provem das 

hostes dos novos proprietários de terras, animais e máquinas, cujo epicentro está em São 

Paulo” (GRZYBOWSKI, 1987, p.83).  

 Em apenas dois meses, principalmente pela sua explicita tática de agir com 

violência, a entidade se expande por Goiás, São Paulo, Bahia, Maranhão, Mato Grosso 

do Sul, Paraná, Espírito Santo, como podemos observar na figura 5. 

Como forma de se legitimar, a UDR inicia uma campanha contra as outras 

representações, acusando-as de não compreenderem a importância de se unir em torno 

de uma entidade “autônoma e livre”, isto é, de não se unirem sob o manto dela mesmo. 

A criação da UDR fora criticada por outras entidades, a exemplo da CNA “Não vejo 

razão para a UDR se instalar no Estado se a Federação está cumprindo seus objetivos. 

Se multiplicarem as entidades, dividimos a classe” (ZERO HORA, 9.5.1985, p. 27). 

Assim, a UDR rompe os marcos legais da representação sindical, vez que legalmente 

este espaço estava ocupado pela CNA. Nos jornais da época, o enfoque nos textos 

jornalísticos era de que a UDR era independente do Governo, por isso seria a entidade 

que poderia lutar contra o PNRA, uma vez que as outras entidades estavam 

comprometidas com alguns pontos colocados pelo Governo Sarney.  
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Figura 5  
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 A entidade elege desde logo seus dois inimigos principais: a Igreja, sobretudo a 

CPT, e o MST. Uma frase em um folhetim da época, segundo Mendonça (2006), dizia: 

“para cada acampamento um padre morto”. A delimitação de um inimigo claro 

demonstra aquilo que as teorias sobre movimentos e representações de classe elegem 

como um dos pontos fundamentais para que uma organização pudesse se firmar 

enquanto porta-voz de interesses de classe, isto é, ao delimitar, apontar um inimigo, um 

adversário, a entidade apontava para a sua própria identidade. Enquanto organização, a 

entidade teria a estrutura presidencial e diretores executivos. Enquanto prática de 

financiamento, a entidade opta por leilões de gado como forma de levantar recursos que 

pudessem servir para longa batalha por retirar a reforma agrária da pauta do governo. 

Contudo, como aponta Mendonça (2006), os leilões eram muito mais que simples 

momento de reunir recursos, tornou-se processo de elevar a consciência da classe 

 

[...] os leilões eram mais do que uma fonte de arrecadação de recursos. 
Eles serviam também para atrair simpatizantes, conquistar novos 
sócios, e, sobretudo, reforçar laços de convivência e identidade do 
grupo, difundindo ideário e objetos. Um ritual, em suma, que reunia, 
permanentemente, militantes e doadores, além de associados 
(MENDONÇA, 2006, p. 136) 

 

Outro ponto relevante foi o crescimento do uso do marketing de forma que a 

entidade pudesse ser referenciada como a entidade capaz de lutar pela manutenção da 

terra. A figura de Ronaldo Caiado, pai de família, filho de produtores, jovem, lutador, 

foi realçada como forma de construir a imagem da UDR nacionalmente. No bojo dessa 

tática, a UDR cria a UDR-Jovem e a UDR-Mulher, de modo que ampliasse seu espectro 

de representação.  

A formação de assessorias jurídicas para os empresários, proprietários e 

arrendatários foi outro ponto destacado pela unidade de ter uma assistência própria e 

específica para os proprietários. Também a estratégia de ocupar o espaço institucional 

foi central para o avanço da entidade, pois o espaço legislativo seria um dos meios de 

impedir qualquer avanço do poder executivo sobre as propriedades privadas.  

 Assim, a consolidação da UDR em nível nacional como a porta-voz do direito 

inalienável e absoluto da propriedade privada deu-se em função de utilizar-se de 

diversas táticas, tendo como principal à violência. De junho de 1985 ao início de 1986, 

ocorreram muitos conflitos no campo brasileiro, justamente no processo de ascensão da 
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UDR. Conforme o quadro 1, podemos perceber que as mortes no campo brasileiro foi 

maior no início da Nova Republica, principalmente entre 1985 e 1986. 

 

Quadro 1 
Mortes no campo do Brasil, 1985-2010 

 
Governo Período Número de Mortes no Campo 

Governo Sarney 1985-1989 599 

Governo Collor 1990-1992 183 

Governo Itamar 1993-1994 99 

Governo FHC I 1995-1999 172 

Governo FCH II 1999-2002 120 

Governo Lula I 2003-2006 189 

Governo Lula II 2007-2010 116 

Fonte: Caderno Conflitos no Campo (CPT); Ouvidoria Agrária Nacional 
(INCRA-DF). 
Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2011. 

 

 

 Os números explicitados anteriormente demonstram a “força” da UDR no 

processo político de representação dos interesses dos proprietários e terras. A UDR se 

consolida por ter se tornada a maior crítica do MIRAD/INCRA, órgãos estes que se 

retraíram, ao invés de permanecer no discurso reformista. Alguns autores, como 

Medeiros (2002), Mendonça (2006) e Teixeira (2006) apontam três fases no processo de 

consolidação da UDR: 1) Assassinatos e violências; 2) lobby no Executivo e no 

Legislativo; e 3) Criminalização dos movimentos sociais e judicialização da questão da 

reforma agrária. 

Do mesmo modo é significativo que a entidade tenha se constituído sob o rótulo 

de “produtores rurais” e não de proprietários rurais. Embora pareça somente uma 

questão semântica, esse “público” foi escolhido para representar a modernidade, a 

constituição de uma entidade sintonizada com o Brasil moderno, frente a outras 

entidades que pareciam representar um rural arcaico e ultrapassado. O direito passa ser 

usado como a arma para representar os interesses desses produtores no Brasil moderno. 

Isso nos remete a alianças entre as frações de classe, (re) constituição e (re) afirmação 

da identidade de classe. Conforme expressa Mendonça 
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Nessa identidade em construção, os ‘produtores rurais’ emergiam 
como empresários do campo, pessoas que trabalhavam duramente, 
dotadas de vocação, tradição, competência, e, sobretudo, modernidade 
em busca de constante modernização técnica. Eram trabalhadores da 
‘obra social’, haja vista que produziam alimentos para o povo e para o 
país, a quem, ademais, forneciam amplas divisas (MENDONÇA, 
2006, p. 145).  

 

 A entidade dos ‘produtores rurais’ colocou-se como baluarte de defesa da 

democracia, pois de um lado acusava o MST e a CPT de quererem implantar o 

comunismo que não havia dado certo em todo o mundo; e o Governo, através da 

Proposta do PNRA, promover um clima de tensão no Brasil que pudesse justificar a 

volta do regime militar.  

 Na escala dos estados, a UDR aprofundou a formação de milícias privadas, com 

carta branca para matar qualquer pessoa que ousasse hastear a bandeira da 

democratização da terra. No Paraná, Torrens (1992) afirma que os proprietários rurais se 

aglutinaram num primeiro momento na Federação de Agricultura do Estado do Paraná 

(FETAEP), como forma de barrar o avanço do Plano Regional de Reforma Agrária. 

Assim, as entidades atacavam tantos os camponeses quanto o Governo do Estado do 

Paraná, que através da Secretaria Estadual de Reforma Agrária previa a execução do 

PRRA. Essas formas embrionárias permitiram a constituição do Pacto de Unidade Rural 

(PUR) e depois as condições para que a UDR local nascesse tendo como principal arma 

as diversas formas de violência. Interessante observar como a entidade parece atacar por 

lógicas diferenciadas, mas assim mesmo complementares: na escala do município agem 

com violência explicita; na escala estadual centra o foco nas criticas ao executivo e às 

secretarias de agricultura; e no plano nacional tanto pressiona o executivo quanto atua 

nos lobbies para barrar qualquer processo de democratização do acesso á terra16.  

 Valadão (1999) evidencia que no território capixaba a estratégia da UDR foi 

primeiramente a crítica ao bispo do município de Dom Mateus e à CPT, pois num 

primeiro momento essas eram as entidades que representam o campesinato daquele 

estado. Com o surgimento do MST naquele estado, em 1986, a UDR usa duas táticas: 

primeiro mortes e ameaças à lideranças do MST e, concomitantemente, centra criticas a 

                                                 
16 O município de Londrina foi decretado área prioritária de reforma agrária, depois o governo voltou 
atrás, a partir da reação dos proprietários rurais e de suas entidades, que decretou apenas uma fazenda 
como área prioritária.   
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entidades de apoio ao MST, como a Igreja, a CUT, e aos STRs. Outro ponto que se 

destaca é que para fazer frente aos STRs dos municípios a UDR inicia um processo de 

expansão para pequenos municípios do interior do estado, de modo a realizar um 

trabalho de base mais eficaz. Parece-nos que a tática de deslegitimação dos mediadores 

dos camponeses tinha com objetivo também se constituiu enquanto forma de marcar o 

seu território de atuação.  

 A “vitória” da UDR viria ainda nos seis primeiros meses de sua atuação: o Plano 

Nacional de Reforma Agrária, foi apresentado em novembro de 1985, como vimos, em 

um Decreto que desconfigurava a Proposta apresentada em abril daquele mesmo ano. 

Entretanto a própria entidade tinha o desafio de não permitir a execução dos planos 

regionais, batalha que estava aos poucos sendo ganha, mas tinha ainda a grande batalha 

a ser travada: a questão da terra na Constituinte de 1987. Ai ela usa a experiência do 

lobby como arma principal naquele espaço.  

 

1.3 A QUESTÃO DA TERRA NA CONSTITUINTE E NA CONSTITUIÇÃO: a 
República que não foi 
 

 

 Após a derrota do PNRA a luta pela terra no Brasil aumentou. Em que se pese 

uma frustração em relação ao PNRA, ao final dele o Brasil assentou apenas 90 mil 

famílias, como veremos no capítulo a seguir. O elemento interessante, como exposto, é 

que o PNRA explicitou a demanda por reforma agrária de uma forma nunca vista no 

País, e, também, demonstrou o processo de interesses das classes dominantes e dos 

camponeses. Ambas as representações precisariam de muita “bala na agulha” para poder 

encarar a batalha que poderia, ou não, explicitar o caráter republicano da Nova 

Republica: a Constituinte de 1987.  

 O longo período da Ditadura Militar marcou profundamente, tanto a sociedade 

quanto o arranjo institucional do País, e, nesse sentido, a normatização da sociedade, via 

nova Carta Constitucional, deveria ser um divisor de águas: sepultaria de vez o 

autoritarismo e consolidaria o processo de transição democrática. Entretanto, esse novo 

ordenamento social não pode ser percebido como um ato em si, mas como resultado do 

conjunto de forças da sociedade. Dessa forma, assim como devemos compreender a 

formação da Aliança Democrática como a resultante de um acordo entre a elite que 
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conduzira o Brasil durante os “anos de chumbo” com as aspirações das novas elites 

políticas surgidas no processo de redemocratização, a convocação da Assembleia 

Constituinte deve também ser vista nessa perspectiva. Inclusive, porque o que aconteceu 

foi o que poderíamos chamar de Congresso Constituinte, pois não se viu o povo na sua 

conformação. Afinal de contas, como nos lembra Marx e Engels em “A Ideologia 

Alemã”: não se cria uma sociedade democrática por decreto.  

 Em 15 de novembro de 1986, a população vai às urnas para escolher os 

deputados constituintes e o resultado demonstrara que o conservadorismo imperaria na 

nova Carta Constitucional: cerca de 80% da nova bancada eram deputados do PMDB ou 

do Partido da Frente Liberal (PFL). Embora a presença do PMDB pareça expressiva e 

por sim só “progressista e democrática” vale lembrar que muitas das antigas lideranças 

da extinta ARENA, ou do próprio PDS se aglutinaram em torno da sigla como forma de 

se manter no poder. Moraes (1986) analisando a composição da bancada, além de 

reafirmar a condição conservadora da mesma, informa que o quadro geral nos estados 

era ainda pior, pois poucos candidatos progressistas de cada estado haviam sido eleitos. 

E constata, ainda, a presença da UDR na eleição da maioria dos deputados 

 

Em uma rápida análise dos resultados das eleições em alguns estados 
mostra um cenário não propício às modificações profundas que a 
sociedade requer e exige. No caso da reforma agrária nomes 
historicamente comprometidos com a causa [...] não lograram a 
vencer. Por outro os representantes dos setores mais retrógrados da 
vida rural, geralmente apoiados pela UDR, tiveram um bom 
desempenho [...]. Segundo o presidente da UDR em Feira de Santana, 
na Bahia, Zoroastro de Azevedo, cerca de 70 deputados federais 
teriam chegado a Brasília com apoio daquela instituição (MORAES, 
1986, p.17). 

 

 Assim, nota-se que a UDR havia se preparado muito bem para a batalha da 

Assembléia Nacional Constituinte (ANC), de 1987, fato este que colocaria um 

confronto mais acirrado entre as formas pró e contra a reforma agrária. O legislativo 

passa a ser o alvo principal da luta pela terra, vez que as forças progressistas tinham 

sido arrasadas dentro do Executivo.  O crescimento da UDR deu-se, justamente, 

acompanhado do aumento dos conflitos no campo brasileiro, incluindo a morte do Padre 

Josias17. Também, de forma aparentemente contraditória, o crescimento da 

                                                 
17 O padre Josias foi morto em uma emboscada por organizar as lideranças camponesas.  
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representação de classe se deu quando a Aliança Democrática sofre derrota nas urnas, 

principalmente para deputados do PFL.  

 Em meio ao processo de conformação das Comissões e Sub-Comissões da ANC, 

as representações dos camponeses e as mediações de apoio começam uma campanha 

para ganhar a opinião pública para a causa da reforma agrária. Ainda no final de 1985, a 

CONTAG envia propostas para a inserção da questão da reforma agrária na Nova Carta.  

 A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, na sua Declaração Pastoral, em abril de 

1986, já havia pautado que uma nova carta constitucional deveria conter a proposição de 

uma reforma agrária de maneira que a terra fosse usada para quem nela trabalha, e, 

mais, o Estado deveria implantar mecanismos jurídicos que impedissem a concentração 

fundiária, raiz de todo mal no campo brasileiro. A Campanha da Fraternidade de 1986, 

organizada pela entidade, trouxe como tema “Fraternidade e Terra: terra de Deus, terra 

de Irmãos”, onde reafirmava o compromisso da Igreja e da entidade com a luta pela 

terra no Brasil.  

 Assim, em 1º de fevereiro de 1987 é formada a Assembleia Nacional 

Constituinte, com 559 deputados. Essa ANC deveria se subdividir em Sub-Comissões 

que depois seriam reunidas em Comissões até que os documentos seriam aprovados em 

Plenário. Um mês depois da criação da ANC, é criada a Frente Parlamentar de Apoio à 

Agricultura, composta de 290 deputados, inicialmente sem a UDR, depois esta passou a 

integrá-la. Logo no início de suas ações a Frente cria o  “Alerta do Campo” à Nação, 

onde ficariam expressas a forma de pensar e agir da Frente diante das discussões pela 

reforma agrária, bem como a manifestação em mais de 300 municípios, demonstrando a 

sua capacidade de articulação e expressão de força. A Frente promove uma marcha de 

20 mil “produtores rurais” à Brasília de forma a intimidar as discussões de 

democratização do acesso à terra. Embora as divergências entre as entidades de classe 

permanecessem desde antes do lançamento do PNRA, a UDR conseguia acumular força 

suficiente para poder ser a agregadora dos interesses das classes.  

 A reforma agrária apareceria na Comissão de Ordem Econômica, na qual foi 

formada a “Sub-Comissão de Política Agrícola, Fundiária e Reforma Agrária”, 

presidida pelo deputado Edson Lobão, do PFL. Essa Sub-Comissão começou seus 

trabalhos em, 7 de abril de 1987, em meio à pressões de ambos os lados. A Campanha 

Nacional pela Reforma Agrária (CNRA) colheu mais de um milhão de assinaturas pró-

reforma agrária, incluindo que a via de aquisição de terras deveria ser desapropriação 

por interesse social e a perda sumária da terra; a CONTAG envia uma proposta no 
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sentido de entender que a reforma agrária seria uma ação justa e humana em meio a 

desigualdade nacional; e a CPT buscou a Comissão para denunciar os conflitos, 

violências e os saldos da modernização conservadora no campo brasileiro. 

 As classes dominantes, além de manter o campo em clima de violência, através 

de suas representações e organizações, buscaram barrar a proposta encaminhada pela 

CNRA, bem com propor que qualquer reforma agrária deveria ser realizada não em 

terra particular, que deveria ser intocada, mas nas áreas e terras públicas, que segundo 

eles abundavam pelo país a fora.  

 Diante desse quadro, a Subcomissão viaja por algumas regiões do país buscando 

mais dados e encontram relatos dos amplos conflitos fundiários existentes.  Entretanto, 

o parecer final do relator não expressou o resultado da realidade visitada pelos 

constituintes. O texto aprovado pela Subcomissão representou um recuo até mesmo em 

relação ao Estatuto da Terra. O substuitivo apresentado pelo deputado Rosa Prata 

(PMDB-MG), em 23 e maio, apresentava um recuo no sentido de limitar o tamanho 

máximo que a propriedade poderia ter e optava por projetos de colonização em áreas 

públicas que por reforma agrária via desapropriação. Os trabalhos da comissão 

encerraram-se no dia 25 de maio de 1987 e o relatório, longe de apresentar o desejo das 

entidades participantes da CNRA, ficou próximo das aspirações da UDR e das outras 

representações das classes dominantes. Em junho daquele mesmo ano, a UDR promove 

o primeiro leilão nacional, que além de arrecadar fundos para a luta, consegue ser 

exemplo de visibilidade nacional.  

 Os trabalhos de sistematização na Comissão de Ordem Econômica foram 

iniciados em meio às tensões dos conflitos agrários que continuavam no país. As 

representações das classes dominantes trataram de realizar duas táticas: no Congresso 

fazer lobby para barrar qualquer possibilidade de realização da reforma agrária; fora, e 

às vezes até dentro do Congresso, a tática era apelar para as milícias de modo a 

intimidar aqueles que lutavam pela possibilidade de que mecanismos institucionais 

pudessem reestruturar a estrutura fundiária brasileira. 

 Diante do quadro de complexidade e tensão que permeava os trabalhos da 

Comissão, o deputado federal Plínio de Arruda Sampaio propõe que se realizassem mais 

reuniões de forma extra-ordinária para que os temas fossem aprofundados e discutidos 

amplamente. Em meio a este processo no plano legislativo, é editado o decreto 2.363 de 

21 de outubro de 1987, que extingue o INCRA, e fundando o Instituto de Terras 

(INTER), apresentando-se como uma vitória das classes dominantes, dado que desde a 
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“aplicação” dos PRRAs nos estados, o INCRA passara a ter uma ação mais efetiva e 

condizente com a sua missão. Conforme nos diz Mendonça (2006), ao extinguir o 

INCRA o Governo deixa clara a sua opção pelos “com terra”. Logo depois, Sarney 

consegue, através de uma manobra política, o aumento de um ano no seu mandato, 

passando de quatro para cinco anos. 

Mas a UDR queria mais: a saída da vinculação da terra ao seu uso atrelada à 

“função social”. Para a entidade a propriedade da terra deveria ser um princípio 

absoluto. Destarte a tentativa da UDR, ainda permaneceu no texto constitucional à 

limitação da propriedade ao seu uso social, mas que o processo de judicialização da 

questão agrária passou a ser a tônica dos processos de desapropriação.  Além dessa 

“vitória”, os progressistas conseguem incluir que o critério de desapropriação deveria 

ser baseados na função social da propriedade, bem como que a imissão de posse saísse 

em nome da União.  

A UDR passa o restante de toda ANC tentando desconstruir a legitimidade das 

representações e mediações dos camponeses, principalmente o MST e a CPT. Em 1987, 

Ronaldo Caiado, presidente da UDR, é eleito o “Homem de Visão” do ano, numa das 

mais claras demonstrações de que lado se encontrava a mídia e os Deputados 

Constituintes. A entidade monta, segundo Mendonça (2006), um escritório em Brasília 

com nada menos que 500 associados, de forma a pressionar o lobby para seus interesses. 

As vitórias passam a se acumular, sobretudo pelo fato de que as terras produtivas não 

seriam passiveis de desapropriação. O “pagamento” da UDR veio após a ANC: foram 

eleitos prefeitos conservadores na grande maioria dos municípios brasileiros.  Conforme 

aponta Teixeira (2006) 

 

A conquista da intangibilidade da propriedade produtiva, do 
pagamento prévio das indenizações, em títulos da dívida, ou títulos 
da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real é 
elemento inconteste de que essas organizações cumpriram o papel a 
que se propuseram (TEIXEIRA, 2006, p. 90).  

 

Dessa forma, o sonho da reforma agrária massiva e intensa foi enterrado junto 

com o surgimento de uma “Nova República”.  
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2 A QUESTÃO AGRÁRIA NA BAHIA: O Plano Regional de Reforma Agrária e as 
lutas pela terra  

 
 
  A formação sócio-histórica e territorial, do estado da Bahia se confunde com a 

formação do território brasileiro.  A chegada de Pedro Álvares Cabral, em Porto Seguro, 

em 1500, iniciou a inserção das terras que mais tarde formaria o Brasil em um processo 

mais geral de acumulação de capital, via capital mercantil. A nova Colônia Portuguesa 

teve a Bahia como ponto de partida, principalmente com a exploração do Pau Brasil e, 

depois, com a excelente empreitada na exploração e exportação da cana-de-açúcar, 

sendo o principal produtor do produto no mundo até o século XVII (GERMANI, 1993).  

 De 1549 a 1763, o estado teve sua capital, Salvador, como a sede do Governo 

Geral do Brasil, posição privilegiada de controle, planejamento e exploração da 

Colônia. Posteriormente, Salvador se torna um lócus central no comércio de escravos do 

Brasil, tendo o Porto de Salvador como um dos mais movimentados de todo o Atlântico, 

principalmente com a exploração das culturas de fumo no Recôncavo e do cacau, um 

pouco mais à frente temporalmente, no Sul da Província.  

 O Ciclo da Mineração, a exploração de minérios em Minas Gerais; e a 

exploração da cana-de-açúcar das Antilhas provocam mudanças no eixo de acumulação 

e a Bahia perde espaço, tanto no cenário político quanto econômico. Nesse sentido, os 

ventos mudam a rota da Bahia no processo mais global: muda-se a capital do Brasil para 

o Rio de Janeiro, em 1763, confirmando a alteração do processo do processo de 

acumulação e o início do declínio da Bahia no cenário nacional e internacional.  

 Essa mudança se aprofunda quando, no século XIX, a cultura do café no Sudeste 

do País, principalmente no Vale do Paraíba, se expande e o governo passa a ter uma 

atenção especial a esta cultura e de favorecimento dos seus produtores, em detrimento 

da comercialização da cana de açúcar, do tabaco e do cacau, acrescentando uma forte 

estagnação do setor pecuário do estado.  As fortes secas de 1690 a 1692, e a de 1857 a 

1861, provocam uma crise ainda maior na participação do estado no conjunto da 

economia nacional. Assim, a Bahia fica à margem do circuito de maior acumulação do 

capital, perde posição de destaque nesse arranjo da divisão territorial do trabalho, sem, 

contudo está fora do mesmo. Essa situação de estagnação é dita por Dantas Neto (2006) 
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[...] a Bahia, ademais, vira-se, atolada na decadência da vida 
econômica de sua outrora região mais dinâmica, o Recôncavo da Baía 
de Todos os Santos, à qual a capital fora tradicionalmente ligada, em 
razão da mercantilização do açúcar de cana. Firmava-se, por outro 
lado, a lavoura cacaueira no sul do Estado, mas repetindo o cacoete 
monocultor e a dependência de mercados externos, característicos da 
sua antecessora (DANTAS NETO, 2006, p. 32). 

 

 Se a inserção econômica do estado em um processo maior de acumulação sofreu 

um enorme baque, essas crises não permitiram se quer tocar na estrutura fundiária do 

estado que permaneceu praticamente inalterada. As terras continuavam concentradas e 

apropriadas pelos principais coronéis do estado, de modo que o campesinato e os 

trabalhadores baianos foram surgindo, também, nas “franjas” do processo de 

acumulação do capital.  

 A Proclamação da República, em 1891,  não muda muito o quadro de estagnação 

da Bahia colocando o este estado atrás de outros da região nordeste, como Pernambuco. 

A Guerra de Canudos (1892-1897) sintetiza muito bem as consequências desse 

processo: camponeses que não tiveram acesso a terra formaram o “bando” do 

Conselheiro, ocupando uma área abandonada – a Terra Prometida –, puderam sonhar 

com a terra para todos. Como já fora dito, o Estado Brasileiro, a “Lei do Cão”, segundo 

o Conselheiro, destruiu aquela experiência, que ainda hoje serve de referência para a 

luta camponesa.  

 A situação da Bahia no cenário nacional levou a uma discussão nos círculos 

econômicos do estado, buscando entender as causas de uma involução da indústria 

baiana e de sua pouca inserção nos rumos da industrialização do Sudeste do País. 

Dantas Netto (2006) aponta que se deu nos círculos políticos, principalmente nos anos 

de 1920 a 1930, a discussão sobre “enigma bahiano”18 de modo a tentar entender “[...] a 

incapacidade de modernização e esta, por sua vez, à de incapacidade de 

industrialização, por escassez de recursos públicos para alavancá-la e tratamento injusto, 

por parte da política fiscal do governo federal (DANTAS NETO, 2006, p. 33). A 

agricultura baiana  tem, nesse contexto, uma participação indireta e tímida no processo 

de cumulação de capital, tendo nas décadas de 1940 e 1950 um processo de decréscimo 

de sua participação na economia baiana (IVO, 1987).  

                                                 
18 Dantas Neto (2006), aponta que o “H” entre ao nome da Bahia, mais que uma mudança grafológica,  
decorre de um componente ideológico da elite baiana da época que “[...] orgulhosa de seu passado, mas 
desejosa (e invejosa) da realização de uma idéia eurocêntrica de progresso [...]” (DANTAS NETO, 2006, 
p. 33).  
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 Esse quadro tem uma modificação nos anos de 1940, quando a descoberta do 

petróleo na Bahia e, consequentemente, sua exploração, e o surgimento da Petrobrás 

recolocam o estado em evidencia. Posteriormente, a criação da SUDENE, e o 

crescimento da política de incentivos fiscais, acima de tudo no setor industrial da 

Capital, Salvador, e de sua região metropolitana, bem como do setor agropecuário do 

Oeste do Estado. Guimarães (1987) e Oliveira (1987) apontam o relevante papel da 

criação do Complexo Industrial de Aratu (CIA), em 1966, e do Polo Petroquímico de 

Camaçari, para o impulso industrializante da Bahia, nos anos de 1960 e 1970. Os 

autores apontam, ainda, para um impulso industrializante altamente vinculado à divisão 

territorial do trabalho no país, tendo o Sudeste como condutor e o Nordeste como 

conduzido. Esse crescimento do setor industrial impulsiona, também, o surgimento de 

uma agricultura mais especializada e integrada à indústria no estado, mantendo a 

estrutura fundiária concentrada. Segundo aponta Germani (1993) 

 

Ao mesmo tempo imensos espaços do território do estado passam a 
ser apresentar como uma área de expansão de fronteira agrícola, 
principalmente o Oeste baiano. Nestas áreas se instalam a versão mais 
moderna da atividade agrária: os complexos agroindustriais, 
conhecidos como ‘CAIs’ (GERMANI, 1993.p. 180)19.  

 

 Assim, este quadro de industrialização do estado, se dá via modernização 

conservadora ou como aponta Dantas Neto (2006) uma revolução passiva, a la Gramsci. 

Esse quadro de concentração de terras no estado faz emergir conflitos agrários que 

perpassaram toda a história de sua formação territorial.   

  

 

2.1 A ESTRUTURA FUNDIÁRIA DA BAHIA  
 
 

Ivo (1987), afirma que a singularidade do estado da Bahia em termos do 

processo mais global da agricultura brasileira tem realmente seu impulso com a 

conformação do Polo Petroquímico de Camaçari, que contribuiu para uma vetorização 

do crescimento agrícola em direção ao Oeste e ao Sul do estado, a intensificação da 

mecanização e o aprofundamento do padrão de tecnificação de culturas, como a soja, o 

café e o cacau.  Conforme aponta Ivo  

                                                 
19 Germani (1993), tradução livre.  
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Neste sentido todo o espaço baiano, recentemente, vem sendo cada 
vez mais modelado pela forma como a economia regional se integra 
ao sistema de produção e acumulação de âmbito nacional, que 
pressupõe a incorporação dos espaços regionais neste processo, tanto 
em termos de mercado como de produção, dentro da tendência de 
expansão do capitalismo brasileiro (IVO, 1987, p. 38).  

 

Alerta a autora que o processo de interiorização do estado se deu por um 

processo de expansão da atividade pecuária e de consolidação de culturas 

“regionalizadas”, a exemplo da produção de feijão na região de Irecê, da cultura de sisal 

na região de Serrinha e de café na região de Vitória da Conquista e da Chapada 

Diamantina (conforme figura 6). Sem dúvida, todo esse processo como verá mais à 

diante, se deu a partir do binômio expropriação-violência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  
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Nas décadas de 1950 e 1960, Germani (1993) e Ivo (1987), apontam um 

crescimento no setor agrícola baiano, em que áreas antes centradas na atividade 

pecuária vão perdendo espaço para a agricultura, passando absorver uma maior 

quantidade de mão de obra. Tomando como base o Censo Agropecuário de 1985, Ivo 

(1987) aponta o seguinte processo de expansão e modernização da agricultura baiana: 

crescimento de 57% da lavoura plantada em relação à década anterior; o crescimento da 

pecuária bovina que tinha sido de 42,33% no período de 1940-1950, foi de apenas 17% 

entre 1950-1960. A esses números ainda são acrescidos do crescimento do número de 

tratores na produção, dado que entre 1940-1950 o crescimento fora de pouco mais de 

90%, entre 1950-1960, esses números passa de um crescimento de mais de 600%. A 

autora, baseada no Censo, indica um crescimento da absorção de mão de obra no setor, 

principalmente nas áreas de minifúndios. 

A década de 1960-1970 aparece como uma época contraditória: onde parecia 

haver uma tendência ao crescimento e ao fortalecimento do setor agrícola, tornou-se 

uma queda, sobretudo pela crise inflacionária no país no início dos anos de 1960. O 

setor agrícola que teve uma participação de 6,1% no Produto Interno Estadual (PIE), 

entre 1955-1960, passou para 3,1% entre 1960-1965 e para -6,0% entre 1960-1965. 

Esses dados demonstram o quanto o crescimento do setor agrícola, vinculado ao setor 

industrial do Sudeste, traria problemas no processo de integração do estado nessa nova 

etapa de acumulação.  

Essa situação, principalmente por conta de expulsões e de liberação de mão de 

obra, cria determinada condições objetivas para o crescimento de insatisfações e de 

organizações de trabalhadores em sindicatos e associações, como forma tanto  de lutar 

pelo acesso a terra, que ficava cada vez mais concentrada, como na luta por emprego, 

melhores condições de trabalhos e melhorias nos salários.  Essa liberação de 

trabalhadores pode ser vista de um olhar que integre a expansão capital no País, haja 

vista que muitos desses trabalhadores, agora sem emprego, migram para estados e 

regiões que possam absorvê-los.  

Por outro lado, os impactos das ações da SUDENE, através do fortalecimento 

das empresas rurais e de grandes projetos agropecuários, sobretudo de irrigação, 

propiciaram não a melhoria das condições dos camponeses e dos trabalhadores rurais, 

mas serviu para aprofundar a pobreza rural e a expropriação. Confirmando a tendência 
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analisada por Andrade (s/d), IVO (1987) aponta a seguinte consequência da atuação da 

SUDENE no estado: 

 

Neste sentido, as condições de desenvolvimento regional acionadas 
pela SUDENE não contribuíram para solucionar a questão mais grave 
do campo, qual seja, a profunda desigualdade na estrutura de 
propriedade da terra. Ao contrário, o apoio a grandes projetos agro-
pecuários inova a condição de propriedade da terra sob formas mais 
modernas, de empresas agrícolas, contribuindo, ao mesmo tempo, para 
a expansão do processo de concentração da propriedade e servindo de 
base consistente para o avanço do capital no campo, que se opera na 
década de 70/80 (IVO, 1987, p. 11).  

 

 A política dos Governos Militares (1964-1985) tem a Bahia o mesmo script20 

presente em todo o País: aprofundamento de um modelo de modernização, vinculado à 

constituição dos CAIs e de projetos de Colonização. As décadas de 1970 e 1980 

conhecem um florescimento e consolidação do setor agrícola da Bahia: aumento de 

mais de 35% no número de estabelecimentos agrícolas; expansão da lavoura em 42%; e 

crescimento de mais de 500% na mecanização, principalmente pela incorporação de 

tratores nas áreas. Ivo (1987,p.16) indica os seguintes fatores responsáveis pelo 

crescimento do setor: a) abertura da fronteira agrícola, sobretudo pelos investimentos 

em infra-estrutura rodoviária e portuária; b) política de créditos agrícolas subsidiados; 

3) programas governamentais de incentivo a determinados setores, como o 

POLONORDESTE e o PROTERRA; 4) estimulo a exportação de produtos, como o 

cacau e a soja; 5) especialização de determinadas regiões, como o Vale do São 

Francisco. Além do aumento da participação da agricultura no PIE durante o 

período, temos uma forte liberação de mão de obra, e, sobretudo, expropriação de terras 

de camponeses e concentração fundiária no período. Dados do Censo Agropecuário de 

1985 apontam que o crescimento das áreas com menos de 10 hectares que tinha sido de 

39,35% entre 1960-1970, diminuiu na década seguinte. Mas, por outro lado, o número 

de estabelecimentos de 1.000 a 10.000 hectares teve um crescimento de mais de 56% no 

período de 1970-1980. A tabela da estrutura fundiária no período expressa essa 

constatação.  

                                                 
20 Um estudo primoroso sobre o papel do estado da Bahia neste cenário de Governo Militar pode ser 
encontrado em Paulo Fábio Dantas Neto: Tradição, autocracia e carisma: a política de Antonio Carlos 
Magalhães na modernização da Bahia (1954-1974). Belo Horizonte, MG: UFMG; Rio de Janeiro , RJ: 
IUPERJ, 2006. 
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Tabela 2 
Estrutura Fundiária da Bahia 

1970 
Grupo de Área Estabelecimento 

(unidade) 
Área                   
(ha) 

Estabelecimento (%) Área            (%) 

>1 44.032 28.957 8,13 0,13 

1 > 2 57.651 81.816 10,65 0,37 

2 > 5 115.332 367.037 21,30 1,65 

5 > 10 80.020 564.656 14,78 2,54 

10 > 20 72.833 1.001.900 13,45 4,50 

20 > 50 90.069 2.750.437 16,63 12,36 

50 > 100 39.734 2.722.649 7,34 12,23 

100 > 200 21.821 2.894.659 4,03 13,00 

200 > 500 14.002 4.095.057 2,59 18,40 

500 > 1.000 3.864 2.581.268 0,71 11,60 

1.000 > 2.000 1.461 1.944.385 0,27 8,73 

2.000 > 5.000 581 1.647.371 0,11 7,40 

5.000 > 10.000 113 738.230 0,02 3,32 

10.000 > 100.000 44 842.405 0,01 3,78 

> 100.000     0,00 0,00 

Total 541.557 22.260.827 100,00 100,00 

IBGE. VIII Recenseamento Geral do Brasil -1970. Censo Agropecuário. Série Regional - Bahia. Parte I,Tomo 12. Rio de Janeiro, 1970. 

Elaboração: Projeto GeografAR, 2004.    

Tabela 3 
Estrutura Fundiária da Bahia 

1975 
Grupo de Área Estabelecimento 

(unidade) 
Área                   
(ha) 

Estabelecimento (%) Área            (%) 

>1 40.849 29.179 7,45 0,12 

1 > 2 58.146 86.542 10,61 0,35 

2 > 5 116.345 378.566 21,23 1,53 

5 > 10 79.234 56.679 14,46 0,23 

10 > 20 74.473 1.018.400 13,59 4,11 

20 > 50 91.405 2.798.613 16,68 11,30 

50 > 100 41.638 2.830.964 7,60 11,43 

100 > 200 23.773 3.155.470 4,34 12,74 

200 > 500 15.122 4.457.106 2,76 18,00 

500 > 1.000 4.379 2.909.685 0,80 11,75 

1.000 > 2.000 1.766 2.377.362 0,32 9,60 

2.000 > 5.000 745 2.099.950 0,14 8,48 

5.000 > 10.000 152 1.015.213 0,03 4,10 

10.000 > 100.000 72 1.444.815 0,01 5,84 

> 100.000 1 101.000 0,00 0,41 

Total 548.100 24.759.544 100,00 100,00 

IBGE. Censos Econômicos de 1975. Censo Agropecuário. Série Regional - Bahia. Volume 1,Parte I,Tomo 13. Rio de Janeiro, 1979. 

Elaboração: Projeto GeografAR, 2004.    
Tabela 4 

Estrutura Fundiária da Bahia 
1985 

Grupo de Área Estabelecimento 
(unidade) 

Área                   
(ha) 

Estabelecimento (%) Área            (%) 

>1 51.615 24.497 8,10 0,08 

1 > 2 64.326 94.418 10,10 0,31 

2 > 5 133.680 433.497 20,98 1,44 

5 > 10 97.690 680.779 15,33 2,27 

10 > 20 89.673 1.215.052 14,08 4,05 

20 > 50 105.611 3.185.437 16,58 10,61 

50 > 100 45.120 3.055.200 7,08 10,18 

100 > 200 24.745 3.275.744 3,88 10,91 

200 > 500 16.336 4.836.733 2,56 16,11 

500 > 1.000 4.969 3.291.294 0,78 10,96 

1.000 > 2.000 2.064 2.754.334 0,32 9,17 

2.000 > 5.000 876 2.539.571 0,14 8,46 

5.000 > 10.000 219 1.422.508 0,03 4,74 

10.000 > 100.000 132 2.680.526 0,02 8,93 

> 100.000 4 533.000 0,00 1,78 

Total 637.060 30.022.590 100,00 100,00 

IBGE. IX Recenseamento Geral do Brasil - 1980. Censo Agropecuário. Série Regional – Bahia. Volume 2, Parte I, Tomo 3, Número 15. Rio de Janeiro, 1983 - 
1984. 
Elaboração: Projeto GeografAR, 2004.    
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Com essa configuração agrária, a estrutura fundiária, acrescida do alarmante 

índice de pobreza rural no estado, faz emergir conflitos que apareciam de forma 

localizada e disforme, mas que com o passar do tempo vai tomando corpo e consegue 

consolidar toda uma organização de camponeses e surgem, também, entidades de apoio 

a luta na terra no estado, haja vista que os principais conflitos dos anos de 1970 e 1980 

foram conflitos com posseiros que há muito tempo ocupavam as terras que agora 

passaram a ser alvo da expansão do capital.  

 

2.1.1 Luta na terra e o Plano Regional de Reforma Agrária (1970-1986) no 
contexto da Chapada Diamantina 
 
  

 A partir da estrutura fundiária apresentada anteriormente e do processo de 

expansão do setor agropecuário, as lutas dos posseiros se explicitaram de uma forma 

vertiginosa em todo o estado da Bahia no período. No âmbito desta pesquisa, optamos 

por identificar e analisar essas lutas no contexto da Chapada Diamantina, de modo a 

compreender a surgimento do PRA Caxá naquele contexto, sem, contudo, isolá-lo do 

contexto mais amplo do qual se insere.  

É nesse conjunto que no Brasil e no Estado da Bahia corresponde, também, as 

peculiaridades e particularidades regionais, como no caso da região da Chapada 

Diamantina21. A região, conhecida principalmente por suas minas de diamantes e ouro, 

foi centro de lutas sociais intensas, principalmente de latifundiários por posseiros. A 

Chapada Diamantina conheceu neste período um processo de expansão da fronteira 

agrícola no estado, sobretudo pela expansão da criação de gado e caprinos. A expansão 

desta atividade, aliada a um processo de mudança de dominalidade das fazendas 

acirraram os conflitos agrários na região. 

 Desde a década de 1960 e 1970, os posseiros foram afetados pelo processo de 

expropriação e violência que passou a dominar na região. A atuação de grandes 

latifundiários, conhecidos ainda como “Coronéis”, bem como do poder público e pela 

polícia, acirraram os climas de conflitos na Chapada Diamantina.  

                                                 
21 Compreende-se como Chapada Diamantina, os municípios sob atuação da Diocese de Ruy Barbosa - , 
local de atuação da Comissão Pastoral da Terra. Ao optarmos por esta regionalização e não pela oficial 
adotada pelos órgãos de planejamento do Estado, como a CAR, queremos enfatizar a dimensão das lutas 
sociais pela reforma agrária no Estado da Bahia.  
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 A Comissão Pastoral da Terra, em Ruy Barbosa, passou a acompanhar e realizar 

um levantamento dos conflitos na região, buscando sempre organizar a população e 

divulgar os acontecimentos, sobretudo em Salvador e Brasília, de modo a evitar seu 

aprofundamento. 

 Em 1971, numa fazenda denominada de Limpazol, no município de Itaberaba, 

casas de posseiros foram queimadas e os mesmos sofreram violência física e ameaças 

de morte por parte de pretenso dono da fazenda, resultando na morte de um posseiro. A 

atuação do Padre Creardo, da Paróquia de Itaberaba, e de Dom Adelino, foram 

providenciais para evitar mais morte na área da fazenda. Embora a resistência tivesse 

sido importante, o que restou aos posseiros foi fugir da fazenda e buscar outra terra para 

continuar suas plantações e suas vidas. Muitos destes posseiros ocuparam as terras da 

Fazenda Toca da Onça, no mesmo município, localidade que anos mais tarde, entre 

1980 e 1986, foi cenário de conflitos intensos pela posse e uso da terra. Nessa luta 

dezenove trabalhadores foram presos, em agosto de 1986, fato este que causou enorme 

desmobilização no grupo de posseiros, a ponto de que muitos, com medo de prisão e 

morte, deixaram a área da Fazenda Toca da Onça.  

 O município de Andaraí foi, igualmente, cenário de intensos conflitos fundiários 

na década de 1970, conflitos que incidiam, sobretudo sobre os posseiros, que há tempos 

viviam nas fazendas do município. Em 1971, na fazenda Nova Vista, localizada no 

referido município, os posseiros que, há mais de 50 anos, estavam na fazenda 

conseguiram resistir às investidas e ameaças constantes do fazendeiro chamado de 

Godofredo, que queria expulsar os camponeses das terras que ele era “dono”. Este fato 

foi importante, pois contou com o apoio da FETAG-Ba, além do mais que esta entidade 

possibilitou a organização dos trabalhadores, que no mesmo ano fundaram o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Andaraí.  

 A fundação do STR de Andaraí possibilitou uma sólida organização para os 

camponeses daquele município, que passaram a contar com uma entidade, articulada 

com a FETAG`, em nível estadual, e a CONTAG, à nível nacional, que possibilitou 

articulações mais amplas. Entretanto, este mesmo sindicato, demonstrando o processo 

dinâmico de luta pela terra e da representação política dos camponeses, realizou um 

acordo com o latifundiário da Fazenda Morro Encantado, à revelia das mais de 600 

famílias que foram expulsas da área da Fazenda. Relatos da época apontam que o STR 

queria evitar um confronto mais aberto que pudesse resultar em mortes dos 

trabalhadores rurais.  
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 Ainda em Andaraí, em 1975, o padre Creardo foi impedido de realizar uma 

missa na comunidade de Peri, onde vários posseiros o esperavam. O fazendeiro Carlos 

Calvalcanti, dono da área, ameaçou a população e intimidou o padre, agredindo-o e 

ameaçando-o de morte. A luta e a resistência dos posseiros seguiram-se até que suas 

casas fossem queimadas e suas roças fossem destruídas pelo fazendeiro.  

 Entre 1975 e 1976, outro conflito eclode a região, agora no município de 

Itaguaçu, onde na Fazenda de “Lourão”, fazendeiro temido na região, onde muitos 

posseiros foram expulsos da área da fazenda. Com o acirramento dos conflitos, e certa 

incapacidade do STR de Andaraí em lidar com a dimensão da luta pela terra, muitos 

trabalhadores e as entidades como a CPT, acusam que mais uma vez o STR de Andaraí, 

que á época prestava auxílio aos trabalhadores de Itaguaçú, como sendo responsável 

pela desorganização dos trabalhadores. Uma grande parte dos posseiros envolvidos 

nestes conflitos foi para a fazenda Canabrava, município de Itaetê, onde mais tarde 

lutaram pela concretização do PRA Canabrava, naquele município. A figura 7, 

exemplifica uma reunião de agentes da CPT com posseiros da Chapa Diamantina.  

 Andaraí fora cenário de conflitos envolvendo o fazendeiro Godofredo, que 

detinha terras em várias fazendas do município, à exemplo das fazendas Queimadas, 

Calhau, Moriçoca, Mocozeira, Bate Tambor, Cipó, entre outras. A esta situação restou 

aos posseiros do município três alternativas: pagar “renda”, migrar ou entrar na luta. 

Muitos escolheram entrar na luta, sobretudo a partir da consciência de que para 

enfrentar os desafios colocados, era necessária a existência de um STR representativo e 

combativo para suas lutas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7: Agente da CPT organizando posseiros do Município de Boa Vista do Tupim, Bahia, 1983. 
Fonte: Arquivo da CPT-BA, 2012. 
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No município de Boa Vista do Tupim, na Fazenda Crispim, com mais de sete 

mil hectares, cerca de cento e cinquenta famílias, posseiras nas terras, também foi local 

de acirramento da luta pela terra no município. Os “Medrados” e os “Magalhães”, se 

diziam donos da área da fazenda Canabrava, fato contestado pelos posseiros, muitos dos 

quais haviam adquirido as terras da fazenda via compra, única forma de acessar a terra 

na região. Os conflitos pipocavam no município, colmo na Fazenda Canabrava, com 

quatro mil hectares pertencentes aos portugueses Miguel Osório e Miguel Maria, área 

onde mais de 300 famílias tinha posses de terra. No mesmo município a fazenda 

Macambira, as mais de 100 famílias de posseiros tiveram problemas com os herdeiros 

dos antigos donos, que ameaçavam os expulsar.  

 Esse quadro, que pode ser representado no mapa de conflitos na região, 

(conforme figura 8) chega ao alarmante número de mortes no campo na Bahia: no 

período de 1976 a 1986 foram registrados um total de 152 mortes nos conflitos agrários 

no estado, principalmente com antigos posseiros nas fazendas em litígios. Somente 

entre 1980 e 1984 foram registrados conflitos com 22.805 famílias, cujas áreas em 

litígios somavam 2.768.479 hectares.  

Esta situação fez com que a luta camponesa se ampliasse no estado, 

principalmente com o apoio da Comissão Pastoral da Terra, em suas regionais, e 

principalmente do sindicalismo rural ligado à FETAG-Ba. Conforme resume um agente 

pastoral da CPT na região 

 

Na Chapada Diamantina, na região de Itaberaba, na região de Boa 
Vista do Tupim, Itaetê, casas destruídas casas queimadas, eu já vi isso 
várias vezes. Pessoas que ficaram só com os pertences do corpo na 
praça de um povoadinho, e eu perguntava: e agora? E agora cada um 
vai chorar no seu canto, me disse uma vez um pai de família com 4 
filhos e a mulher com a roupa do corpo e uma mesa, e um fogãozinho 
velho que eles tinham lá. Então era essa a tragédia que a gente assistiu 
de 30 anos atrás. E cada vez mais as pessoas desempregadas, 
obrigadas a viajar pra São Paulo , 6, 7 meses pra trabalhar no corte da 
cana, ou nas usinas de açúcar, com problemas enormes, deixando as 
famílias aqui sozinhas [...] (F.L., agente pastoral da CPT, depoimento, 
11.01.2006). 
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 Figura 8  



97 
 

Diante desse contexto local, do contexto nacional com a vitória do PMDB em 

vários estados da nação, na Bahia Waldir Pires é eleito, em 1986, Governador do 

Estado, desbancando o grupo de Antônio Carlos Magalhães. Assim como na maior 

parte da nação, a eleição de candidatos do PMDB foi marcada por um clima de 

esperanças e espera por mudanças significativas nas políticas sociais, sobretudo no caso 

de reforma agrária. Ainda no processo de transição do governo de João Durval 

Carneiro, como resposta às demanda por terra no estado, se dá a preparação do Plano 

Regional de Reforma Agrária (PRRA)  – que fora enviado ao Presidente da República 

em novembro de 1985, mas aprovado em 19 de maio de 1986, através do Decreto 

92.689 –, que baseado no Estatuto da Terra, delineou as ações do estado com vistas 

execução da política de reforma agrária no estado da Bahia. Obedecendo a legislação 

em vigor, o PRRA previa promover uma melhor distribuição de terra, bem como a 

modificação no regime de uso e posse da terra (GERMANI, 1993). Cabe lembrar que 

até aprovação do PRRA-Ba, apenas três assentamentos tinham sido criados: Puxim-

Sarampo, no município de Canavieiras,  Itaguaçu VII, no município de Itaguaçu da 

Bahia e o Projeto Caxá, objeto desta dissertação, conforme figura 9.  
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Figura 9 
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O PRRA-Ba tinha como objetivo geral 

 

[...] promover melhor distribuição da terra mediante modificações no 
regime de sua posse e uso, adequando-as as exigências de 
desenvolvimento do Estado através da eliminação progressiva do 
latifúndio e do minifúndio, de modo a permitir o incremento da 
produção e da produtividade, atendendo, em conseqüência, aos 
princípios da justiça social e ao direito da cidadania do trabalhador 
rural (BRASIL, 1986, p. 8) 

 

 A importante citação do objetivo geral do PRRA-Ba nos remete a pelo menos 

duas dimensões: a) a noção de melhor distribuição, que é uma recorrência do PNRA, ao 

invés do que constava na Proposta, que era reordenamento da estrutura fundiária; b) o 

segundo ponto é que a implantação das área reformadas deveria permitir o “aumento da 

produtividade”, entretanto o que aconteceu na maioria das áreas, como se verá no caso 

do Caxá, foi a continuidade da produtividade nas áreas dos assentados da mesma forma 

que quando eles eram posseiros. 

 O PRRA-Ba tinha como meta assentar entre 1986 e 1989 cerca de 261.500 

famílias, em uma área de pouco mais de 800 mil hectares, o que daria uma média de 30 

hectares por família. Se pensarmos as áreas em litígio, mais de 2 milhões de hectares, a 

política do PRRA-Ba, atingiria somente 40% da áreas envolvidas em conflitos 

fundiários no estado da Bahia (BRASIL, 1986, p. 8).  

 Para a execução do PRRA-Ba foi criada a Comissão Agrária do Estado, com 

órgãos como Instituto de Terras da Bahia, (Interba), além de empresas e órgão públicos 

já existentes Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural ( EMATER-BA), bem 

como pela diretoria da Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional (CAR), 

empresa pública que apesar de não ter experiência com a discussão da reforma agrária 

em si, mas com pequenos produtores, tornar-se-ia o órgão publico de execução da 

reforma agrária no estado. Dessa forma, o governo do estado buscava um fortalecimento 

institucional para a questão. Conforme nos aponta Santos “O estado da Bahia segue as 

determinações do 1º PNRA elabora o PRRA e, de certa forma, assume a realização da 

reforma agrária. Até então não existia na Bahia nenhuma perspectiva político-

instituicional de reforma agrária” (SANTOS, 2005, p. 33).  

 Esse avanço político-instituicional no entendimento da execução da reforma 

agrária foi, em nossa avaliação, um avanço na medida em que os governos anteriores, 

como o de João Durval (1983-1987), sobretudo porque as ações do estado estavam 
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centradas na regularização fundiária e não em ações de desapropriações. Em 25 de 

março de 1987, é criada a Secretaria Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária e 

Cooperativismo (SERAC), cuja função seria planejar, dar suporte e executar a reforma 

agrária no estado. Para titular da nova Secretaria foi escolhido o advogado Euclides 

Neto (1925-2000), ex-prefeito do município de Ipiaú, onde tinha realizado a experiência 

de reforma agrária na “Fazenda do Povo”, e militante da luta pela reforma agrária. Logo 

depois é assinado um convênio entre o INCRA e o Governo do Estado, tendo a CAR 

como executora. Para a direção da CAR foi escolhido o professor da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) João Saturnino, que também tinha longa experiência com 

políticas públicas no meio rural, tendo sido, anteriormente, presidente da EMATER no 

estado. O aparato estatal ficou arrumado da seguinte maneira: a CAR, executando a 

reforma agrária, a EMATER dando assistência técnica nas áreas reformadas, e o Interba 

tendo como foco a regularização fundiária, sobretudo dos pequenos posseiros.  

 A SERAC passa, então, a ter um destaque na atuação do Governo Waldir Pires, 

sobretudo, como apontam Germani (1993), Santos (2005) e Vasconcelos (2007), pois a 

sua existência era “vontade política” do então governador para que as ações da 

Secretaria fossem executadas. Conforme aponta Santos 

 

O então secretário nomeado para a SERAC, Euclides Neto, 
desenvolveu um trabalho sério e comprometido com a reforma agrária 
e foi ele responsável direto pelo avanço do Programa no Estado. A 
Bahia ficou na liderança do programa de reforma agrária a nível 
nacional. A Secretaria representava o espaço de interlocução entre 
trabalhadores rurais e a alta cúpula do Governo (SANTOS, 2005, p. 
35).  

  

O envolvimento do Secretário no processo e dos órgãos é relatado em um 

depoimento de uma técnica do estado na época 

 

Todo o aparelho da CAR esteve a serviço da reforma agrária, por que 
foi criada uma Secretaria Extraordinária da Reforma Agrária, e o 
corpo dela na verdade era a Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional. Então toda a CAR trabalhou como corpo dessa secretaria, 
como sustentáculo dessa secretaria, assumindo todas as coisas. O 
doutor Euclides Neto, que era secretário na época, era um dirigente, o 
mentor, o que impulsionou isso, porque trazia dentro dele essa 
ideologia, era vontade política dele [...] (E., técnica do estado, 
depoimento em 16.01.2012).  
 



101 
 

Se é significativo o fato da existência dessa Secretaria no conjunto do Estado, é 

também significativo pensar este fato num conjunto maior dos órgãos do estado. 

Apresentamos este fato devido às dificuldades relatadas por técnicos da época, da 

dificuldade de se fazer entender dentro do próprio estado, ratificando o que apontamos 

em outro momento “Por outro lado, o esforço aparente do novo governo expunha os 

entraves burocráticos de um Estado a serviço de uma classe, a burguesa” (SANTOS; 

GERMANI, 2011, p. 6).  

 Esta experiência na Bahia é importante, como dissemos anteriormente, e por isso 

não deve ser visto como isolada de um contexto nacional da implantação da reforma 

agrária em outros estados. Valadão (1999), buscando entender a formação da Secretaria 

Estadual de Agricultura (SEAG), em 1986, no Espírito Santo, atenta para vários fatores, 

primeiramente, sobre a dificuldade do novo governo do PMDB em implantar a 

Secretaria em um estado onde as ações para a agricultura favoreciam os latifundiários. 

Conforme nos diz Valadão (1999) 

 

O aparelho estatal não funcionava unificado e homogeneizado. Antes 
apresenta-se permeado por interesses contraditórios e até antagônicos, 
que produzem com efeito a possibilidade de esses próprios aparelhos e 
instâncias do poder estatal viabilizarem ou obstacularizem a 
intervenção pública (VALADÃO, 1999, p. 118).  

 

 A autora analisa ainda que a equipe técnica da SEAG foi formada por pessoas 

com histórico de defesa e luta pela reforma agrária, fazendo com que entenda que essas 

pessoas funcionaram como mediadoras devido as intervenções que “viabilizaram” 

conquistas para os sem terras no espaço institucional, principalmente pelo fato deste 

corpo técnico da Secretaria ter formulado o Programa Estadual de Assentamento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. Assim como no caso do estado da Bahia, Valadão 

relata que a SEAG constituía-se como um “núcleo isolado” dentro do aparato 

burocrático capixaba. Ainda, a autora analisa que foram estes “mediadores 

institucionais” que valorizaram a participação dos mediadores dos camponeses no 

processo seleção das áreas e dos futuros beneficiários da política de assentamento. A 

partir deste fato pode reafirmar nossa discussão sobre o reconhecimento das 

representações e das mediações políticas por parte do Estado: para serem realmente os 

“reais” representantes, as representações tem que ser reconhecidos tanto pelos 

camponeses quanto pelo Estado, não há representação sem que seja reconhecida. 
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Arriscamos-nos a afirmar mais: o reconhecimento da representação deve ser pelos 

camponeses, pelo Estado e até por outras representações e mediações.  

Por fim, Valadão (1999) afirma que o reconhecimento desses “mediadores 

institucionais” perpassa por uma discussão da capacidade do estado em passar, através 

da política pública, a controlar a vida cotidiana dos trabalhadores sem terra e daqueles já 

assentados.  

Outro caso significativo sobre a implantação de secretarias estaduais de reforma 

agrária no contexto da Nova República é analisada por Torrens (1992) em relação ao 

estado do Paraná. A eleição de José Richa (1983-1986), pelo PMDB, foi encarado como 

um “voto de confiança” dos sindicalistas. O Governo prometia implantar os 

compromissos com os movimentos camponeses daquele estado. Os movimentos 

passam, então, a ter as ocupações como a arma para pressionar o governo a implementar 

a reforma agrária no Paraná, que passa a pedir “calma” aos movimentos para que possa 

realizar pretendida reforma. 

Naquele contexto as representações dos camponeses, principalmente o nascente 

MST, passam a radicalizar a luta, ocupando nada menos que 40 áreas no estado, sendo 

que 34 acampamentos eram do MST. Em 1986, o Governo cria a Secretaria 

Extraordinária de Coordenação da Reforma Agrária, que conta com o apoio dos 

mediadores da luta pela terra, com exceção do MST que possuía uma postura mais 

radical, mas conta com as criticas severas das organizações patronais daquele estado.  

Entretanto a estrutura formada pelo governo estadual não dá conta da demanda e 

a Federação dos Agricultores do Paraná e a organização da UDR naquele estado 

radicalizam os conflitos e passam a reprimir violentamente os camponeses. A opção do 

Governo Richa a esta situação fora mudar os técnicos que tinham compromissos com a 

reforma agrária, muda o foco para o setor agrícola e passa a reprimir os movimentos 

sociais (TORRENS, 1992).  

Essas experiências apontam para um fato que nos parece a prática daquele 

período: a luta pela reforma agrária ao se institucionalizar perde a sua dimensão de luta 

radical, ficando esmiuçada e perdida dentro dos governos estaduais. A criação de 

secretárias “extraordinárias” de reforma agrária, como nos casos da Bahia e do Paraná, 

aponta para a dimensão que nos remete de como a questão (da reforma) agrária é 

tomada de uma forma passageira, contextual e não estrutural.  
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Como veremos, ratificando o que fora apontado por Santos (2005), a PRRA da 

Bahia apresenta uma série de peculiaridades que o fizeram ser “exemplo” de reforma 

agrária no País.  

 
 

2.1.2 O PRRA executado: as “áreas reformadas”  

 

O PNRA traz, para nossa análise, uma nova forma-conteúdo para o campo 

brasileiro: os assentamentos rurais de reforma agrária. Nova na medida em que são 

espaços diferenciados e explicitando uma forma de ação do Estado no campo, ao 

mesmo tempo em que são espaços diferenciados pra os camponeses e trabalhadores 

rurais, que se tornam assentados, e para os movimentos sociais de luta pela terra. Os 

assentamentos rurais têm sido avaliados por muitos pesquisadores como Zimmermann 

(1989) e Medeiros & Esterci (1994), como uma das formas, e por vezes a mais 

expressiva, da materialização da luta do campesinato. Os modelos de assentamentos 

surgiram como “solução” para a questão agrária, e dos conflitos dela decorrentes. 

Segundo Bergamasco e Norder (1998) 

 

De forma genérica, os assentamentos rurais podem ser definidos como 
criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas 
governamentais visando o reordenamento do uso da terra, em benefício 
de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. 
(BERGAMASCO; NORDER, 1998, p.7) 
 

 

Nesse contexto, os assentamentos de reforma agrária, se apresentam como uma 

forma peculiar de apropriação e organização do espaço seja pela sua expressão enquanto 

política pública – como a mais visível das políticas agrária – seja pela possibilidade de 

se apresentarem como novos espaços, construídos a partir da luta e da mobilização dos 

camponeses. Assim, se faz necessário entender a implantação da reforma agrária na 

Bahia, materializado pela constituição dos assentamentos rurais, de modo a se entender 

essas novas formas espaciais no território baiano. 

 O período entre planejamento do PRRA e a sua execução se coloca como 

extremamente interessante para se compreender os (des) caminhos da reforma agrária 

no estado. Primeiramente nos remete a própria estrutura da SERAC, que não tinha sede 

própria e que passou a atuar dentro do prédio da CAR. Outro ponto é a maioria dos 
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técnicos tinham experiência com “pequenos produtores rurais”, mas muita pouca noção 

do que seria “assentado de reforma agrária”, criando muitas vezes muitos conflitos de 

atuação junto àqueles beneficiários da própria política.  

 A política de reforma agrária seguia o seguinte caminho até a consolidação das 

áreas. A primeira fase constitui a seleção das áreas a serem desapropriadas, que pode ser 

via desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, doação, podendo 

essas áreas ser indicada por avaliações dos técnicos ou até por movimentos sociais. 

Entretanto, o que acontecia era que as áreas eram vistoriadas quando apresentam 

conflito social mais explicito e tenso. Depois eram feitas as avaliações dos imóveis, com 

laudo técnico realizado por engenheiros agrônomos. Concomitantemente, era feita uma 

pré-seleção dos beneficiários, junto com os movimentos e com o INCRA, de modo a 

realizar o cadastramento das famílias, a partir de critérios como “vocação agrícola22”, 

tempo na área desapropriada, entre outros fatores.  

 Após este processo era preparado o “kit decreto”, com todas as informações que 

eram reavaliadas pela Comissão Agrária do Estado, e encaminhada para a assinatura do 

Decreto de Desapropriação pelo Presidente da República. Depois, a área é novamente 

avaliada, levando em consideração o valor da terra nua no mercado mais as benfeitorias 

realizadas, em que as benfeitorias são pagas em dinheiro e a terra nua em Títulos da 

Dívida Agrária (TDAs). A Imissão de Posse garante à União poder sobre a área e a 

partir daí inicia-se o processo de planejamento do “Projeto de Assentamento Rural”.  

 O Planejamento das ações no espaço desapropriado era: 1) Elaboração do Plano 

Preliminar de Assentamento (PPA), com duração de seis meses e serviria de caráter 

inicial; 2) depois o Plano de Ação Imediata (PAI), para garantir a sobrevivência dos 

beneficiários até o primeiro plantio e, por fim o Projeto Técnico Definitivo (PTD), onde 

eram expressas as ações de desenvolvimento e consolidação do assentamento até a sua 

completa emancipação23 da tutela do Estado.  

 Os trabalhadores são, então, assentados sem que no início seja feita a 

demarcação dos lotes, período este muito precário e delicado para os assentados, na 

medida em que a expectativa e, principalmente, a necessidade é muito grande. Depois é 
                                                 
22 O termo vocação agrícola encontra entre aspas porque no nosso entendimento quando se caracteriza o 
outro como tendo “vocação” tem o poder de determinar a posição do outro. Recentemente, temos no 
Brasil, segundo estudos do professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, da Universidade de São Paulo, que 
comprovam o crescimento da aquisição de terras por estrangeiros e por bancos privados, a exemplo do 
Bradesco e do Santander. Não conseguimos ainda visualizar qual a “vocação agrícola” dos bancos para, a 
partir dessa categorização, conseguir subsídios e incentivos do Estado para a aquisição de terras.  
23 A discussão da emancipação dos assentamentos rurais é um tema que será discutido mais à frente, 
quando analisarmos o caso do Assentamento Caxá.  
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definida a forma espacial dos assentamentos: se glebas individuais, se glebas dispersa, 

se unidades integradas, se coletivas, ou até inclusive unidades mistas.  

 A política de créditos era feita da seguinte maneira: primeiro, um credito 

emergencial, chamado de Crédito Alimentação, para as despesas básicas por seis meses, 

e, posteriormente, o Crédito Fomento, para a elaboração de um plano agrícola 

emergencial. Por ultimo deveria se elaborar os projetos através do Programa de Crédito 

Especial para Áreas de Reforma Agrária (PROCERA). Segundo Mattei (2011), os 

créditos agrícolas para os assentamentos rurais partem do pressuposto de que os 

assentados não têm meios necessários para os inicio das atividades, são descapitalizados 

e que o processo de transformação em produtores rurais estáveis e consolidados é um 

processo lento e difícil.  

 O PROCERA foi criado, em 1986, sendo que os primeiros recursos liberados 

apenas em 1987 via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), com fonte no Orçamento Geral da União. O PROCERA tinha como objetivo 

garantir aos assentados o acesso aos recursos financeiros, de modo que eles pudessem 

aumentar sua produção, se inserirem no mercado e, no futuro, se emancipassem da 

tutela do Estado. Na escala nacional, Mattei (2011) analisa três fases do programa: a) 

uma primeira fase (1986-1989), caracterizada pela demora na liberação dos recursos; b) 

uma segunda fase (1990-1992), onde a liberação dos recursos ficou praticamente 

parada, somente tendo espaço na agenda pela pressão dos movimentos sociais; e c) uma 

última fase (1993-1999) onde o programa é efetivamente aplicado, diversificando a sua 

fonte de recursos. Segundo dados do INCRA, entre 1993 e 1999, ano em que o 

programa foi extinto, foram atendidas 440 mil famílias, com recursos de 1 bilhão de 

reais, sendo que a região Nordeste concentrou 40% deste recurso.  

 O PROCERA foi importante instrumento no processo de buscar atender os 

interesses específicos dos assentados de reforma agrária, pela participação de 

organizações da sociedade civil no processo de gestão do programa, bem como a 

tentativa de democratizar o acesso a crédito rural no país. Segundo Germani (1993) 

 

O PROCERA se constituiu em um elemento importante para a 
organização dos assentamentos, um ponto de partida para a produção, 
destacando-se visivelmente os assentamentos que conseguiram 
receber todas as parcelas referentes ao crédito (GERMANI, 1993, p. 
455). 
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 Apesar disso, como a demora na liberação dos recursos foi muito grande, a 

política teve um impacto pequeno no conjunto dos assentamentos do Brasil, não 

conseguindo impactar na produção e na produtividade dos assentados, como se verá no 

caso do PRA Caxá. Em 1999, o PROCERA é extinto sob muitos argumentos, sobretudo 

pela afirmação de aumento da inadimplência. O Programa foi substituído pelo Programa 

Nacional de Credito para a Agricultura Familiar (PRONAF) dentro da discussão do 

Programa Novo Mundo Rural do Governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

que buscou através da política unificar todas as categorias e sujeitos sociais em 

“agricultores familiares”.  

 A Gerência Estadual de Reforma Agrária (GERA), setor da CAR, ficou 

responsável por coordenar as ações dentro do órgão e do estado. Entretanto, a renúncia 

de Waldir Pires, que deixara o cargo para disputar a presidência da República, foi 

sucedida pela retração da política de reforma agrária no estado. Ao assumir no lugar do 

governador Waldir, Nilo Coelho, vice-governador e conhecido pecuarista do estado da 

Bahia, logo tratou de desarticular internamente os órgãos ligados a reforma agrária, bem 

como substituir os titulares da SERAC e da CAR. O “fim” da reforma agrária do ponto 

de vista do aparato institucional se dá já em 1988, quando o Governador Nilo Coelho 

unifica a SERAC com a Secretaria de Recursos Hídricos e Irrigação, inviabilizando 

qualquer continuidade a política de reforma agrária no estado. Paralelamente, há um 

desmonte da estrutura da CAR, principalmente no repasse de recursos.  

 O fato é que esta ação do Governo Waldir Pires resultou na realização de 40 

assentamentos de reforma agrária no estado no período de 1986-1989, assentando pouco 

mais de 7 mil famílias, muito longe das 261.500 famílias proposta no PRRA e muito 

longe dos 800 mil hectares proposta, uma vez que estes assentamentos se realizou em 

pouco mais de 282 mil hectares.  

 Esses assentamentos foram em várias regiões do Estado, principalmente na 

região da Chapada Diamantina e no Sul do Estado, onde os conflitos fundiários fora 

mais explícitos, conforme figura 10. Sobre o “resultado” da reforma agrária no estado, é 

importante o que nos relata Germani (1993) 

 
Embora o governador do Estado, Waldir Pires, estivesse 
comprometido com a plano de reforma agrária e o incorporou ao seu 
programa de governo, foi estabelecido que os secretários de Estado 
devem prestar um apoio efetivo e determinar orçamento para ações de 
reforma agrária, na verdade, estas medidas nunca foram estabelecidas. 
A falta de coordenação entre as agências estatais e falta de recursos 
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humanos para atuar no campo, agravada por interesses políticos e 
ideológicos que permeiam a questão, não poderia ser modificado 
(GERMANI, 1993, p.46724).   

 

  

 

                                                 
24 Tradução livre.  

Figura 10 
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O Projeto de Assentamento Caxá foi um dos “resultados” das mobilizações dos 

posseiros na Chapada Diamantina, conforme figura 11. Esses resultados foram a 

materialização da luta dos camponeses e de suas representações e mediações políticas, 

como os STRs, a CPT, a FETAG, a AATR e outros. Em nossa avaliação, sem esses 

agentes interlocutores, as lutas dos posseiros continuariam a serem lutas localizadas, 

dispersas e sem apresentar a sua face estrutural: expropriação, violência e expansão 

capitalista no campo.  

 

Figura 11 
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2.2 AS TERRAS PROMETIDAS? OCUPAÇÃO NAS FAZENDAS PAU A PIQUE, 

CAXÁ E FURADO DE ESPINHO 

 

 O município de Marcionílio Souza localiza na região da Chapada Diamantina25, 

a 336 quilômetros de Salvador, capital do Estado. O município de Marcionílio Souza foi 

criado pela Lei Estadual nº 1761, de 27 de julho de 1962, desmembrado do município 

de Maracás. O nome do município foi uma homenagem a um coronel da região, 

Marcionílio Souza. Como a região, o poder político e econômico do município esteve 

associado a história do coronelismo e do mandonismo, donde os coronéis detinham as 

posses das áreas, donde os conflitos fundiários foram sempre constante na região.  

 O município possui uma área de 1.484 Km, com uma população de 10.774 

habitantes, pessoas, a maioria em área rural e, embora o setor de serviços seja o maior 

percentual do PIB municipal, a participação da agropecuária é visível no cotidiano do 

município, segundo figura 12.  

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Se neste trabalho seguíssemos a regionalização hoje adotada, a partir da Política Territorial à nível 
nacional e adotada a nível estadual, o município de Marcionílio Souza  estaria localizado Território de 
Identidade da Chapada, com  os seguintes municípios: Boninal, Bonito, Ibicoara, Iraquara, Jussiape, 
Lençóis, Mucugê, Nova Redenção, Piatã, Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Ibitiara, Itaeté, Marcionílio 
Souza, Morro do Chapéu, Novo Horizonte, Palmeiras, Rio de Contas, Seabra, Souto Soares, Tapiramutá, 
Utinga e Wagner, com quase 31 mil quilômetros quadrados e uma população de quase 380 mil habitantes, 
a maioria na zona rural. Para mais infomações: 
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/chapadadiamantinaba/one-
community?page_num=0.  

Figura 12: Gado em fazenda em Marcionílio Souza. 
Fonte: Tiago Rodrigues Santos, pesquisa de campo em 2011.  
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O município de Marcionílio Souza está totalmente do “Polígono das Secas”, e o 

Índice de Gini do município apresenta uma linha decrescente, onde temos um índice de 

0,913 em 1970,  0,866 em 1975; 0,822 em 1980; 0,769 em 1985; 0,701 em 1996 e em 

0,708, em 2006, conforme figura 13.  

 

Figura 13 
Evolução do Índice de Gini 

Município de Marcionílio Souza, BA 
1970 a 2006 

 

 

 

 

 

Importante registrar que essa mudança na estrutura da propriedade da terra se 

deu a partir das mobilizações das décadas de 1970 e 1980, que nos anos de 1990 

materializam a criação de cinco assentamentos de reforma agrária, conforme figura 

1426, totalizando uma área de mais de 19 mil hectares e 700 famílias assentadas. Todos 

os assentamentos implantados no Município de Marcionílio Souza foram resultados de 

mobilizações, principalmente do Movimento CETA, que ainda possui uma ampla 

organização e representação das áreas da Chapada Diamantina. O projeto mais antigo 

continua sendo o Caxá, em 1986; seguido do Rancho Nevado, com 75 famílias, 

implantado em 1997; o Santa Fé, com 30 famílias e implantado em 2000; seguido do 

PA Segredo e Riachuelo, com 49 famílias, implantado em 2004; e, por fim, o PA 

Anativa, conhecido como Zacarias, com 57 famílias, implantado em 2010.  

                                                 
26 Na figura 14, contendo os assentamentos de reforma agrária do município de Marcionílio Souza, está 
faltando o perímetro do Projeto Anativa, implantado em 2010, pois o INCRA-BA está realizando o 
levantamento definitivo dá área do assentamento.  

Fonte: Projeto GeografAR, 2012. 
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Figura 14 
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Na década de 1980, os conflitos fundiários no município se explicitaram a partir 

de diversos fatores: por questões trabalhistas; pelo acesso a terra; pela permanência na 

terra, enfim, diversos fatores que tiveram na capacidade de apoio da CPT e dos 

nascentes sindicatos rurais da região o apoio.  

 Um dos conflitos inicia-se em 1980, numa comunidade denominada Lagoa da 

Churé, ao oeste da sede de Marcionílio. A Fazenda Lagoa da Churé pertencia ao senhor 

Juca Medrado, homem rico da região e conhecido como “Coronel Juca Medrado”, numa 

clara alusão ao tempo do coronelismo. Na terra, as pessoas trabalhavam em regime de 

meia ou da terça, ou até de arrendamento, onde os camponeses unificam em “pagar 

renda”. Entretanto, dois motivos fizeram com que os conflitos se explicitassem: a alta 

carga do pagamento da “renda” e a chegada da Associação dos Advogados dos 

Trabalhadores Rurais (AATR) e da CPT na região.  

 A partir daquela situação, o advogado da AATR, conhecido como doutor 

Carlinhos, iniciou a orientação dos trabalhadores a se organizarem, e efetivar os direitos 

de posseiros, principalmente buscando propor a alternativa de criação do sindicato rural 

no município, que até então não existia. Daí em diante, vários posseiros começaram a se 

negarem a pagar a renda da terra, o que casou revolta e repressão por parte dos 

fazendeiros. Segundo depoimento de um agente da CPT, nesse período qualquer 

possibilidade de negar o poder estabelecido era tido como uma afronta aos “coronéis” 

 

[...] a palavra cidadania era inexistente quando eu cheguei na Bahia há 
30 anos atrás. O cidadão era o fazendeiro, e os ‘puxa-sacos’ deles, que 
recebiam algum favor deles e que devolviam através do voto, e através 
do poder, este favor. Então era um ambiente onde, por exemplo, se 
você não era puxa-saco do fazendeiro, você dependia dele no interior 
quando um filho ficava doente de repente, ou quando a mulher estava 
pra ganhar neném de noite, pra único transporte dele. Era toda essa 
dependência e essa incapacidade de permitir que as pessoas pudessem 
ser livres, né? E se a pessoa se rebelava a essa situação era expulsa. 
Não tinha ninguém que defendia seus direitos, eu lembro ainda hoje 
das acusações que eram feitas a algumas lideranças que fundavam os 
sindicatos, que não existia sindicatos muitas vezes ainda, sobretudo no 
interior, que era chamado de subversivo, de comunista, sem nem saber 
o que significava esta palavra, tudo uma caça as bruxas (F.L, agente 
pastoral da CPT, depoimento, 11.01.2006) 

 

 Embora pareça longo o depoimento citado, ele é significativo para pensarmos o 

quão recorrente era a situação expressa na localidade de Lagoa da Churé, em 

Marcionílio Souza, pois os fazendeiros, “coronéis”, controlavam os camponeses, punia 
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qualquer possibilidade de articulação e detinha relações clientelistas com o poder 

público, sobretudo o setor repressivo, a polícia. A dependência era tamanha que até para 

ir ao hospital as pessoas estavam “amarradas” aos fazendeiros. Os despejos e expulsões 

eram constantes nessa estrutura de relações sociais, onde qualquer possibilidade de 

romper com essas condições pareciam ser ceifadas pelos coronéis.  

 A situação piorou quando da estratégia do fazendeiro em vender as terras onde 

as pessoas trabalhavam e/ou tinha posse, como meio de expulsá-las. A alternativa 

imediata dos grupos foi passar a ocupar outras áreas, sobretudo aquelas que o fazendeiro 

começara a colocar a venda. A violência enquanto prática de classe não se fez demorar: 

pessoas foram presas, outras torturadas, muitas expulsas, algumas não aguentaram os 

conflitos e saíram com medo de que algo mais grave acontecesse. Aos que ficaram só 

restaram à organização, quando perceberam que aquele processo não era isolado, de 

apenas uma família, mas que acabaria perpassando a vida de todas na localidade. A 

partir de então, a solidariedade começou a se fortalecer.  

 

Daí o pessoal começaram a fazer força para ocupar aquelas terras que 
não estavam ocupadas, para interar as dez tarefas que tinha, que era 
muito pouco naquela época e daí a luta pesou. Teve muita prisão 
naquela época, eu mesmo fui preso na época, que eles botou fogo na 
casa de um posseiro, dessa forma que eles venderam uma parte das 
terras que eram de posseiros. Botou pistoleiro pra ver se o velho saía, 
ai o velho insistiu, foi indo e eles colocaram fogo na casa. Ai saímos 
com o sindicato, com o nosso grupo e fomos construir de novo a casa 
do velho.  E foi daí que aconteceu a prisão, ne? É...na construção da 
casa dos velhos, eles fizeram uma trama danada lá com os pistoleiros 
e eles me prenderam. Eu fiquei preso das 10 hora do dia as 10 horas 
da noite. E ai foi uma rebulição naquela época, e ai o pessoal se uniu 
[...] (S.N., assentado no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 
 

 
 
 Os conflitos na Lagoa da Churé envolveram mais de 100 famílias que eram 

posseiras naquelas terras, famílias que de uma forma geral não tinham experiência 

alguma de organização política em movimentos sociais ou sindicatos rurais. Desse 

conflito muitos saíram e passaram a ocupar as terras da Fazenda Caxá, de Albertoni 

Bloisi, que estavam abandonadas na região. Esse fato serviu, também, para que 

pudessem fortalecer o vinculo com a CPT e a Diocese de Ruy Barbosa, apoiada pelo 

Bispo Dom Mathias Schmit, advogados da ATTR, e também sindicalistas da FETAG-

Ba, entidades mediadoras que atuavam no apoio à luta pela terra no estado. Essas 

mediações conseguiram retirar a dimensão localizada das lutas na Lagoa da Churé e 
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inseri-las em uma articulação. A partir daí busca-se a articulação entre os trabalhadores, 

apoiados por aquelas entidades de assessoria, para se formar o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Marcionílio Souza.  

 A partir de junho daquele ano, 1980, a organização dos trabalhadores se 

avoluma e decidem que é o momento necessário de se formar o STR daquele município. 

Entretanto, em julho de 1980, os trabalhadores saem de Marcionílio em direção à Sede 

da FETAG para denunciar que estavam sendo impedidos de se reunirem na futura Sede 

do STR, principalmente pelo delegado Manuel Alves Pinheiro e pelo “tenente Martins”. 

Como a capacidade de articulação e de representação da Federação era grande junto aos 

trabalhadores rurais e ao Estado, a FETAG encaminha ofício à Secretaria de Segurança 

Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) pedindo o afastamento do delegado e a 

investigação do caso. Segundo relatos dos assentados, e de jornais da época (A Tarde, 

1980), o delegado e os policiais prenderam trabalhadores e exigindo que dissessem 

quem eram “os líderes” que estavam querendo organizar o STR. Este fato nos remonta a 

um depoimento de um agente da CPT da Bahia, que relata a dificuldade tanto de 

organização quanto da incompreensão do Estado de que a luta era coletiva, e não de um 

líder isoladamente 

 
E aí aquele povo começava a sentir o valor que ele tinha, e a ele 
mesmo decidir. A grande pergunta que faziam para nós: ‘quem é o 
chefe, quem é o cabeça daqui?’ Logo que começaram as primeiras 
iniciativas. Era isso, e o povo mesmo aprendeu a responder, que não 
tem cabeça, ‘aqui são todos juntos, que nós é quem decidimos as 
coisas’. E era em todos os sentidos. Esta que é a grande faísca de 
liberdade que começou, e que foi pra frente com altos e baixos 
[...](F.L., agente pastoral da CPT, depoimento, 11.01.2006). 

 

 A partir desse caso, os trabalhadores fundaram, em 3 de agosto de 1980, o STR 

de Marcionílio Souza, com sede no centro do município, que a partir daquele momento 

começou a ser o polo de encontro dos posseiros, trabalhadores rurais e dos que se 

sentiam injustiçados pelo mandonismo local. Mesmo com o STR formado, muitos 

trabalhadores foram impedidos de comparecer às reuniões, e contam que nas primeiras 

reuniões policiais ficavam próprios à Sede, observando as pessoas que entravam e saiam 

do recinto (JORNAL DA BAHIA, 1980). 

Importante salientar que a noção de “direito” passou a ser o instrumento 

principal de mobilização daqueles camponeses. Frisa-se que não só a noção de direito 

positivado, mas de um direito que perpassa a situação de estar trabalhando, uma noção 
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de direito que retomava a ideia de que a terra era dada por Deus aos homens, enfim, 

significava a passagem para o entendimento de que eram camponeses pobres, 

analfabetos, mas sujeitos de direito, sujeito de suas vidas.  

 Outro conflito, no início dos anos de 1980, situou-se na Fazenda Lagoa da 

Jibóia, onde 150 famílias passaram a ser perseguidas pelo mesmo coronel Juca 

Medrado, que detinha, irregularmente, 138 tarefas de terras na Fazenda. Os pistoleiros 

do fazendeiro iniciaram, na madrugada do dia 11 de dezembro de 1980, a perseguição 

aos lideres da comunidade, que conjuntamente com outras lideranças de áreas em 

conflitos formaram o STR.  

 A atuação dos pistoleiros era complementada pela ação da polícia local, a mando 

do dito coronel. Conforme aponta o depoimento de uma posseira ao “Ele [o tenente da 

Polícia Militar] e seus soldados queria que eu contasse o que eu sabia e o que eu não 

sabia”, continuando ela diz “Me pegaram às 15 horas, me botaram dentro de um 

camburão e só me largaram, em plena caatinga, às 21 horas, depois de diversas ameaças 

[...]” (Jornal da Bahia, de 12.12.1980).  Essa situação requereu o apoio da FETAG, que 

encaminhava as denuncias à Secretaria de Segurança Pública em Salvador, por não 

confiar no delegado da época, Manuel Pinheiro.  

 Seguindo os passos de mais conflitos nas fazendas de Marcionílio Souza, em 

maio de 1980, posseiros são expulsos da Fazenda Lagoa do Chico, também do 

fazendeiro Juca Medrado. Sofrendo pressões, expulsões e ameaças, as famílias 

começam a abandonar às áreas das fazendas, mas outras saem em busca de auxílio na 

Sede da FETAG-Ba, em Salvador, “Se a gente sair, vai pra onde? Vai viver de 

quê?”(Jornal da Bahia, 1980). Na sede da Federação, seis famílias de posseiros 

contavam que há muito tempo trabalhavam em regime de meia na fazenda, mas que o 

“Coronel” tinha vendido cerca de 130 tarefas para outro – Guilhermino Lima –, que 

tinha a incumbência de “limpar” as terras da presença dos posseiros. Muitos posseiros 

foram obrigados a assinar documentos e participar como testemunha da venda das 

terras, de modo a legitimar legalmente o referido processo de transferência, da mesma 

forma que era uma opção dos fazendeiros de legitimar-se frente aos antigos posseiros. 

Assim com em outras fazendas, a participação da polícia local na expulsão e ameaças as 

famílias eram constantes, conforme relato ao Jornal da Bahia, em 14 de maio de 1980 
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As ameaças são principalmente de policiais, que já botaram a arma na 
cara de mais um trabalhador. E o delegado já nos avisou que se a 
gente teimar em trabalhar a terra pra fazer roçado, que vai começar a 
agir. Mas nós não vamos deixar nossa terra, não temos outra condição 
de vida (JORNAL DA BAHIA, 1980).  

 

 Guilhermino Lima disse à época que era posseiro como os outros, e que tinha 

adquirido a terra por compra através dos trabalhos, inclusive dizia que iria à Assembleia 

Legislativa da Bahia para pedir intervenção dos deputados para o seu caso. Mas o que 

aconteceu foi a denuncia dos trabalhadores da invasão do STR de Marcionílio Souza 

por pistoleiros a mando de Guilhermino Lima e com a complacência da polícia local. 

Guilhermino teria “[...] ameaçado ‘acabar’ com a entidade, prometendo da ‘próxima 

vez’ matar seu presidente [...]” (FOLHA DE SÃO PAULO, 1980). 

Na Fazenda Gameleira, de propriedade de Manuel Felipe, grande fazendeiro da 

região da Chapada, eclode outro conflito pela posse da terra. A morte do fazendeiro abre 

margem para que os herdeiros iniciem um processo de venda das terras, ainda com os 

posseiros nela e sem abrir nenhum tipo de negociação, nem das benfeitorias e muito 

menos da terra. As pessoas viviam do acesso a um pequeno pedaço de terra, donde 

retiravam seu sustento, mas tinham que migrar ou trabalhar nas fazendas próximas, ou 

de outros municípios, de modo a continuar se reproduzindo, a si e a sua família. Um 

depoimento de um assentado no Caxá é expressivo na sua situação de posseiro e de ser 

obrigado a deixar o “pedacinho de terra” 

 

[...] meu pai comprou um pedacinho de terra pelo banco, né? Ai nos 
foram morar com ele, mas continuamos trabalhar em fazenda, não é? 
Ai de lá, aconteceu que eles faleceu logo, e ai o pedacinho de terra 
ficava no meio dos fazendeiros. E ai os fazendeiros começaram a 
querer tomar, tomar não, comprar, comprar, ai o que aconteceu, foi 
quando surgiu essa área aqui do Caxá, que o povo já tava tudo aqui. 
Ai era doze filhos que ele tinha, nós era doze irmão. E ai, que nós 
vamos fazer? E ai o mais velho falou, vamos vender, o mais velho 
falou vamos vender. Tamo sendo perseguido de todo jeito, então 
vamos vender (S.R.J., assentado no Caxá, depoimento em 
12.06.2011).  

 

 O assentado conta e explica que esta foi a situação da maioria dos posseiros da 

Fazenda Gameleira, que a situação foi sair em busca de outras terras onde pudessem 

continuar suas vidas de “lavradores”. A fazenda encontrada foi a Caxá, que passava a 

ter um fluxo migratório muito grande, pois era uma das pouquíssimas áreas 

abandonadas no município.  
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 O clima de tensão no município piorou quando o lavrador José Gomes da Silva, 

que trabalhava de diarista nas fazendas de Marcionílio Souza foi morto pelo então 

delegado de Polícia Civil no município, Manuel Alves Pinho. O trabalhador, que era 

uma das lideranças contra as ameaças e expulsões que os camponeses viviam, tinha sido 

preso arbitrariamente pelo delegado, que segundo testemunha, pediu para que o escrivão 

da delegacia o algemasse e depois fez disparos contra a vítima. O delegado foi então 

afastado de suas funções pela Superintendência de Polícia Civil do Estado, que além de 

apurar as circunstancias da morte, encaminhou pedido ao Ministério Público para que 

examinasse a situação dos conflitos fundiários naquele município.  

 Quando a situação não passava por conflitos, era o tamanho reduzido das posses 

que faziam os camponeses saírem de suas terras em busca de mais terras que pudessem 

plantar, demonstrando outra forma da violência da concentração de propriedade da terra 

no País. A situação típica era o fato das famílias crescerem em número de indivíduos, 

mas a extensão da terra não ser suficiente para que o grupo familiar continuasse a se 

reproduzir com um mínimo de condição. Posseiros que trabalhavam nas terras de Juca 

Medrado, no município de Planaltino, próximo a Marcionílio Souza, que não 

aguentavam mais o valor pago pelo uso da terra a deixava, mas sem acesso a nenhum 

previsto na legislação. Mas saiam e se juntaram a outros no sonho de ocupar a terra 

prometida, materializada naquele momento no Caxá.  

 A Fazenda Caxá pertencia a Alberthoni Bloisi, fazendeiro da região, que deixara 

a fazenda improdutiva, sem nenhuma plantação contínua, mas com a existência de 

posseiros, antigos empregados da Fazenda. Interessante notar que na maioria dos 

depoimentos colhidos em campo aparece a palavra “apossear”. Segundo os camponeses, 

ao chegarem da área eles estavam se “aposseando”, não de uma fazenda abandonada, 

mas de uma fazenda que já estava ocupada, por outros posseiros. Conforme nos conta 

um deles, perguntado de quem era a fazenda 

 

Não, aqui era uma área de uma fazenda, né? Era uma área de um 
fazendeiro, e na proposta que estava foi ocupada. E foi ocupada por 
todo mundo aqui e ai foi aquele ‘auê’, né? Porque foi muita conversa 
de muita moda, teve um bando de ameaça, teve muita ameaça aqui. 
Mas a gente foi rompendo (S.L., assentado do Caxá, depoimento em 
29.06.2011) 

 

 A ameaça a que o assentado se refere partiu do senhor Waldemar Ferraro, 

também fazendeiro da região, que passou a grilar terras nos municípios circunvizinhos e 



118 
 

reivindicava a Fazenda Caxá, com mais de 11 mil hectares, com sendo de sua 

propriedade. Waldemar Ferraro passou a fazer ameaças, expulsões e várias estratégias 

para retirar os posseiros que tinha se “aposseado” das terras da Caxá. Contudo, como a 

maioria deles vieram de experiências anteriores de luta e resistência, somadas à 

formação do sindicato rural, o apoio da FETAG-Ba, e do Pólo Sindical da Chapada 

Diamantina, fundado em 1983, os camponeses resistiram às investidas no grileiro.  

 Utilizaram-se da articulação da FETAG-Ba para dar entrada no 

Superintendência do INCRA na Bahia  pedindo para averiguar a situação fundiária da 

fazenda. O INCRA, após vistoria e análise da cadeia dominial do imóvel, chegou à 

conclusão que o mesmo pertencia a Alberthoni Bloisi, que a abandonara, e não a 

Waldemar Ferraro, que através da sua truculência, prestígio e poder local queria grilar 

as terras em que se encontravam várias famílias de posseiros. Este elemento da posse é 

interessante para pensarmos as diversas formas de acesso a terra, pois o ato procura 

romper a lógica, tanto do monopólio da terra quanto da sua situação jurídica de 

propriedade privada. Segundo Ferreira, Fernandéz e Silva (2009) “Nessa perspectiva a 

posse se constitui como uma prática de reforma agrária, enquanto ocupação e 

distribuição de terras, enquanto processo de luta política, entre posseiros, latifundiários, 

estado, entre outros” (FERREIRA; FERNANDEZ; SILVA, 2009, p. 214). 

 Dessa forma, o processo de se “apossearem” das terras da Fazenda Caxá 

apresentou como elemento importante de conquista a partir da resistência. Para muitos, 

fora a primeira oportunidade em que se saia vitoriosos da luta contra “os grandes”. Era a 

oportunidade de ter a terra que sempre sonharam que estava em litígio, partindo daí a 

força para continuarem a resistir naquela terra. Esses conflitos possibilitaram que o 

INCRA iniciasse o rito processual para avaliação e desapropriação da área.  

 A outra fazenda, a Pau a Pique, tinha 3.492 hectares e pertencia Raimundo 

Viana, que tinha adquirido de Pedro Ribeiro, depois que uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal deu ganho de causa a este em detrimento do pedido do senhor Américo 

Caribé. Assim como a Fazenda Caxá, a Fazenda Pau a Pique fora objeto da migração de 

posseiros de outras fazendas, na busca de uma terra para se plantar, mas diferentemente 

daquela em que o conflito ocorreu em uma menor proporção, na fazenda Pau a Pique os 

conflitos se acirram e se radicalizou ao ponto de ocorrer a morte de um trabalhador.  

 Até 1983, quando o Pedro Ribeiro ainda era o proprietário, os posseiros já 

estavam ocupando cerca de 2.640 hectares da fazenda, ou seja, a área trabalhada pelos 

camponeses era mais da metade de toda a área da fazenda. Em 1984, quando a compra 
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foi consumada por Raimundo Viana, os conflitos se agravaram, sendo que o fazendeiro 

contou com o apoio da força policial para intimidar os posseiros, tendo feito a prisão de 

Zacarias José dos Santos, posseiro desde 1975 e que despontava como uma importante 

liderança da ocupação.  No início de 1985, os conflitos voltaram a se agravar, onde o 

fazendeiro evitava que novos posseiros chegassem e os posseiros impediam a tomada da 

área já apossada. A partir daí chegaram a uma trégua nos conflito: a área ficou dividida, 

na parte ocupada pelos posseiros o fazendeiro não avançava, nem fora permitido que 

posseiros ocupassem novas áreas dentro da fazenda. Entretanto, o clima sempre 

permanecia tenso, sobretudo pelo poder de fogo do fazendeiro e de sua articulação com 

a polícia local.  

 Zacarias José dos Santos que era posseiro na fazenda há mais de 10 anos vinha 

sendo constantemente atacado pelos fazendeiros: primeiro, Pedro Caribé, grileiro da 

região, que dera suas roças em dívida de empréstimo, e depois com a chegada de 

Raimundo Viana ele sofrera mais ainda, uma prisão de três dias, sem que a polícia 

pudesse acusá-lo de nenhum crime. À época a fazenda possuía culturas de mamona, 

mandioca, milho, feijão e batata, todas elas plantadas pelos posseiros, que mesmo com a 

possibilidade de conflito eminente continuavam chegando 

 

Eu já vinha no meio da estrada, teve um tiroteio [...]. Muitas pessoas 
dizia ‘vorta!, como é que tu vai pra lá no meio de um dia desse?’ Eu 
disse: ‘não! Já tô aqui vou ficar’. Já tinha botado meu pedacinho de 
roça aqui, já tava com o maxixe beirando o chão ai [...] (S.R.J., 
assentado no Caxá, depoimento em 12.06.2011). 

 

 Esses depoimentos vão expressando que o sonho de que aquela terra, 

“aposseada” pudesse ser a terra que eles tanto lutavam para ter, nem as ameaças 

constantes parecem deter o sonho de vida daqueles posseiros.  A terra já estava sendo 

trabalhada, e os frutos daquela ocupação já apareciam e se tornava visíveis, como a 

materialização da esperança de possuir aquelas terras. 

 Em janeiro de 1981, com o aumento da tensão nas Fazendas Pau a Pique e 

Furado de Espinho, as lideranças do STR de Marcionílio Souza, com o apoio de 

advogados da AATR e da CPT, decidem procurar a Sede da FETAG-Ba para fazer a 

denúncia de que se não houvesse intervenção pública, muitas famílias seriam expulsas 

das terras das referidas fazendas. Denunciavam, além dos grileiros, o delegado e ação da 

polícia local, na medida em que estes eram muitas vezes os que trabalhavam para os 

fazendeiros ameaçando, expulsando e prendendo muitos trabalhadores. Conforme 
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expressava o presidente da Federação em depoimento a um jornal do estado “São 

registradas, em média, quatro intimações diárias, além das prisões” (TRIBUNA DA 

BAHIA, 31/01/1981).  

 Apesar do clima de tensão as famílias continuavam chegando e aquelas que já 

estavam nas áreas iniciavam a continuidade de suas vidas nessa nova terra 

 

[...] quando ocupou a terra começou a trabalhar, a plantar por conta 
própria. Lutar para desapropriar. Foi plantar mamona, milho, 
mandioca, muitas lavouras plantava. Ai uns anos correram até bem na 
lavoura, o pessoal plantou muita lavoura. Até algodão o pessoal 
plantou na lavoura uma época, até um determinado tempo a maioria 
era a lavoura, ai o tempo começou a ficar fraco e o pessoal foi pro 
criatório (S.N., assentado no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 

 

 Contudo, como as terras estavam sem nenhuma plantação, e mesmo margeadas 

pelo Rio Paraguaçu, a vida nesse início de morada era muito difícil, sobretudo pela falta 

de acesso a água. Outro ponto é que chegaram famílias inteiras, muitas destas com 

filhos pequenos, mulheres que tinham dado à luz há pouco tempo e outras gestantes, 

com pessoas idosas, enfim uma diversidade de situações dos grupos familiares, que terá 

implicações no processo organizativo na nova terra. Os relatos recordam que alguns 

homens optavam por vir sozinhos, deixando a família na cidade, preparando a terra pra 

que pudessem trazer as famílias em outro momento mais oportuno. O depoimento de 

uma filha de assentado, hoje com 32 anos, mas à época com apenas 10 anos, demonstra 

o drama da situação 

 

Então a gente sempre viveu neste processo de tensão, de conflito, meu 
pai sempre perseguido, pelo... na época a gente chamava de pistoleiro. 
Meu pai sempre perseguido pelos pistoleiros, e a gente chegava a um 
momento de querer sair daquela vida, de querer viver uma vida dita 
normal [...] E às vezes minha mãe que se desesperava pela situação 
que a gente teve passando, vivia, culpava ele e dizia que a gente tinha 
que sair daquela situação (N.M., assentada do Zacarias, filha de 
assentado do Caxá, depoimento em 23.09.2009).  

  

Pelos relatos, os assentados expressam que a vida se realizava em três 

dimensões: trabalhar em outras fazendas para tirar o sustento da família; aos fins de 

semana se dedicar a terra na qual estavam se “aposseando”; e ter forças para continuar 

lutando e se organizando, resistindo na terra. Podemos pensar que das três “tarefas”, 

trabalhar, roçar a nova terra e se organizar, essa última parecia a mais difícil, aquela que 
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muitos não tinham ainda se dedicado, era um novo aprendizado, era passar a dar sentido 

de um trabalhador, mas agora politizado, politização essa que era possibilitada a partir 

dos conflitos e pelas reuniões no STR de Marcionílio Souza e no Polo Sindical de 

Itaberaba. Os conflitos uniam as pessoas, e muitos passaram a se sindicalizar depois do 

início dos conflitos “Olhe, veja bem, antes de desapropriar, quando estava o conflito ai, 

o sindicato era cheio. O sindicato era cheio, todo mundo dava atenção ao sindicato” 

(S.N., assentado no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 

  

2.3 A MORTE DE “UM BRIGADOR DE TERRAS, UM LADRÃO DE TERRAS”: 

morte de Zacarias, nascimento de um Projeto de Assentamento   

 

 Os conflitos nas Fazendas Caxá, Pau a Pique e Furado de Espinho acirravam a 

cada dia, de forma que a vida na terra tornou-se uma vida movida e a partir dos conflitos 

ali desencadeados. Esta questão nos remete a dimensão de que viver, plantar, colher 

passara a se pautar a partir dos conflitos. Não fora poucas às vezes, a partir dos 

depoimentos dos assentados, que os posseiros tiveram suas roças destruídas, ou que 

foram impedidos de circular por algum local nas fazendas. Muitos relatam que tinham 

que se esconderem quando algum carro chegava ou quando os jagunços dos fazendeiros 

se aproximavam do local.  

 Além do STR de Marcionílio Souza, a resistência tinha abrigo, no Polo Sindical 

de Itaberaba, município a 80 km de Marcionílio Souza, onde existia a Sede da CPT de 

Itaberaba. O Polo Sindical fora fundado pelos trabalhadores, em 22 de maio de 1983, 

que decidiram unir os esforços dos STR dos municípios próximos, como Iaçu, 

Planaltino, Boa Vista do Tupim, Itaberaba, Ruy Barbosa e Andaraí. Esta entidade, 

registrada como Associação de Apoio aos Trabalhadores da Chapada, (A.A.T.C), tinha 

uma sede em Itaberaba, em uma casa emprestada pela CPT, e passou a ser um dos 

redutos aglutinadores das lutas na região da Chapada Diamantina 

 

E ai os municípios vizinhos, como Planaltino, Maracás, Iaçu, e... 
viram a luta deles ali e viviam que era a mesma situação e começaram 
a chamar esse grupo  de Marcionílio pra ajudar eles no enfrentamento. 
O sindicato de Iaçu já existia naquela época e encabeçava a luta 
também, com eles e eles saiam de Marcionílio para ajudar os 
companheiros no município vizinhos. Engraçado que meu pai conta 
que eles iam assim, de qualquer jeito, se era pra ajudar o companheiro 
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eles iam (N.M., assentada no PA Zacarias, Marcionílio Souza, filha de 
assentado do Caxá, depoimento em 23.09.2010).  

 

Essa rede de solidariedade e resistência foi muito importante para o 

fortalecimento da luta local, sobretudo porque, em fevereiro de 1984, o Juiz Edvaldo 

Oliveira Jatobá, da Comarca de Maracás, defere o pedido de Pedro Ribeiro para que os 

posseiros fossem expulsos da área da Fazenda Pau a Pique. Os trabalhadores através do 

STR de Marcionílio Souza e do Polo Sindical de Itaberaba partem em direção à 

Salvador onde procuram a Sede da FETAG para denunciar a expulsão. 

De acordo com depoimentos e de jornais, cerca de 200 famílias, somando mil 

pessoas, estavam correndo o risco de ter que se retirar da Fazenda a partir da decisão do 

juiz, que ordenou a expulsão de “todo e qualquer invasor que permanecer na fazenda 

‘Pau a Pique’ sem a autorização de Pedro Ribeiro da Silva” (Jornal da Bahia, 

15.02.1984). Os advogados da FETAG e do Polo Sindical impetraram uma ação na 

justiça pedindo a revogação da decisão judicial, colocando também os trabalhadores 

como sujeitos que podiam acessar o aparato jurídico para se defender. Várias lideranças 

despontavam naquele momento de luta, muitos ainda presentes no hoje Assentamento, e 

outras que viriam a falecer por causa dela, como Zacarias José dos Santos, posseiro que 

há seis anos tinha uma roça de feijão, mandioca e milho na Fazenda Pau a Pique, onde, 

segundo relatos dele à época “A fazenda era só mato quando eu cheguei”(Jornal da 

Bahia, 15.02.1980). Segundo relatos, Zacarias José dos Santos teria vindo de Boa Vista 

do Tupim para a fazenda Pau a Pique para trabalhar convidado pelo gerente da fazenda, 

em regime de meia, mas com o tempo tornou-se posseiro de uma área de nove tarefas. 

Os trabalhadores prometiam resistir pacificamente, mesmo sabendo que um 

destacamento da Polícia Militar de Maracás viria para cumprir a decisão judicial. 

Contudo, a decisão foi revogada pelo Tribunal de Justiça e os posseiros conseguiram 

continuar na Fazenda, sem, entretanto evitar que os conflitos com os fazendeiros 

prosseguissem. Diante desta situação de conflitos, em toda a Chapada Diamantina, a 

FETAG-Ba emite, em 20 de maio de 1985, uma Nota Pública, endereçada ao 

Superintendente do INCRA na Bahia, afirmando a necessidade de se realizar a reforma 

agrária nos municípios de Andaraí, Marcionílio Souza, Itaetê, Iaçu e Ruy Barbosa, 

sobretudo porque, segundo a Nota, dois terços das terras dos municípios estava 

“concentradas em mãos de poucas famílias”. No referido documento fazia referência à 

violência policial nos municípios, a situação de pobreza dos trabalhadores rurais e 
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apresentava esperança de que a “Nova República”, que tinha anunciado a realização da 

reforma agrária a fizesse de forma urgente e concreta, de modo a solucionar os 

problemas de terras que existiam.   

As reivindicações da Nota se centravam, em: a) que os conflitos pela terra nos 

municípios não fossem tratados como questão policial; b) retirada do Delegado Especial 

da região; c) que as prisões e intimidações fossem suspensas; e d) discriminação das 

terras das fazendas dos municípios.  Essa Nota, assinada pelos presidentes dos STRs de 

Marcionílio Souza, Boa Vista do Tupim, Iaçu, Itaberaba e Ruy Barbosa, além do 

presidente da FETAG na Bahia, demonstrava a capacidade de organização, articulação e 

de entendimento do conjunto dos conflitos agrários na região, bem como da 

“militarização” da questão agrária na região, principalmente do uso da força policial 

para defender os interesses dos fazendeiros, latifundiários e grileiros na região.  

A partir desse encaminhamento e como o estado não podia se poupar de discutir 

a questão dos conflitos agrários na região, o INCRA envia em 04 de junho de 1985 uma 

equipe para ouvir os trabalhadores e dar início à vistoria das Fazendas Caxá, Pau a 

Pique e Furado de Espinho. Instituída pela Ordem de Serviço 11/1985, os técnicos do 

órgão foram enviados a campo com o objetivo de identificar áreas com conflitos nos 

municípios citados, de forma a tentar atenuar a situação de conflito que realmente 

acontecia na região. A equipe fora formada por uma procuradora federal, um engenheiro 

agrônomo e um auxiliar administrativo, que realizaram estudos “preliminares de áreas 

sob tensão social” daqueles municípios.  

Os primeiros contatos da Comissão foram com a Diretoria do Pólo Sindical de 

Itaberaba e com agentes da CPT de Itaberaba, buscando ter subsídios para se entender o 

ocorrido nas áreas. Observamos que este fato da Comissão buscar relação com as 

representações perpassaram por uma dimensão do reconhecimento dessas entidades 

como representativas daqueles posseiros. A partir desse contato foi feito um 

levantamento das áreas em conflitos, e muitas delas eram aquelas mesmas que estavam 

com conflitos no início dos anos de 1970  : Morro Encantado, em Andaraí; Campo do 

Gado, Cristiane, Canabrava e Musquita em Boa Vista do Tupim; as Fazendas Roque e 

Santo Antônio em Iaçu e Pau a Pique e Furado de Espinho em Marcionílio Souza. Em 
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consulta ao Diretor do Interba na região os técnicos da Comissão foram por ele 

informados que não havia indício de terras públicas na região27. 

Depois dos contatos com os representantes do Polo Sindical e da CPT a 

Comissão seguiu para a Fazenda Pau a Pique, de modo a ouvir os posseiros sobre os 

conflitos na área. Na conversa com os posseiros, segundo relatório do INCRA, ficou 

claro que os moradores tinham conhecimento da área, do histórico de ocupação da 

fazenda, bem como dos pretensos donos. Os relatos que constam nos levantamentos dos 

técnicos ratificam o histórico de conflitos contados anteriormente pelos posseiros, o que 

confirma o clima de tensão na área. Muitos dos posseiros ratificavam a derrubada de 

casas, a destruição de posses e de plantações, e de ameaças às suas famílias. Um dos 

posseiros entrevistados foi Zacarias José dos Santos, que relatou todo o processo, 

inclusive sua prisão de forma arbitrária pelo delegado de Marcionílio Souza, um ano 

antes.  

 Depois do levantamento com os posseiros, a equipe tratou de realizar o 

levantamento dominial da fazenda, constatando que o imóvel estava registrado sob a 

propriedade de Raimundo Viana, e que pelo código do imóvel no Sistema de Cadastro 

Rural do INCRA estava classificado como latifúndio por exploração, o que 

caracterizava o caráter rentista daquela configuração territorial.  

 O levantamento dos aspectos físicos indicava um terreno plano na sua maior 

parte e ondulado em outras, com o acesso pela rodovia BA 245, que passava pelo 

interior do imóvel. A cobertura vegetal era caracterizada por um aspecto de caatinga 

hipoxerófila, com plantas características do semiárido, como a palma, o cactos, 

essências vegetais e uma formação densa. Importante lembrar que nos depoimentos dos 

trabalhadores a fazenda era tida “toda como um mato”, o que esta descrição da 

Comissão vai confirmando o conhecimento dos trabalhadores sobre a natureza. A 

precipitação média anual era de 700 a 800 mm de chuva, com uma temperatura média 

de 23º, com período chuvoso de novembro a março.  As terras das fazendas eram 

próximo ao Rio Paraguaçu, que era perene e caudaloso, e no interior dos imóveis foram 

encontrados apenas riachos temporários.   

 Os técnicos da Comissão encontraram a fazenda em utilização agrícola, 

sobretudo com as culturas de mamona, mandioca, milho, feijão, batata doce, abóbora e 

                                                 
27 Esse fato não se confirma ainda hoje, haja vista que segundo dados do I  Plano Nacional de Reforma 
Agrária do Governo Lula, os quatro municípios possuem mais da metade de suas áreas como sendo terras 
devolutas.  
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cana, todas nas áreas dos posseiros. Indicaram ainda uma diferença na ocupação dos 

espaços: nas áreas próximas ao rio culturas temporárias de vazante, e no interior que 

aparentavam uma utilização “intensiva dos seus atuais ocupantes”, isto é, os posseiros 

que nelas trabalhavam. Notemos que as culturas eram aquelas que serviriam de 

alimentos para os posseiros, o que demonstra a relação de uma terra de trabalho, uma 

terra de vida, em contraste com o latifúndio por exploração do proprietário, Raimundo 

Viana.  

 Diante desta realidade, ainda em junho de 1985, e embora relatando o domínio 

“inquestionável” de Raimundo Viana sobre a área, os técnicos concluem 

 

Há posse, configurada pela cultura efetiva e morada habitual. As 
culturas existentes foram desenvolvidas pelos posseiros, com 
aproveitamento racional e produtivo das áreas cultivadas. Há ‘animus’ 
de permanência por parte dos posseiros, a despeito da oposição do 
referido proprietário (INCRA, 1985, p. 39).  

 

 Observemos os técnicos da Comissão admitem que o uso racional e produtivo 

fosse feito pelos posseiros, o que demonstrava a importância que aquela terra 

representava para aquelas pessoas, que de forma geral não tinham trabalhado em uma 

terra que fossem deles. Admitem os técnicos que mesmo com a contrariedade do 

proprietário os posseiros continuavam trabalhando na terra. Assim, recomendam 

 

Estudo detalhado do imóvel, envolvendo levantamento sócio-
econômico, objetivando a sua indicação como área prioritária para fins 
de reforma agrária28. A área indicada poderá, inclusive absorver a 
Fazenda ‘Caxá’, com 8.000 ha, já estudada pelo INCRA e a Fazenda 
‘Furado de Espinho’, com 1.973,30 ha, de propriedade da Cia. de 
Celulose da Bahia, ambas confinantes com a Fazenda ‘Pau a 
Pique’(INCRA, 1985, p. 40-41).  

 

 Dessa forma o relatório do INCRA deixava claro que as Fazendas Pau a Pique, 

Furado de Espinho e Caxá eram passiveis de desapropriação para que aqueles posseiros 

tornassem-se assentados de reforma agrária, muito embora admitissem que conflitos 

mais explícitos com os proprietários tivessem se concentrados na Fazenda Pau a Pique. 

 Apresentado esse relatório, o aumento dos conflitos fundiários e a pressão das 

entidades representativas daqueles posseiros fazem com que o INCRA encaminhe uma 

equipe técnica, entre os dias 29 de julho a 07 de agosto de 1985, para realizar um 

                                                 
28 Em consonância com o Estatuto da Terra e com a Proposta do PNRA lançada em abril daquele ano.  
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levantamento sócio-econômico dos ocupantes da área. Esse levantamento conseguir 

investigar a situação econômica de sessenta e quatro posseiros, embora os técnicos 

admitissem ter “mais de cem”. O diagnóstico levantou que mais da metade dos 

posseiros entrevistados, 60%, tinham chegado à Fazenda entre 2 e 5 anos, o que é mais 

uma comprovação que eles chegaram a partir dos conflitos pela terra que eclodiram no 

município, conforme relatamos anteriormente. Mais de 80% dos posseiros tinham entre 

22 e 59 anos, sendo a maioria do sexo masculino, pois a maioria das mulheres ainda 

morava com parentes nas cidades vizinhas, com medo do acirramento dos conflitos. 

Quase 82% dos ocupantes entrevistados ocupavam áreas até 30 hectares, e mais da 

metade da Fazenda tinha cultivos de mandioca (47 hectares), mamona (200 hectares), 

milho (204 hectares), melancia (173 hectares), abóbora (219 hectares) e muito pouco 

pasto (13 hectares), devido, principalmente, a descapitalização dos posseiros. A esses 

dados socioeconômicos acrescenta-se um dado político importante: noventa por cento 

dos posseiros estavam sindicalizados, o que demonstrava a força do STR como 

instrumento de organização e resistência. O Relatório era uma salvação para aqueles 

camponeses, que parecia mais perto de terem a terra desapropriada, o que de fato 

aconteceu, não sem antes o sangue de um deles ser derramado nela (CAR, 1985, p. 20).  

 Após a visita do INCRA os conflitos se acirraram ainda mais na área. As 

Fazendas Caxá e Furado de Espinho, por serem áreas abandonadas pelos seus 

respectivos proprietários não apresentava resistência dos mesmos, embora grileiros 

como Waldemar Ferraro ainda permanecesse na área tentando tomá-las. Mas na 

Fazenda Pau a Pique os conflitos tomaram um rumo de morte. No dia 13 de agosto de 

1985, cinco dias apenas da equipe do INCRA ter deixado a área, um grupo de 

trabalhadores se levantou cedo e, em multirão, começaram a “roçar” uma área da 

Fazenda Pau a Pique, onde tinham a intenção, por indicação da CPT, de construir a 

delegacia sindical de Marcionílio Souza e uma pequena Igreja para o povoado “E ai eles 

teve um desejo de fazer um campo de futebol e uma igrejinha e uma casinha para pra a 

organização de delegacia sindical, né?” (S.N., assentado no Caxá, depoimento em 

24.10.2010). A construção dessas edificações foi definida na reunião do STR de 

Marcionílio Souza, no dia 10 de agosto de 1985, o que certamente chegou ao 

conhecimento do fazendeiro e dos seus empregados. 

 Os trabalhadores começaram o dia trabalhando naquela terra, numa área que 

segundo relatos Raimundo Viana tinha prometido para um dos seus vaqueiros – ou 

capanga como preferiam chamar alguns –, com o claro intuito de criar conflitos entre 
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trabalhadores e não se expor ao processo mais direto. Segundo depoimentos colhidos 

em campo, Zacarias José dos Santos já estava “marcado” pelo fazendeiro e pelos seus 

jagunços, pois, como vimos, vinha se tornando uma liderança constante na região:  

 

E começou a brigar entre eles, e ai eles tinha a sombra do fazendeiro, 
ne? E ai pesou um tanto. Ai teve uma época teve reunião com a 
diretoria do sindicato, e ai a diretoria teve um dia que foi lá, 
convidado por ele para fazer acordo, ai e tava nessa reunião os 
pistoleiros tudo armado. E nessa época ai o primeiro presidente do 
sindicato, por nome Valdelito, conhecido por Vardão, e outro rapaz 
tesoureiro do sindicato, a primeira diretoria, e fez essa reunião ai 
quando ele chegou ele me falou ‘rapaz, eu tive que ter mão de saber 
como era que conversava lá, por que os homens estava tudo com o 
dedo no gatilho, os pistoleiro, e ali ta perigoso rapaz, e os caras se o 
Zacarias vacilar eles matam Zacarias, e se Zacarias vacilar eles matam 
Zacarias, por que eles estavam a fim mesmo (S.N., assentado no Caxá, 
depoimento em 24.10.2010). 

 

 Este depoimento vai comprovando que algo com Zacarias José dos Santos estava 

prestes a acontecer, que era uma questão de tempo e de estratégia do fazendeiro alvejar 

o principal líder com a intenção de amedrontar todos os posseiros. Como a figura e a 

liderança de Zacarias despontavam, os opositores da ocupação acusava-o por tudo o que 

acontecia: da organização a “badernas”. Algumas outras lideranças, mais experientes no 

processo de luta e resistência, procuravam aconselhar Zacarias para que ele evitasse um 

confronto mais direto com os jagunços, fato este que não foi ouvido. Antes do dia 13 de 

agosto, em um dia de sábado que antecedeu o acontecido, policiais procuraram Zacarias 

pela feira de Marcionílio Souza, com intuito de prendê-lo, à mando dos fazendeiros da 

região.  

 Pouco antes do meio-dia, do fatídico 13 de agosto de 1985, os trabalhadores 

estavam cantando 

 

Ai ele foi no outro dia e começou a trabalhar, e alegre, cantando e tal, 
ne? (S.N., assentado no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 

 
O pessoal sempre faz multirão cantando. (S.E., assentada no Caxá, 
depoimento em 24.10.2010). 

 
[...] é, o pessoal sempre faz multirão cantando. E ele tinha esse ritmo 
assim, essa tradição de cantar, de cantar reis, de cantar boi, e começou 
a cantar, aquela zuada, parecendo até que ele estava confiando no que 
o cara tinha dito, nas conversas que teve. Quando foi uma hora, ele 
viu, uma média de 9 horas, ele viu uns caras chegando, foi cercado de 
pistoleiros. Ai uma hora, foi o cara chegando, caminhou pra ele, um 
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que chamava ou chama “Vardinho” e caminhou pra ele, foi lá, fez 
uma conversa com ele e começou a atirar, ele levou dois tiros (S.N., 
assentado no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 

 

 

 Zacarias José dos Santos e mais nove pessoas, inclusive dois dos seus filhos, 

foram alvejados por balas que partiam das armas dos jagunços do fazendeiro. Os filhos 

de Zacarias tentavam ao mesmo tempo socorrer o pai e lutar contra os jagunços, de 

modo que o clima era tenso e incerto. Os quatro jagunços conseguiram sair e entraram 

em uma caminhonete que estava estrategicamente aguardando-os, de modo que 

pudessem fugir com rapidez.  

Os posseiros feridos foram encaminhados para o Hospital de Itaberaba, enquanto 

o corpo de Zacarias, morto, foi levando para a delegacia, em uma veiculo tipo caçamba, 

conforme conta um depoimento “E ai botou o corpo de Zacarias numa caçamba para 

levar para Itaberaba pra fazer o corpo de delito, botou numa caçamba” (S.N., assentado 

no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 

 Este fato remete muito às lembranças dos assentados, sobretudo quando 

recordam que naquele momento as pessoas envolvidas nos conflitos por terra não eram 

respeitadas, eram tidas como marginais. Lembrando sobre como foram tratados no 

momento da morte de Zacarias o mesmo assentado é enfático em seu depoimento 

 

Mas fizeram pouco caso, porque na época era assim: ‘quem morreu ai 
foi um brigador de terra, um ladrão de terra’, eles faziam assim. E ai 
levamos numa caçamba o corpo de Zacarias, foi assim, foi e veio em 
uma caçamba. E ai a solidariedade só foi do pessoal (S.N., assentado 
no Caxá, depoimento em 24.10.2010). 
 
 

 O fato de ser tratado como “ladrões” de terra, inclusive pelo prefeito da época, 

Osvaldo Góes de Oliveira, foi muito significativo para a vida daqueles posseiros, de 

onde retiraram força para continuar a se organizar. O fato de não ter tido apoio e do 

companheiro de luta ter seu corpo levando em uma caçamba, fato enfatizado em 

diversos depoimentos, expressa um sentimento de desrespeito, humilhação e 

desamparo, mas também potencializando a necessidade da continuidade da luta. 

 Após o ataque dos jagunços do fazendeiro, as vitimas foram à delegacia de 

Itaberaba, onde denunciaram as circunstâncias do crime e elencaram os culpados: quatro 

empregados do fazendeiro Raimundo Viana, proprietário da Fazenda Pau a Pique. Lá, 

contaram sua situação de posseiros e relataram o fato de que Zacarias havia muito 
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tempo sendo ameaçado pelo fazendeiro. No dia 14 de agosto de 1984, foi realizada a 

necropsia do corpo de Zacarias, onde foi concluído que a morte foi por anemia aguda 

devido aos ferimentos com arma de fogo.  

 No dia 14 de agosto de 1985, mais de duas mil pessoas foram ao enterro de 

Zacarias, entre elas os presidentes da CUT, da FETAG-Ba, membros da ATTR e da 

CPT e principalmente posseiros e trabalhadores rurais dos municípios da Chapada 

Diamantina, onde demonstraram sua dor e indignação com o fato acontecido. Como 

relata um assentado “E ai o que nos fez foi participar do enterro de Zacarias, ai foi muita 

gente. Aí começamos a correr pra Brasília, Salvador pra denunciar e dar as 

providencias” (S.N., assentado do Caxá, depoimento em 24.10.2010).  

 No dia 16 de agosto, uma Comissão, composta por trabalhadores rurais, agentes 

da CPT, da FETAG, o advogado do Polo Sindical e da AATR foram a Salvador 

encaminhar um pedido de urgência para que fosse investigada a morte de Zacarias, bem 

como celeridade na desapropriação das áreas. De Salvador, todos foram à Brasília, onde 

na Sede da Nacional da FETAG discutiram os meios de apressar e pressionar a 

desapropriação das áreas em litígio. Os acusados foram ouvidos e liberados, e até hoje 

nenhum acusado foi preso nem respondeu processo pelo crime. 

 No dia 20 de agosto, uma equipe do INCRA volta à área dos conflitos, e fazem 

um relatório encaminhando o pedido de desapropriação à Superintendência Regional do 

INCRA. Em 10 de dezembro de 1985, são emitidos pelo Presidente da República José 

Sarney, os decretos Decreto 92.095 e Decreto 92.044 que decretam as fazendas Caxá, 

Pau a Pique e Furado de Espinho como de interesse social para fins de reforma agrária, 

conforme perímetro dos mapas na figura 15.  
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Figura 15 
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3  O DESENROLAR DA LUTA NA TERRA : desenvolvimento e 

consolidação 
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A literatura sobre o processo de organização, desenvolvimento e consolidação 

dos assentamentos rurais é vasta e tem crescido nos últimos anos. A aceitação da 

existência de sujeitos sociais no campo brasileiro, em suas variadas interpretações 

teóricas e conotações políticas, potencializaram intervenções para a resolução ou 

amenização da questão agrária. A partir da década de 1980, as lutas do campesinato, e a 

atuação deste em movimentos sociais, fomentaram o aparecimento dos assentamentos 

de reforma agrária realizadas pelo Estado para amenização dos conflitos no campo. 

Desde então, os assentamentos rurais oriundos da implantação da política de Reforma 

Agrária tornaram-se lócus privilegiado de análise da questão agrária no Brasil. Se estes 

ganham expressão na década de 1980, é a partir da década seguinte que esses espaços 

passam a ser tomados para análises que buscam compreender o seu significado em todas 

as dimensões. A existência desses espaços tem potencializado temas como viabilidade 

econômica, significado político, relações campo-cidade, inserção no mercado entre 

outros. 

Muitos autores passaram a dar uma atenção para esses novos espaços, e desse 

processo resultado em enfoques teóricos dos mais variados sobre a condição de ser 

“assentado”. Dada essa nova condição do ser social, os autores interpretam temas como 

a territorialização camponesa em oposição aos espaços do capital; os conflitos internos e 

externos; a permanência ou não de um ethos camponês nos assentamentos; a relação dos 

assentados com associações e cooperativas de produção; relações dos assentados com o 

poder público, entre outros. Dessa forma, a “condição” de camponês assentado torna-se 

uma das dimensões para se compreender a reprodução social camponesa na atualidade.  

A questão agrária, da qual a questão camponesa constitui uma de suas múltiplas 

determinações, se constitui ainda como um dos dilemas da sociedade. O que perpassa 

nas discussões teóricas e políticas, sobre o campesinato é a sua constituição e as 

possibilidades da continuidade da sua reprodução. Historicamente, o ser social 

camponês tem na terra a sua legitimação. Nos conflitos agrários está em jogo muito 

mais do que a posse e o uso da terra, o que está em questão é a reprodução da sua 

existência e a possibilidade da existência permanecer. A condição camponesa pode ser 

pensada como uma questão histórica e, por isso, da reprodução enquanto ser social.  

 Partindo do pressuposto do materialismo histórico, mais especificamente nas 

obras de Marx (2003), Engels (2008) e Lukács (2010), compreendem-se o processo do 

trabalho como ação mediadora entre a sociedade e a natureza. O trabalho social é uma 

ação objetivada, planejada com uma finalidade. Neste sentido, o trabalho expressa uma 
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dimensão ontológica e histórica. Ontológica porque faz parte da constituição do ser 

social, embora este não possa ser reduzida ao trabalho; e histórica dada a sua 

dinamicidade e modificação ao longo do tempo. É pelo caráter coletivo e social do 

trabalho que o ser social é criado e se reproduz, articulando as dimensões objetivas e 

subjetivas.  

 O camponês se constitui com ser social por e a partir de uma tríade: terra, 

família e trabalho (Woortmann,1990; Queiroz,1973). A reprodução do campesinato 

pode ser pensada a partir da reprodução do próprio modo de produção, representando, 

assim, a relação entre particularidade e universalidade. A partir dessa compreensão, a 

existência camponesa deve ser vista sob a lógica de uma reprodução contraditória do 

capitalismo. Como este modo de produção se baseia na separação dos trabalhadores dos 

meios de produção e na exploração e subsunção da força de trabalho, a trajetória do ser 

social tende a perpassar pela alienação, divisão social do trabalho e exploração. Sob o 

capitalismo a constituição deste ser social, no caso o camponês, tende a ser colocado a 

partir desse dilema, isto é, de um processo contraditório de negação/afirmação, 

alienação/desalienação, resistência/submissão.  

 Dessa forma, compreender este momento de formação e consolidação do PA 

Caxá é imprescindível para entendermos as dimensões colocadas na época e as 

implicações para o hoje. A criação do Projeto de Assentamento de Reforma Agrária é 

uma questão que deve ser analisadas amiúde, vez que o termo “projeto” abarca uma 

série de entendimento e discussões, afinal de contas é projeto na visão de quem? Do 

Estado? Das famílias assentadas? Porque após longos anos, esses espaços ainda são 

chamados de “projetos”? Pretende-se ao longo deste capítulo colocar elementos para se 

pensar esta questão.  

3.1 A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAXÁ: Origem e Organização  
  

 Os Decretos que declararam as terras das fazendas como interesse social pode 

ser entendido como um momento de alegria para aqueles posseiros que assim passaram 

a ter a possibilidade de um acesso a terra de forma garantida e, principalmente, como 

resultado da resistência, mobilização e organização daqueles sujeitos. 

 O Relatório de Desapropriação das fazendas apontava poucas benfeitorias na 

área como resultado do trabalho dos fazendeiros, fato recorrente em processos de 

desapropriação. Na fazenda Pau a Pique havia apenas uma sede, uma casa de 

empregados em estado precário e duas áreas com pastagem; na fazenda Furado de 
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Espinho encontrou-se apenas uma casa sede, uma casa para empregados, um curral e 

uma plantação de sisal; e na Fazenda Caxá não foram encontradas benfeitorias. Estes 

elementos comprovam o quanto as fazendas estavam abandonadas, servindo apenas 

como reserva de valor para os seus respectivos proprietários (INCRA, 1985, p.22).  

 Os primeiros relatórios apresentavam os limites do uso agrícola da área, 

sobretudo pela baixa precipitação de chuva na região. Entretanto, acreditamos que este 

não poderia ser o impedimento para a desapropriação das áreas, sobreveste porque este 

“problema” poderia ser resolvido com técnicas adequadas de correção e uso do solo. Os 

técnicos apontavam que as áreas tinham uma vocação agropecuária, potencializadas por 

se encontrarem às margens do Rio Paraguaçu e poderia ser desenvolvidas culturas como 

a de arroz, milho, hortaliças, mandioca, mamona e algodão, mesmo em períodos de 

estiagem.  

 O relatório de agosto de 1985, dias depois do assassinato de Zacarias e meses 

antes dos Decretos, apontava a utilização da irrigação, em regime de produção 

comunitária, em área sob a jurisdição do INCRA para realizar experiências no 

assentamento. Como recomendação e complementação, apontava a necessidade de 

barramentos ao longo do riacho Caxá, escavações de poços e de lagoas, bem como nas 

áreas próximas ao Rio Paraguaçu fosse realizados estudos para a implantação do projeto 

piloto de irrigação, em sistema comunitário. 

 A possibilidade da desapropriação não tinha afastado a tensão e os conflitos da 

região. Como os jagunços e o próprio fazendeiro não haviam sido presos, os posseiros 

ainda viviam sob o clima de tensão e medo. Mesmo após o assassinato de Zacarias o 

fazendeiro Raimundo Viana pleiteava a área, impetrando junto ao INCRA seus 

argumentos para que a terra não fosse desapropriada. Um dos argumentos era que a área 

estava ocupada pelas culturas de milho, feijão, mandioca, entre outras culturas, e que 

isso possibilitaria o acesso a créditos agrícolas. Afirmava, ainda, em ofício de setembro 

de 1985, que a área por ele ocupada era de 1.000 ha – do total de 3.600,00 ha da fazenda 

Pau a Pique –, e que no processo de desapropriação essa área de 1.000 ha não entrasse, 

dado que ele tinha pretensão de “continuar” trabalhado na área. Conforme aponta a carta 

no relatório 

 

Assim, estou de acordo em seja dita área desapropriada, após 
levantamentos que se fizerem necessários, para fins de regular 
assentamento dessas famílias, desde que fique preservada aquelas em 
que estou realizando benfeitorias para se somarem às muitas já 
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executadas e que lhe deram efetivo sentido econômico e até social 
pela mão de obra que vem absorvendo29. 

 

Observemos que o jogo de palavras usadas pelo fazendeiro: 1) a desapropriação 

partiria de um “acordo”, de um aval dele; 2) a preservação da área que segundo ele, 

tinha um planejamento; e 3) a área restante teria um sentido econômico e social para a 

região. Destaca-se que essa foi uma das tônicas da ação dos fazendeiros da época: 

declarar que a convivência com os posseiros era mansa e pacífica, e que a 

desapropriação deveria ser negociada. Como vimos anteriormente, a área da fazenda 

estava quase que totalmente ocupadas pelos posseiros e as culturas ali existentes eram 

frutos dos trabalhos destes. Esta ação de Raimundo Viana era a “última cartada” para 

que o seu latifúndio por exploração não fosse desapropriado. Depois do assassinato de 

Zacarias, ficaria difícil sustentá-lo por mais tempo.  

Em setembro de 1985, começaram os estudos definitivos que iria embasar a 

desapropriação das áreas, sendo a Fazenda Pau a Pique aquela que apresentava muitos 

empecilhos, sobreveste pela tentativa do fazendeiro ainda tentar reverter a situação que 

para ele era, agora, desfavorável. As justificativas para a desapropriação eram baseadas 

no Estatuto da Terra, vez que o PNRA ainda não tinha sido aprovado, entre as 

justificativas destaca-se: 1) forte tensão social na área; 2) a não exploração; 3) 

incidência do número de posseiros, entre outras. A proposta de desapropriação das 

fazendas Pau a Pique e Furado de Espinho estavam em consonância com o artigo 160 da 

Constituição Federal de 1967, que rezava pelo princípio da função social da terra. A 

área de 508 ha, vendida por Raimundo Viana a Antônio Guimarães – acusado de ser 

cúmplice na morte de Zacarias – foi retirada do processo.  

Uma vez levantado a situação das fazendas, em novembro de 1985, chega às 

mãos do Presidente da República José Sarney o relatório final, observando as indicações 

acima citadas, que preconizavam a desapropriação das áreas. Em 10 de dezembro de 

1985, são editados os Decretos de desapropriação das áreas. As bases jurídicas para a 

implantação do PA Caxá estavam derrubadas, outras teriam que ser erguidas, agora 

pelos posseiros e pelo Estado.  

Em janeiro de 1986, iniciam-se as vistorias necessárias para a avaliação das 

áreas antes em litígio. A base de cálculo para o valor da terra nua partiu da declaração 

do proprietário, o que foi um avanço para a época em vez de ser declarado pelo valor de 

                                                 
29 Carta de Raimundo Viana ao Diretor do INCRA, em 03 de setembro de 1985.  
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mercado. Entre os destaques do laudo de avaliação destacam-se as madeiras de forte 

valor comercial, como a aroeira, peroba e pau d´arco, madeiras essas que viriam a ser a 

“salvação” para os assentados uma vez da demora dos créditos serem liberados. A 

venda dessas madeiras, e a transformação de outras em carvão, seria motivo das 

primeiras divergências internas entre os assentados, pois para uns – sobretudo as 

lideranças – traria problemas para o assentamento, para os posseiros, que aguardavam 

os créditos, seria a possibilidade de reprodução mais imediata. O Laudo de Avaliação 

era enfático: a potencialidade da área, em termos de produção e de produtividade, seria 

alcançada desde que fosse implantada a assistência técnica e os créditos fossem 

liberados. Após a avaliação, os valores foram estabelecidos: Fazenda Pau a Pique foi 

avaliada em Cz$ 30.098,87 e Fazenda Furado de Espinho Cz$ 617.305,05, totalizando 

Cz$ 647.305,05.  

 Paralelamente ao processo institucional de desapropriação das áreas, os 

posseiros seguiam suas vidas, trabalhando a terra ainda a ser efetivada. As dificuldades 

eram ainda imensas, sobretudo pelo difícil acesso a água e pela terra ainda não ter sido 

preparada para um plantio mais efetivo e consistente no que diz respeito à culturas mais 

permanentes. As dificuldades eram crescentes na terra desapropriada conforme aponta 

um depoimento, destacando o elemento da incerteza 

 

Ai foi quando saiu a notícia que essa terra não era dele [do 
fazendeiro], que o INCRA já tinha negociado com o fazendeiro, que o 
INCRA ia cortar pro povo, ai a gente se tranqüilizemos. Mas a gente 
vivia assustado e a gente trabalhava aqui, e bastava ouvir qualquer 
coisa que largava a foice e saia com medo dele. Teve muita gente que 
passou aperto aqui. Teve um bando de gente que passou o aperto aqui. 
(S.R., assentado do Caxá, depoimento em 29.06.2011).  

 

 Fica explicito que o medo ainda pairava nas mentes e corações daqueles 

posseiros. De certa forma era quase que inacreditável que aquela terra, na qual tinha tido 

tanto sofrimento e luta, passaria a ser realmente deles. O ato do INCRA “cortar pro 

povo”30, significa que eles aguardavam ansiosamente, uma notícia que ainda não 

                                                 
30 A demarcação dos lotes é uma das etapas do processo de execução de um Projeto de Assentamento. 
Anteriormente é determinada uma área a ser delimitada para cada assentado, e uma empresa de serviços 
topográficos realiza a medição e a delimitação de cada lote do assentamento. Harvey (2011), ao criticar a 
estética dos modelos pré-estabelecidos, aponta um elemento interessante para pensarmos essa dimensão 
da delimitação dos lotes em reforma agrária, uma vez que a organização social (as família assentadas) fica 
aguardando a “medição” (o modelo espacial delimitado pela política), para poder se reproduzir. Dessa 
forma, limita-se a reprodução da vida à a partir de um modelo pré-estabelecido. Nesse sentido é 
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parecia verdade. Além do mais, o fato de “passar aperto” nos remete à dificuldade de 

passar a morar, agora com suas respectivas famílias, naquela terra, na longa tarefa de a 

partir do trabalho passar a produzir um novo espaço. Os assentados lembram que a 

única área “aberta” é onde se situava a sede da fazenda, onde hoje é o núcleo do 

povoado do Caxá (figura 16), chamado por alguns de “arrailzinho” 

 

Não tinha nada de aberto, a única área aberta é ali onde tem o 
arraialzinho do Caxá, ali, que tinha um velho ali, morava um velho 
chamado Trancolino, ali, três pessoas naquele lugar ali. E ai foi 
quando o povo chegou aqui não tinha nada, isso aqui era um deserto, 
não tinha nada. Toda paragem aqui era mato, ai foram chegando, 
foram ajuntado o pessoal, foi juntando e ali já esta ficando um 
arraialzinho ali (S.R., assentado do Caxá, depoimento em 30.06.2011). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
assustador o dado atual do INCRA na Bahia: das 40 mil famílias assentadas, cerca de 10 mil, 25%, 
aguardam a delimitação dos seus lotes para receber créditos para a produção.  

Figura 16: Centro do Projeto Caxá, antigo “arraial” 
Fonte: Tiago Rodrigues Santos, pesquisa de campo em 2011 
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Desse depoimento, presente em vários outros colhidos em campo, revela-se de 

forma interessante o fato da fazenda ser um “deserto”, fato este que remete a ter deixado 

de ser após o trabalho dos posseiros na área. O mato, elemento da natureza, era 

transformado em roça, a partir do trabalho. É em um novo espaço de sociabilidade que o 

grupo terá de demonstrar força para novas conquistas, como a de créditos, infra-

estrutura, entre outros.  Conforme nos diz Alencar:  

 

Considere-se o fato que um imóvel que passa por um processo de 
desapropriação é um lugar especial, espaço em construção, espaço que 
não quer ser somente local de produção, circulação, troca. Quer ser 
muito mais [...] (ALENCAR, 2000, p.50).  
 

O assentamento é um fato coletivo, com conteúdo social e assim é por nós 

entendido. Partindo dessa premissa, de que os assentamentos são novos espaços, 

concordamos com Santos quando este afirma que:  

 

O espaço, por suas características e por seu funcionamento, pelo que 
ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização feita 
entre as atividades e entre os homens, é resultado de uma práxis 
coletiva que reproduz as relações sociais (SANTOS, 2008a, 94-95).  

 

Por outro lado, o fluxo migratório de outras fazendas de Marcionílio Souza e de 

outros municípios não cessava, atraídos pele possibilidade de ter acesso a terra e tendo 

notícias da amenização dos conflitos. As pessoas vinham desses municípios em um 

fluxo constante, conforme conta um dos assentados: 

 

As pessoas vieram de vários municípios, vieram de Maracás, Iaçu, 
Planaltino, de outras cidades mais distantes, de Baixa Grande, tem 
pessoas assentadas de Baixa Grande, Santo Estevão, tem pessoas aqui 
de vários municípios. Agora como foi se reajustando a questão do 
assentamento, teve pessoas que não habitou tanto, pegaram passaram 
as suas posses de terrenos, que sempre as pessoas faziam suas roças, 
pegaram e foram passando pra outros. Hoje o predominante mesmo é 
do município de Marcionílio Souza (P.G., assentado no Caxá, 
depoimento em 01.07.2011). 

 

 O fato de vir pessoas de outros municípios, sobretudo por não estarem presentes 

no momento de luta, é motivo de tensão entre os assentados ainda hoje, pois alguns 

afirmam que o interesse daqueles eram outro que não a terra para plantar: 
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Olhe, esses que veio ocupar esses que veio não foi tanto pela terra, foi 
por causa de madeira, foi o pessoal de Iaçu e João Amaro, foi os 
primeiros que veio. Nós, da Lagoa da Churé, que ficamos sabemos e 
viemos para cá. Mas quem primeiros entrou foi eles, pra explorar 
madeira. Foi gente desse municípios daqui Maracás, quantidade de 
pessoas que vieram (S.N., assentado do Caxá, depoimento em 
29.10.2010) 
 

  

 A partir desses e de outros relatos, compreendemos que o fato de ter ou não 

participado da luta era um elemento de diferenciação social e até de desigualdade no 

interior do espaço. Para os assentados que participaram da resistência aos fazendeiros os 

“outros” que não haviam participado não davam o valor devido a terra, não a tratavam 

como deveria ser tratada: como materialização de uma conquista, custas de um grande 

sofrimento. O fato de vender os lotes, fato comprovado pela leitura de relatórios do 

INCRA, realizados em 1990, remete à venda dos lotes pelo fato de não ter passado pelo 

processo de luta.  

 Nos relatos, os trabalhadores lembram a dificuldade do início do trabalho nas 

áreas, recordam a caminhada da sede do município e de outras fazendas, à pé, em grupo 

de dez, doze pessoas, para o assentamento. Recordam que o acesso a água era 

possibilitado pelo aluguel de uma caminhonete que trazia galões de água para se passar 

toda a semana, sendo o uso da mesma restrito e racionado. A água era trazida de 

Marcionílio Souza, fato este que dificultava e encarecia a vida dos assentados. A fato de 

não ter acesso a água foi o aspecto mais lembrado nos depoimentos, era como se a falta 

d´água não permitisse que a vida de se desenvolvesse, que o sonho da terra não pudesse 

ser realizado, pois não havia água nem para o consumo humano nem para a plantação.  

 Em outubro de 1987, a CAR inicia a segunda grande intervenção na área: a 

demarcação dos lotes e a seleção dos beneficiários. Segunda porque a primeira tinha 

sido o processo de desapropriação das áreas, através do INCRA. A demarcação dos 

lotes foi feita por uma empresa de Santa Catarina e contou com a participação dos 

futuros assentados, sobretudo no trabalho de abrir caminhos, ou as “picadas” de cada 

um dos lotes. Frisa-se que pela análise da planta do PA Caxá, a perspectiva era de que 

fossem realizados três assentamentos diferentes, com lotes numerados para cada uma 

das fazendas a serem desapropriadas. Uma recomendação dos técnicos de campo 
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argumentava que deveria ser realizada a integração das áreas em um único projeto de 

assentamento, o que foi o realizado. 

Como já estávamos na execução do PNRA e do PRRA-Ba, a legislação previa a 

participação dos beneficiários nas etapas de execução do Projeto. Primeiramente 

reuniram-se em Salvador técnicos da Comissão Estadual de Execução da Reforma 

Agrária (CEERA) , ligada à CAR e técnicos da SERAC. Duas reuniões foram feitas 

pelos órgãos e pelo Sindicato, mas não houve acordo, sobretudo por que o STR de 

Marcionílio Souza pleiteava prazos para a liberação dos créditos e de uma clara 

definição dos critérios adotados para a classificação ou não de trabalhadores no 

processo de assentamento. Também, o STR reivindicava para si a seleção dos 

beneficiários, ou seja, os beneficiários teriam que ser levantados a partir da lista do STR 

de Marcionílio Souza e não dos órgãos governamentais.  

Em 17 de setembro de 1987, foi convocada uma assembléia geral para a seleção 

dos beneficiários, contando com a participação de 72 trabalhadores, técnicos da 

EMATER-Ba, do INCRA e da CAR. Baseados nos critérios do Estatuto da Terra, vistos 

anteriormente, foram selecionadas 373 famílias que já ocupavam as terras desde o início 

dos conflitos até aquele presente momento. Este processo de seleção dos beneficiários 

foi relatado em inúmeros depoimentos 

 

Isso ai foi o INCRA no caso, eles fez essa organização, discutindo 
com o pessoal, discutindo quem tinha o perfil e quem não tinha, 
discutindo com o sindicato, nessa época não tinha sindicato não, só 
tinha a associação e o pólo. O pessoal da EBDA também, que eles 
botou pra ajudar também ai eles fez dessa forma, ai é... aposseou, 
aposseou todo mundo. Ai teve um pessoal que queria mais terra, mas 
ai disse que a lei da reforma agrária só dava direito a vinte e nove 
hectares31, é, porque se fosse muita gente se fosse mais terra ficava 
uns desfavorecidos, ai foi muito bom (S.N., assentado do Caxá, 
depoimento em 24.10.2010) 

 

Como o PA tinha capacidade para 496 lotes, ficou acertado que os órgãos 

governamentais iriam realizar um levantamento na região para completar os lotes. Dos 

496 lotes, dez foram reservados para o caso de alguns dos lotes selecionados 

apresentarem inviabilidade para a agricultura. Este elemento é interessante para se 

pensar, uma vez que Germani (1993) nos lembra que àquela época as fazendas eram 

                                                 
31 O módulo fiscal para o município de Marcionílio Souza é de 35 hectares, o que já demonstra a 
limitação da execução daquele assentamento. 
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recortadas de modo que pudessem caber mais e mais assentados, sem uma preocupação 

sobre o espaço a ser recortado e planejado.  

Como havia prazos legais para a seleção dos beneficiários, prazos estes que 

estavam se esgotando, pois deveriam ser realizado até dezembro daquele ano, os 

critérios para seleção ficaram menos rígidos, especialmente o fato dos beneficiários 

terem participado anteriormente de projetos do INCRA. Em relatório de outubro de 

1987, quando a política de reforma agrária ainda não era uma realidade definida, os 

técnicos já admitiam que o fato das famílias abandonarem as áreas se devia a 

necessidade de sobrevivência. Quanto ao fato de “flexibilizarem” as regras para a 

admissão de novos assentados em virtude do prazo de conclusão, vê-se que a ação do 

Estado perpassava por ações sem planejamento e sem critério técnicos que 

possibilitassem um melhor uso e planejamento do novo espaço.  

O fato é que muitos posseiros já estavam em lotes por eles mesmos “recortados”, 

fato que causou problemas na atuação do estado, em especial porque poderiam causar 

problemas internos no assentamento. Ficou decidido, então, que a permanência do 

assentado em seus lotes de origem se pautaria pelos critérios de maior número de 

benfeitorias, de tempo de ocupação, tamanho da família e, por fim, sorteio. Caso o 

posseiro tivesse que ceder o lote para outro, o STR de Marcionílio Souza realizaria os 

cálculos das benfeitorias para que ninguém ficasse prejudicado. Mas o elemento que 

conseguia fazer com que essa questão fosse superada sem maiores problemas foi sem 

dúvida o espírito de união e solidariedade que perpassava o grupo naquele momento, 

pois aquele espaço significava o espaço da luta de todos. Segundo o depoimento de um 

assentado 

 

Quando o INCRA veio, que houve o consentimento da maioria das 
pessoas que padronizasse os lotes. Aí em vez de uma pessoa ficar com 
20, 40 e outros com 10, as pessoas entenderam que deveria 
padronizar. Ficou todos os lotes com 70 tarefas, 30 hectares padrão 
(P.G., assentado do Caxá, depoimento em 01.07.2011).  

 

 Perguntado se houve casos em que um posseiro ficou com o lote em que o outro 

já trabalhava este mesmo assentado responde 

 

Houve vários, a maioria usou o bom senso. Teve pessoas, teve até um 
companheiro ontem no Sindicato que mostrou o documento que pagou 
benfeitoria para outro na época. Que foi parte de palma, capim, 
mandioca, cerca que ele tinha feito benfeitoria na época.  A maioria 
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usou o bom senso, só teve um ou outro que teve discórdia, mas 
noventa e tanto por cento usou o bom senso. Ai sempre o Sindicato 
estava lá pra intermediar, vamos fazer acordo aqui e houve 
aquela coordenação. Na época as pessoas era bem mais caprichado, 
queria resolver a situação (P.G., assentado do Caxá, depoimento em 
01.07.2011, grifo nosso). 

 

O nosso destaque para a situação do Caxá explicita a questão da importância do 

Sindicato na vida cotidiana das pessoas naquele momento, não apenas no momento de 

luta. Esses depoimentos vão explicitando o papel desses mediadores na produção do 

espaço interno do PA, naquele momento o fortalecimento do STR de Marcionílio era o 

fortalecimento interno do PA Caxá, sobretudo porque o STR contava com a maior parte 

de sua diretoria dos futuros assentados do Projeto Caxá.  

O verão de 1987-1988 se aproximava o que requeria uma intervenção do estado, 

via CAR e INCRA, na construção de aguadas para que os futuros assentados pudessem 

aproveitar às chuvas, para que aproveitando os créditos prometidos, pudessem plantar 

naquele período. As roças dantes deveriam transformar-se, a partir do recebimento dos 

primeiros créditos, em plantações mais permanentes. O trabalho deveria ser o elo 

principal da transformação daquele espaço.  

 

3.2 O TRABALHAR A TERRA CONQUISTADA 

 

 A desapropriação das áreas criou um fato novo: as terras passariam a ser dos 

posseiros, agora assentados. Esta nova condição colocava desafios para organização 

daquele espaço. Eram 15 mil hectares, somadas às áreas das três fazendas, com 496 

lotes, era de fato, um novo espaço a ser (re)construído e (re)produzido. Não era mais as 

terras de fazendas “abandonadas”, mas um espaço aberto de possibilidades, um espaço 

de esperança a ser construído cotidianamente. Frisa-se que era um espaço que para se 

(re)produzir não dependeria apenas das ações e das condições das famílias assentadas. 

A partir daquele momento a presença (e a ausência) do Estado, via planejamento, gestão 

e organização, seria definidora do processo de produção do espaço. Um assentamento 

de reforma agrária não é apenas um espaço qualquer, ele é um espaço fruto de uma ação 

estatal e, por mais que as ações das políticas de reforma agrária tenham sido realizadas 

até o presente momento à reboque da ação dos camponeses e dos movimentos sociais 

no campo, é a ação do Estado que o define como um espaço diferenciado. Uma 

afirmação como esta não tem o sentido de simplificar a questão ou “jogar” para o 
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Estado a primazia na produção do espaço em assentamentos rurais, mesmo porque 

cotidianamente são os assentados que materializam essa produção através do trabalho 

contínuo. Mas de se entender a dependência mútua neste processo, não é apenas um 

agente que produz aquele espaço, são os sujeitos sociais envolvidos: assentados, Estado, 

movimento sociais, associações, o mercado, entre outros. Por isso, este trabalho tem o 

objetivo de compreender a produção do espaço no Projeto Caxá, destacando o papel dos 

mediadores e das representações dos camponeses e trabalhadores rurais.  

 Os posseiros assinaram os contratos, ainda em outubro de 1987, sobretudo para 

dar tempo de receberem o primeiro crédito fomento no início do novo ano. A partir dos 

relatórios e nos depoimentos, ficava evidente que a ação para a reforma agrária era uma 

novidade entre os órgãos envolvidos, pois não se sabia qual deles tinha a competência 

para assumir a contratação dos tratores para a construção das aguadas necessárias para o 

plantio nos lotes nem como se poderia abrir as estradas necessárias para a viabilização 

da produção nos lotes. Escolas, unidades de saúde e centro comunitário era quase como 

uma miragem, pois não havia se quer entendimento de quem e como se realizar.  

 Nesse quadro de confusão e conflito institucional, os assentados começavam a 

abrir as suas roças, produzir o espaço. Enquanto os diversos órgãos e escalas do Estado 

não se entendia, os assentados, auxiliados pelo STR de Marcionílio Souza, buscavam 

alternar as atividades para sobreviver. Muitos continuavam a trabalhar em fazendas, na 

venda do dia, junto ao trabalho no lote, principalmente na exploração de madeiras: 

 

Ah, a gente vendia o dia, porque não dava. Depois que a gente 
começou a pegar uns projetos foi ai que maneirou mais né? Porque ai 
que deu as condições da gente se dedicar mais a roça, né? Mas inté ai 
a gente vivia trabalhando né? Era mexendo com madeira aqui, é 
trabalhando com fazendeiro, não tinha outra não, tinha que trabalhar 
mesmo, né? Não tinha jeito não, né? (S.L., assentado do Caxá, 
depoimento em 29.06.2011). 

 

 Inclusive, os próprios técnicos da CAR e da CEERA incentivaram os assentados 

a continuarem os seus trabalhos, não pararem as suas atividades enquanto os créditos 

não saíssem os créditos esperados. Fatos como este nos remete como o Estado admitia a 

sua ineficácia e passava para os assentados a tarefa de continuarem suas vidas da mesma 

forma que ainda como posseiros. Cabe questionar: o que aquelas famílias eram depois 

da desapropriação? Assentadas, famílias de posseiros ou famílias de trabalhadores 

rurais?  
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 Por outro lado, o incentivo dos técnicos à continuidade das atividades implicava 

pelo menos em duas questões: uma primeira que era que as famílias teriam que dividir o 

seu tempo, que deveria a partir da efetivação do PA serem dedicados aos seus lotes, 

com outras atividades. A segunda, é que a exploração de madeira dos lotes causou 

imensos problemas ambientais e políticos, no interior do assentamento. Os conflitos 

entre os posseiros, que estavam envolvidos nos confrontos com os fazendeiros, e os 

assentados vindos dos outros municípios, como Iaçu, Planaltino e Maracás, se acirraram 

em torno da exploração de madeira. Os primeiros acusavam (e, de certa forma, ainda 

acusam) os segundos de explorar a madeira e vender carvão de forma irregular. Os 

“estranhos”, assentados vindos dos outros municípios, alegavam que se tratava de uma 

questão de sobrevivência: ou explorariam a madeira e o carvão, ou passariam por 

“apertos” no assentamento. Como veremos, este fato foi acirrado quando do processo de 

liberação dos créditos, pois para muitos assentados os técnicos não liberavam os 

créditos para aqueles assentados que ainda tinha muito mato em seus lotes, a este fato 

retornaremos em seguida. Sobre os conflitos internos da exploração de madeira é 

interessante um depoimento de um assentado 

 

Teve uma época do carvão também, no inicio o pessoal começou a 
explorar madeira, naquela época não tinha fiscalização e o pessoal 
começou a explorar a madeira. Começaram fazer carvão, isso foi um 
absurdo aqui na área, isso devastou a região. Isso não foi só o pequeno 
veio muitas pessoas de fora da região e foi pessoas de outros 
municípios e esses foi que mais explorou porque não ficou na terra. 
Essas pessoas que mora foi aqueles que mora não foi que tanto 
explorou, fazia um carvãozinho que era para sustentar a família, 
porque era uma época muito difícil, sabia? [...] 
Foi gente de João Amaro, de Iaçu,  foi esses os que mais explorou  
mais e desses nenhum aqui. Eles saíram. pessoas (S.N., assentado do 
Caxá, depoimento em 24.10.2010).  
 

 

 Essa diferenciação entre aqueles assentados que estavam na luta e aqueles que 

foram assentados depois, ainda hoje é motivo de diferenciação interna no assentamento. 

Podemos dizer que aqueles que estavam presente na luta se sentem com “mais direito” 

do que aqueles que chegaram depois, enquanto estes se sentem preteridos no processo 

de organização e de reconhecimento no assentamento. Não ter participado da luta, e “ter 

explorado o carvão” aparecem como denominações quase estigmatizantes dentro do 

Projeto de Reforma Agrária Caxá.  
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 O trabalhar a terra conquistada é lembrado como um processo muito doloroso e 

sofrido para aqueles assentados. Mas também é tida como um processo de melhoria de 

vida, a final de contas, era uma terra por eles trabalhada, estavam trabalhando em cima 

de uma terra que eram deles, não era mais a terra de algum fazendeiro, mas uma terra 

que seria a possibilidade de garantia da reprodução de suas famílias. Nesse início de 

plantação, a dificuldade de água era uma constante, como fora relatado. Mas nesse caso 

era a água para a produção que era um problema que inviabilizava a reprodução da vida. 

Esta não era uma realidade somente do Projeto de Reforma Agrária Caxá, mas em quase 

todos os projetos implantados naquela época. Segundo Germani (1993), o acesso a 

recursos hídricos era um fator de diferenciação dos assentamentos, uma vez que o 

acesso aos recursos hídricos e a qualidade do solo das áreas desapropriadas colocavam 

em risco o desenvolvimento dos projetos, e, consequentemente, da reprodução das 

famílias ali assentadas, vez que muitas áreas nem água para o consumo humano 

possuíam.  

 O Projeto Caxá, inserido numa região semiárida, passava por esta situação, 

embora desde o Relatório de Desapropriação já se indicasse a necessidade imediata de 

construção de aguadas e de projetos de irrigação das áreas às margens do Rio 

Paraguaçu, que margeia boa parte do assentamento. A necessidade de água para a 

produção e para o consumo humano pode ser expresso no depoimento de um assentado 

 

Cansemos de chegar aqui pra trabalhar, antes de vir com a família e 
passar uma semana sem tomar banho, pegava um pouquinho de água. 
E ai só ia tomar um banho quando era um fim de semana em casa. Ai 
quando veio aquele parte, quando a gente veio com a família era 
aquela dificuldade, mas passemos a fazer multirão, cavar alguns 
buracos na lagoa, cavar cada um buraco nas lagoas, cada pessoa que 
pegava um pedaço de terra tinha um pedaço de lagoa, um brejo. Ai 
quando dava a chuva enchia m pouco e aturava mais um pouquinho, 
não é?! (S.R,. assentado do Caxá, depoimento em 30.06.2011).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura17: Aguada construída à época da implantação do Projeto de Reforma Agrária Caxá.   
Fonte: Tiago Rodrigues Santos  Trabalho de campo, junho de 2011.   
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Naqueles momentos iniciais a realizações de mutirões para a construção de 

aguadas e lagoas (figura 17), bem como foram realizados outros mutirões para a 

construção de estradas internas. As estradas estavam previstas desde a demarcação dos 

lotes, em 1987, mas só foram construídas em 1992, o que dificultou muito o processo de 

produção.  

Ainda neste ano a CAR realiza um diagnóstico de potencial do PA Caxá, que 

identificando que dos 15.386,12 hectares, 15.180,00 ha poderiam ser aproveitados, o 

que demonstrava a potencialidade PA. O relatório dos técnicos identificava que na 

Fazenda Furado de Espinho a ondulação da área favoreceria uma agricultura 

mecanizada, bem como o rebaixamento do solo em algumas partes da antiga fazenda 

deveria ser aproveitada como reservatórios naturais; na Fazenda Pau a Pique, os solos às 

margens do Rio Paraguaçu deveria ser aproveitadas na irrigação e as terras não 

deveriam ser exploradas pela pecuária; e nas terras da Fazenda Caxá deveria se 

aproveitada na cultura de milho, mamona e abóbora. Mas estes potenciais só poderiam 

ser aproveitados amplamente se os recursos não tardassem a sair. 

Como os recursos demoravam, os assentados continuavam a plantar suas 

pequenas roças e aos poucos começaram sentirem-se diferentes de antes. Era como se 

fossem tomados por uma nova identidade: a de parceleiro, a de ser assentado de reforma 

agrária, conforme depoimento de um assentado quando questionado como foi a 

“passagem” de posseiro a assentado: 

 

Na verdade, ah, foi, porque melhorou. Porque a gente saiu. A gente 
sentiu tendo um apoio, tendo um lugar pra morar, porque quanto a 
gente não tinha. Porque quando eu sai das terras que meu pai tinha, 
era um tamanhinho pra aqueles filhos tudo. O bom era aquele não era? 
Mas era de todo mundo, mas o sonho da gente era conseguir um 
pedacinho pra todo mundo né? E ai quando agente quando veio pra 
aqui e conseguiu e agente considerou que melhorou, né? (S.L., 
assentado no Caxá, depoimento em 29.06.2011). 

 

 A lembrança de apenas ter um pedaço pequeno de terra quando morava com os 

pais e o desejo de ter uma terra maior para trabalhar, e por outro lado o assentado 

considera que a vida antes não era tão ruim, mas que precisava de um “apoio” maior, ou 

seja, de uma intervenção que possibilitasse o acesso a terra. Muitos assentados lembram 
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que começaram a trabalhar em suas terras “por conta própria”, ou seja, sem o auxilio 

dos órgãos governamentais.  

Ao plantar por conta própria, a maioria dos assentados optaram por plantar as 

culturas que já vinham praticando à algum tempo: mandioca, feijão, mamona, milho, 

melancia, feijão-de-corda, culturas principalmente para alimentação das famílias e o 

excedente seriam vendidas para os atravessadores, dado que nem o STR de Marcionílio 

Souza tinha formado nenhum tipo de cooperativa que pudesse escoar a produção do 

assentamento. O início da plantação, antes do recebimento dos créditos, expunha as 

diferenciações de alguns assentados: aqueles que possuíam alguma renda anterior 

ampliaram a produção no lote, chegando a 10, 12 hectares plantados, chamados de 

“fortes”, enquanto outros com menor renda, sobretudo aqueles que dedicavam a maioria 

dos dias da semana em trabalhos em outras fazendas, apenas plantavam 2, 3, no máximo 

4 hectares dos lotes, chamados de “fracos”. Essa plantação inicial é relatada em um dos 

depoimentos colhidos em campo. 

 

Aqui a gente plantava de tudo, de feijão, manona, milho, melancia, 
abóbora de tudo. Algodão! Plantamos, no início a primeira plantação 
nossa foi de algodão, muito algodão. Só que teve um momento em que 
foi muito combatido com a praga, né?! Ai chegou um momento que a 
gente deu pra desistir do plantio do algodão, mas a gente plantou 
mesmo, teve uma safra aí que deu bom mesmo. E a mamona foi uma 
história aqui dentro desse Caxá  (S.L., assentado do Caxá, depoimento 
em 29.06.2011). 

 

Este mesmo assentado relata o processo de diferenciação da produção de 

mamona em razão da diferenciação de renda entre aqueles assentados 

 

Porque foi tanta mamona, porque foi um negocio muito sério né? 
Você vê, a maioria das quatrocentas e noventa família que foram 
assentadas aqui, lote, a maioria tinha roça, né? E tinha deles que 
pegava dez sacos, outros pegava quinze, vinte, tinha deles que as 
condições que deu pra fazer uma roça maior, acertava pra fazer 
quarenta, cinqüenta, sessenta, setenta sacos de mamona. E ai quando 
isso transformava por todos ai eu vou te contar, viu? Isso ai deu muito 
saco de mamona, foi muita lavoura dentro desse Caxá (S.L., assentado 
do Caxá, depoimento em 29.06.2011). 

 

 Esses fatos vão comprovando a relação entre a unidade do lote e o todo do 

assentamento. Está intrínseca a noção de totalidade formada da contradição entre as 
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partes: o assentamento é um único, mas formado pelas unidades dos lotes, que se 

relacionam a partir da identidade contraditória de todos os assentados.  

 Outro elemento interessante deste início foi a tentativa da CPT em implantar um 

lote comunitário e experimental onde seria o lote de Zacarias dos Santos. Uma vez 

acontecido o assassinato, a viúva de Zacarias preferiu sair do Assentamento, pois que 

estar naquele lugar relembrava os fatos acontecidos com o seu esposo. A CPT propõe 

então que naquele lote seja realizada uma experiência de constituição e construção de 

uma escola família agrícola naquele lote, experiência que a CPT vinha promovendo e 

apoiando em outro município. Entretanto, a experiência não deu certo, acreditamos, 

segundo os relatos, por dois motivos: um primeiro que aquele lote ficou estigmatizado 

pelo fato do assassinato de Zacarias; e o segundo, para nós o principal, é que a 

experiência vinha do externo, sem que tivesse sido discutida com a base do 

assentamento, não era uma demanda daquele grupo de assentados, mas uma demanda 

do mediador, no caso a CPT, que acreditava que aquela experiência seria interessante 

para o assentamento, o que não foi incorporado pelo grupo assentado. O incentivador 

daquela experiência lembra 

 

E foi lá pra o Caxá, pra fazer uma articulação com o pessoal lá, pra 
ajudar no processo de organização pro assentamento. E ai tinha a idéia 
de criar a EFA lá no município.  
Levei um tempo lá, [19]87,[19] 88,  mais ou menos em [19]89.. ai eu 
sai pra fazer um trabalho na horta comunitária com as famílias lá, e 
também participando na equipe lá. Depois ficou só três pessoas 
porque o pessoal ficou falando que a escola não ia pra frente, porque 
não havia nem interesse do pessoal lá, do município, nem dos órgãos, 
como a EBDA, porque dizia que ali era um trabalho da Igreja, ne? 
(S.G, assentado do Caxá, depoimento em 20.07.2011, grifos nossos). 

 

 A aversão ao trabalho da Igreja, mais especificamente a CPT, se dava em virtude 

da CPT ser uma incentivadora da construção da delegacia sindical que resultou no 

assassinato de Zacarias. Em 1991, houve fortes chuvas na região e o lote foi inundado 

por uma enchente, destruindo a horta comunitária. A experiência, que parecia ter 

nascido morta, foi levada junto com a enchente.  

 Em março de 1988, o último obstáculo para o recebimento dos créditos, 

sobretudo o PROCERA, foi ultrapassado, era o Programa de Ação Imediata do 

Assentamento Caxá, o PAI. Como vimos o PAI era um instrumento poderoso de 

planejamento e intervenção nas áreas de assentamentos rurais, sobretudo porque 
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permitia ter uma noção da integração entre o assentamento, enquanto um todo, e os 

lotes, especificidades desse todo.  

 Além de um planejamento do Projeto de Assentamento Rural Caxá, o PAI 

compunha-se de um diagnóstico das áreas, necessário para qualquer planejamento sério 

que o estado propunha fazer. No levantamento realizado pelos técnicos, o Projeto de 

Assentamento Rural Caxá tinha 486 famílias assentadas, totalizando 2.164 pessoas, um 

número expressivo diante dos pouco mais de 9.000 habitantes de todo o município. 

Dessas 486 famílias, 62% detinham posses antes que a área fosse desapropriada. A 

maioria, 79%, tinha as casas nos seus lotes, o que comprovava a expressiva simbiose 

entre local de morada e local de trabalho, o que também remetia ao fato de que a quase 

absoluta maioria, 94% dos moradores, tinha a agricultura como atividade econômica. 

Por outro lado, 31% dos assentados eram analfabetos e, somados aos 41% que apenas 

sabiam assinar o nome, apresentava a precariedade do acesso a educação formal daquela 

população. Este aspecto é importante, e será retomado à diante, na medida em que 

alguns desses assentados, sem instrução formal, tornar-se-iam presidentes de 

associações, o que os obrigaria transitar com o mundo das instituições financeiras e dos 

créditos agrícolas, ou seja, o processo de ser assentado iria requerer deles habilidades 

formais até então não exigidas e, sobreveste, não conhecidas.   

 O diagnóstico realizado pelo estado identificava como “bom” o nível de 

organização e conscientização daquele grupo assentado, sobretudo pela participação 

efetiva do STR de Marcionílio Souza no processo de discussão e de representação dos 

assentados. Ai, também, deve ser encontrado os elementos de parentesco do ethos 

camponês, na medida em que as relações formais eram antecedidas pelas relações 

pessoais entre as famílias e intra-familiar.  

 Nos campos da saúde, educação e habitação o diagnóstico comprova os relatos 

dos assentados: os sete prédios escolares construídos pela prefeitura ainda não tinham 

sido concluídos; não havia posto de saúde no Projeto, tendo os trabalhadores que se 

deslocarem para a sede de Marcionílio Souza ou então dirigirem-se a Itaberaba; e as 

habitações eram precárias, feitas de taipas, sem energia e sem instalações sanitárias.  

 Diante desse diagnóstico o PAI, a ser executado pela CAR e pela EMATER-Ba, 

previa medidas a curto prazo e diagnosticava necessidades a longo prazo, a serem 

realizados no Plano Definitivo do PA Caxá. O PAI previa: 
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a) Aquisição de animais para atividade pecuária, uma vez que a maioria não 

possuía recursos suficientes para tal atividade. No PAI os técnicos explicitava 

que os assentados, denominados de “produtores” ainda não estavam aptos a 

realizar esta atividade de forma coletiva; 

b) Deveriam ser reforçadas as culturas que os assentados já desenvolviam: 

mamona, milho e feijão de corda, que deveriam continuar a ser realizadas de 

forma consorciada, de modo que se preserva-se a característica do campesinato, 

ou seja, a diversidade de culturas nas suas áreas; 

c) O excedente deveria ser comercializado em mercados como o de Itaberaba, mas 

de uma forma em que o Sindicato e a Associação – ainda a ser formada – fossem 

as intermediadoras do processo para garantir o preço dos produtos. 

 

Com esses elementos, principalmente pela opção da agricultura consorciada, o 

PAI previa que os créditos a serem recebidos fossem aplicados na gestão dos lotes de 

modo que cada família pudesse garantir a sua reprodução, acrescenta-se que se o PAI 

interligava os lotes do assentamento através da comercialização conjunta dos produtos 

excedentes. Por outro lado, ao propor que a comercialização fosse feita através do STR 

de Marcionílio Souza e da Associação, a ser formado, o estado explicitava uma 

contradição da sua ação: se por um lado ela visava fortalecer as organizações dos 

assentados, por outro retirava do estado o dever de intervir e direcionar o processo de 

produção e de circulação dos produtos do assentamento. Reafirmamos esta necessidade 

na medida em que se considera que o assentamento é fruto da ação estatal, é um espaço 

que não poderia prescindir da atuação do Estado em todas as suas ações, sobretudo 

naquele momento inicial.  

O financiamento para as ações acima descritas viria dos recursos do PROCERA 

e dos créditos de custeio e investimento. O PAI afirmava a necessidade de inicialmente 

ser liberado 2/3 dos créditos para que a exploração dos lotes pudesse acontecer. 

Segundo um planejamento do PAI as culturas propostas deveriam ser assim divididas 
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Quadro 2 

Tipos de Exploração Previstas no PAI 

Produção  

 

Cultura 

Área (ha) Produtividade 

(kg/ha) Lote Ind. 

(Kg/ha) 

Total 

(toneladas) 

AGRICULTURA  -   

Palma 1,6 60.000 96.000 46.656 

Mandioca 1,0 16.000  7.776 

Mamona 2,5 600 (1º ano) 

900 (2º ano) 

1.500 (1º ano) 

2.250 (2º ano) 

729 (1º ano) 

1.093 (2º ano) 

Milho 2,5 600 1.500 729 

Feijão de Corda 2,5 300 750 364 

Pastagem 3,0 - -  

PECUÁRIA     

Matriz de Ovino -  9 (cabeças) 4.374 (cab.) 

Reprodutor -  1 (cabeça) 486 (cab.) 

Fonte: CAR, 1988. 

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2012.  

 

  
Pelo quadro 2, nota-se que o planejamento da produção era bastante pertinente e 

integrada a sistema produtivo dos assentados. Previa o planejamento de 13,1 hectares, 

cerca de 40% do lote estaria tendo um uso racionalizado e direcionado pela ação estatal. 

Segundo o PAI “As atividades produtivas recomendadas para a exploração no imóvel 

tomaram como base a tradição de cultivos dos agricultores, as condições climáticas e a 

aptidão dos solos” (CAR, 1988, p. 17).  Necessário se fazia, para que o Plano fosse 

executado, que os assentados fossem dotados de recursos e de infra-estrutura para a 

realização.  

Diante desse quadro, os assentados do PRA Caxá estavam aptos para receber os 

primeiros créditos agrícolas, para que a produção do espaço que já havia sido iniciada 

antes mesmo da desapropriação, quando ainda eram posseiros, pudesse ser 

potencializada.  
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3.3 PRIMEIROS CRÉDITOS: os assentados entre o mundo vivido e o mundo 

administrado  

 

 O recebimento dos créditos aprofundava a inserção dos assentados a uma 

dimensão mais racionalizada e burocratizada da vida. A partir de então, o cotidiano 

daquele grupo passaria a ser pautado pelo ritmo da ação estatal e financeira, por meio do 

planejamento e do recebimento dos créditos. Os créditos e o Estado passariam a ter um 

papel importantíssimo no cotidiano daquelas famílias, não era somente o período das 

chuvas ou o ciclo da natureza que pautaria a intervenção dos assentados em seus lotes, 

mas o período do recebimento das parcelas, a quantidade e o volume delas que 

determinariam o ritmo de plantação, colheita, comercialização e, posteriormente, de 

pagamento dos créditos recebidos. Os assentados passariam a viver entre o seu o mundo 

vivido diário e o mundo administrado da burocracia estatal.  

 O recebimento desses créditos perpassava pela formação de mais uma 

instituição: as associações. A formação e o desenrolar do surgimento das cinco 

associações existentes no Projeto de Assentamento Rural Caxá hoje será analisado no 

próximo tópico, mas importante deixar claro que este momento de formação das 

associações era uma exigência do estado, e não um ato voluntário dos assentados. O 

associativismo civil que foi uma marca no processo de luta pela redemocratização do 

Brasil, no início dos anos de 1980, tinha se tornado uma exigência das agencias de 

crédito, e os assentados do Projeto de Assentamento Rural Caxá, imersos naquele 

contexto, não passaram imunes a este processo.  

 Germani (1993) aponta que àquela época formaram-se muitas associações com 

grandes fragilidades organizativas, sobretudo porque eram apenas formadas para 

recebimento de recursos. Conforme aponta a autora 

 

Grande número de associações criadas apresenta uma fragilidade 
muito grande, pois foram artificialmente criadas a partir das 
exigências do Estado. Estas associações se criaram muito mais pelas 
exigências dos órgãos financeiros para a transferência de recursos e 
não como uma necessidade de pensar a planificação e gestão do 
projeto (GERMANI, 1993, p. 480).  

  



153 
 

 Com o Projeto de Assentamento Rural Caxá não foi diferente. Uma vez diante 

da necessidade de formar a associação, os assentados, em 1988, formaram uma 

associação, chamada Caldeirão do Malaquias, em referência a uma localidade do PA 

Projeto de Assentamento Rural Caxá, que a partir daquele momento passaria a 

responder e representar os assentados do ponto de vista de recebimento dos créditos e da 

sua aplicação, bem como gestão juntos aos assentados. Observemos que com essa nova 

mediação, o STR de Marcionílio Souza torna-se o instrumento de luta, enquanto a 

Associação o instrumento de apoio à gestão do assentamento, era representações 

diferenciadas, por mais que muitos daqueles que estavam á frente do STR fossem 

aqueles que participaram da fundação da Associação Caldeirão do Malaquias. Quando 

perguntando a razão da formação da associação, o depoimento de um dos assentados 

confirma a tese de Germani (1993) 

  

Rapaz, chegou um momento que o INCRA veio dizer que tinha que 
ser criado uma associação, para representar, principalmente quando 
se falava em projeto. Tinha que ser criado a associação e ai quando foi 
criado uma única associação (S.L., assentado do Caxá, depoimento em 
29.06.2011, grifo nosso).  

  
Confirmada por outro depoimento 
 

Foi onde surgiu esse negócio de associação, foi na reunião com o 
INCRA, foi depois do Projeto né? Foi por causa disso, que a agente 
fazia a reunião debaixo do pé de pau, pensar que não chegou o 
INCRA dizendo, fez umas reuniões com a gente, foi explicando, 
dizendo: ‘vai precisar fazer a reunião, pra fazer a associação, pra ter 
pra reunir o pessoal, pra o líder da associação, quando a gente vir 
fazer a reunião [...] E pra criar fazer projeto aqui, vai precisar da 
associação, pra se responsabilizar’. Ai foi onde surgiu a primeira 
associação (S.R., assentado do Caxá, depoimento em 30.06.2011, 
grifo nosso).  

 
  

 Como as dimensões das relações sociais aparecem e se colocam enquanto 

contradições entre pontos de vistas, a leitura de uma técnica do estado sobre a formação 

das associações é divergente das colocadas anteriormente: 

  

Eles já estavam organizados, as lideranças eram natas, já existiam a 
organização deles, então o que acontecia era dá uma forma legal a 
isso, dá a legalidade a isso, por que como muitas das ações tinham que 
ser via recursos públicos, só poderia sair para uma entidade legalizada, 
não foi difícil. E o processo não era um processo de cima pra baixo, 
apenas de orientação. E as associações eram legítimas, os seus líderes 
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eram comunitários, era só uma questão de legalizar. Não era uma 
camisa de força, não eram associações cartoriais (E.A., técnica do 
estado, depoimento em 19.01.2012).   

 

 Acreditamos que adentrar na celeuma de quem estar “correto” seria uma forma 

ingênua de tomar o debate. Nesse sentido, postulamos que se a formação das 

associações não foi “de cima pra baixo”, como expressa o depoimento, elas alteram 

significativamente a organização daqueles assentados, antes posseiros. Institucionalizar-

se, transmutando-se em “presidente de associação” ou “associado”, coloca elementos de 

modificação e mudança das relações sociais internas, e externas, como veremos mais à 

frente.  

Criada a associação, os primeiros créditos do PROCERA começaram ser 

liberados, o que significou uma mudança na capacidade de produção dos assentados, 

dado que a maioria não tinha recursos para realizar uma plantação mais efetiva nos 

lotes. Os primeiros créditos foram usados nos produtos que os assentados já vinham 

produzidos e dentro daquela proposta apresentada no PAI. A diferença era os animais 

para criação, desejo de muitos há tempo. Frisa-se que ter ou não animais, 

principalmente gado, situa-se como uma questão marcante dentro da lógica de 

reprodução camponesa, uma vez que além de demonstrar ser “forte” e não “fraco”, os 

animais permitem uma maior flexibilidade no processo de reprodução do grupo 

doméstico. O animal pode ser comercializado em um momento de crise de produção, 

ele serve como reserva de valor, como uma “poupança” que pode ser acessada pelo 

grupo doméstico em momentos de crítico. Os animais são, a exemplo do processo de 

migração, uma das estratégias de reprodução do campesinato. 

 

Aquele dinheiro saiu pra comprar um animal, uma ovelha, uma cabra, 
um jegue que já ajudava muito assim, né? O gado naquela época a 
gente nem pensava em ter o gado, porque nem cerca a gente tinha, 
porque se não como era que ia guardar o gado? A gente foi que 
tomemo aquela inciativa e vamos fazer aquela rocinha, vamo criar 
uma vaquinha pra ter o leite da criança (S.R., assentado do Caxá, 
depoimento em 30.06.2011).  

 

 Os assentados recordam que os projetos vinham direcionados aquilo que eles 

poderiam comprar para plantar, o estado direcionava aquilo que poderia ser comprado 

pelos produtores. Mas o recebimento dos projetos era reconhecidos pelos assentados, 

através dos depoimentos como uma melhoria na vida das pessoas. Muitos usam o verbo 

equilibrar para fazer referência à chegada dos créditos 
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Nós vieram pra cá, teve até um desgaste porque quando a gente 
chegou pra cá, e a gente não teve nenhum recurso,que o INCRA não 
liberou nada de quem veio pra cá, ne? Então no começo a gente teve 
que ser obrigado a ser carvão e ai ele adoeceu [o marido] que ele 
passou por uma situação difícil.[...] Mas a gente, ai veio recurso a 
gente começou  a se equilibrar, a gente mesmo não tem um certo 
recurso, a gente se sente bem (S.E., assentada do Caxá, depoimento 
em 24.10.2011). 

 

 Se a chegada dos primeiros recursos foi tida como importante, o mesmo não se 

pode falar do processo de liberação e gestão. Muitas famílias admitiram fato ratificado 

posteriormente em pesquisa no INCRA, que não receberam todas as parcelas, sendo que 

algumas famílias receberam todas enquanto algumas não receberam nenhuma das 

parcelas prometidas. De novo, a burocracia inviabilizava o desenvolvimento do PRA 

Caxá. Um depoimento colhido em campo é expressivo 

 

[...] teve aquele de ser mal administrado, foi uma coisa assim, porque 
aquele pessoal que menos informações das coisas e eles fizeram as 
coisas do modo dele, e ai o dinheiro saiu eles botaram nas pessoas. E 
ai não foi, não liberou tudo de uma vez, colocaram na poupança, 
ficaram fazenda aquela coisa (S.L., assentado do Caxá, depoimento 
em 29.06.2011).  

 

 Observemos que há, nesse caso, um mau entendimento por parte do assentado 

em relação aos usos dos recursos públicos, ao nosso entendimento ao se referir a 

“colocar na poupança” significava que os recursos não sairiam todos de uma única vez, 

tendo os assentados que aguardar o período de liberação. Por outro lado é quase 

unânime nos depoimentos a dimensão do atraso no recebimento dos créditos, o que 

dificultava a continuidade do processo de plantação, colheita e comercialização.  

 A perspectiva de que a associação se envolvesse no processo de comercialização 

da produção não se confirmou, justamente pela falta de continuidade de uma plantação e 

porque tantos os assentados estavam acostumados a venderem para os atravessadores, 

segundo eles mais garantido, e as lideranças da associação não tinha possuía os 

conhecimentos necessários à gestão da produção, distribuição e comercialização e 

venda dos produtos, comprovando, mais uma vez, a incapacidade de compreensão do 

estado para uma questão crucial na gestão dos assentamentos.  
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 O crédito para a construção das casas coloca-se como um dos maiores 

imbróglios do Projeto de Assentamento Rural Caxá. Segundo o INCRA, os assentados 

receberam os créditos para a construção das casas nos lotes. Entretanto, para a absoluta 

maioria dos assentados entrevistados, e os presidentes das cinco associações, os 

assentados não receberam os ditos créditos. Mas, contraditoriamente, alguns afirmam 

ter recebido um auxílio para a moradia, para, por exemplo, reformar as casas, mas 

ressaltando que foram poucas pessoas a receber os respectivos créditos. Conforme 

depoimentos de vários assentados, quando perguntados se receberam dinheiro para as 

casas: 

 

Não, só tinha uma, auxilio habitação que teve pessoas que recebeu, 
que recebeu um auxilio pra material. Foi até a CAR, essas telhas aqui 
a gente recebeu...mas foi algumas pessoas (S.N., assentado do Caxá, 
depoimento em 24.10.2010).  
 
Não, para construir casa ninguém teve não. Teve o PROCERA ai 
[...](S.L., assentado do Caxá, depoimento em 29.06.2011). 
 
Essa é a briga que nós estamos até hoje, porque o INCRA afirma que 
nós recebemos casa, mas nós não recebemos casas. E nós nenhum 
recebemos o crédito habitação. Outro dia cheguei ao INCRA e falei: 
se vocês não pagaram crédito alimentação, como é que vocês pagaram 
crédito habitação? Todo mundo que construiu aqui, construiu com 
seus recursos (P.G., assentado do Caxá, depoimento em 01.07.2011) 

  

 Esses depoimentos vão entrelaçando e revelando á deficiência do estado atender 

às necessidades dos assentados naquele momento. Remete-nos à discussão desse limiar 

dos assentados: o mundo vivido do cotidiano sendo amarrado pela burocracia da 

administração pública. As casas foram construídas tanto nos lotes, casas de taipa, e no 

povoado do Caxá, onde antes era a antiga sede da fazenda. Como fora relatado, as 

pessoas construíam suas casas nos lotes, para ficar mais perto da plantação, e outra casa 

no povoado, para que pudessem ficar mais perto de serviços como carros pipas e de uma 

possível rede de energia elétrica, que até hoje não foi concluída, estando somente cerca 

de 40% do assentamento com energia elétrica nos lotes.  

 Outro elemento que remete a esta discussão da reprodução da vida e da ação do 

estado foi o processo de construção das estradas internas. Como os recursos demoravam 

a aparecer, os próprios assentados, em regime de multirão, trataram de “cortar” as 

estradas internas, as estradas vicinais do Projeto de Assentamento Rural Caxá. Muitos 
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recordam que foi um processo de trabalho árduo, que precisou de esforços coletivos 

para a sua realização. Conforme depoimento de um dos assentados 

 

E a gente foi assim, lutando, lutando pra fazer uma estrada. Aqui, 
dentro do meu grupo aqui, pra poder a gente poder ter acesso uma 
estrada pra aqui, a gente gastou 101 dias de serviço, eu tenho por 
lembrança. Nós viemos de lá de cima, fizemos uma estrada até o meu 
lote aqui, ai teve que descer pra o vizinho ai, e ai foi 101 dias de 
serviço (S.L., assentado do Caxá, depoimento em 29.06.2011).  

 

 Somente em 1991 é que através da Prefeitura, com recursos do MIRAD, é que as 

estradas foram construídas, abrindo uma melhor possibilidade de locomoção e de 

acessibilidade do grupo assentado.  

 A relação com a Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza construiu-se de uma 

forma contraditória no Projeto de Assentamento Rural Caxá. Ressalta-se que as relações 

dos assentamentos e dos assentados com os poderes públicos metamorfosearam desde a 

implantação desta política no início dos anos de 1980.  

Os primeiros assentamentos surgem como verdadeiros “enclaves” dentro de 

estruturas municipais arraigadas pelos donos de terra. Como os assentamentos foram 

formados a partir da mobilização dos posseiros e sem terras, esses espaços tinham uma 

estigmatização por parte dos poderes locais e, também, da população local, sobretudo 

pela disputa político-ideológica que representavam. Eram espaços que rompiam com o 

status quo daquelas localidades, o que não fora bem recebido. Ao longo do tempo, 

sobretudo pelos recursos advindos dos projetos, que em essência beneficiava a 

economia municipal, esses espaços tornaram-se alvos de cobiça por parte dos gestores 

públicos municipais, que via neles a capacidade de angariar mais recursos e impostos. 

Acrescente-se ainda o fato de que esses espaços, pelo quantitativo de população 

assentada tornaram-se alvos de disputas por voto, poder e prestígio dentro dos 

municípios. Aqui se entende que não houve uma passagem direta de um momento para 

o outro, isto é, de espaços “odiados” no passado e “amados” no presente. Trata-se, 

apenas, de apontar elementos para se entender as múltiplas dimensões que esses espaços 

se apresentam e podem ser interpretados pela análise científica. Significa, numa análise 

dialética, de apontar que ocorre “isto” e “aquilo” ao mesmo tempo.  

Como vimos no inicio das mobilizações e resistências que deram origem ao 

PRA Caxá, a atuação da prefeitura foi de condenar e ignorar a necessidade dos 

posseiros das fazendas. Como bem lembrou um depoimento, no caso da morte de 
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Zacarias, o posseiro que morria era “um roubador de terras”. No processo de luta pela 

terra ficava explicita a preferência e vinculação da prefeitura com dos donos das terras, 

[...] todo mundo na cidade era contra nós, o prefeito era o primeiro, só dava apoio a 

eles [fazendeiros]. A gente era sofrido demais nesse tempo” (S.N., assentado do Caxá, 

depoimento em 24.10.2011, grifo nosso).  

Após a desapropriação das áreas efetivou uma luta daqueles posseiros, que 

teriam a partir de então que ter obrigatoriamente o auxílio do estado, em todos os seus 

níveis para o seu desenvolvimento. A presença do ente federal era um fato, desde a 

desapropriação; a presença do governo estadual poderia ser medida através da ação da 

CAR e da EBDA, com a assistência técnica, ficava, então, pendente da ação da 

prefeitura local, que entre outras, teriam tarefas e agendas a ser cumprida, como, por 

exemplo, a dotação de equipamentos e máquinas para a realização de trabalhos no PRA 

Caxá e serviços públicos, como educação e saúde da população assentada. 

Ocorreu que a Prefeitura, pelo histórico de atuação na área foi morosa em 

realizar estes serviços. As estradas, cerca de 10 km, ligando o assentamento às outras 

localidades e aquelas estradas ligando as principais localidades do PRA Caxá, foram 

somente construídas entre 1991 e 1992 (figura 18), serviços estes apontados como um 

péssimo serviço, vez que as chuvas de 1992, causarem enchentes e derrubaram as 

pontes e deixou as estradas de uma forma intransitável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Estrada interna no Projeto de Reforma Agrária Caxá.    
Fonte: Tiago Rodrigues Santos, trabalho de campo em junho de 2011.  
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O acesso a água era outra questão que era dever da Prefeitura resolver através 

dos carros-pipas. Entretanto, o ente municipal alegava não ter condições de realizar tais 

serviços, mas muitos assentados acreditam que era uma forma de retaliação aos 

assentados. Um depoimento é expressivo da atuação da Prefeitura no PRA Caxá 

 

[...] porque era o que dizia que não tinha nada, não tinha um carro 
pipa, não tinha nada. Não conseguia nada. Ai apareceu o outro 
prefeito e ele foi dando a assistência. E ai eles foi conseguindo os 
poucos, uma água, uma coisa assim, foi ajudando um pouco (S.L., 
assentado do Caxá, depoimento em 29.06.2011).  

 

 O prefeito a que o depoimento se refere era Edson Brito, do PMDB, que assumiu 

a Prefeitura de Marcionílio Souza em 1º de janeiro de 198932. Segundo muitos 

assentados, quando Edson Brito assumiu, a relação com a prefeitura mudou, com a 

chegada de alguns serviços com mais agilidade que anteriormente. Destarte esta 

atuação, outros grupos vêem uma relação contraditória na ação da prefeitura: desunir os 

grupos para se fortalecer internamente, sobretudo pela disputa de votos no município. 

 

Rapaz, [o prefeito] tem um jogo que ele faz. Agora ele [o prefeito] 
parece te dar confiança, se você brincar ele usa os movimentos, usa os 
sindicatos, ele faz mais é usar, se faz de bonzinho, que ajeita. Ele no 
fundo ele faz mais é usar. Agora mesmo ele ta dando apoio... Ele só 
usa quando ele tá querendo, com o interesse de voltar com uma coisa 
lá na frente, pra brigar pra rachar. Porque agora ele não tem interesse, 
não é jogo pra ele. Depois ele volta e diz: ‘Olha, se você brigar, é 
melhor pra mim. Se vocês brigar é melhor pra mim’. E ele por trás ta 
investindo pra brigar, investir mesmo pra brigar (S.G., assentado do 
Caxá, depoimento em 20.07.2011).  

 

 Essa relação dos assentados com o ente municipal vai perpassar pelo processo de 

convergências, disputas e tensões internas na formação das cinco associações presentes 

                                                 
32 Antes de Edson Brito, o prefeito foi Osvaldo Góes de Oliveira, no período de 01.01.1983 a 31.12.1988; 
Edson Brito, no período de 01.01.1989 a 31.12.1992; Antônio Martins de Ferreira, período de 01.011993 
a 31.12.1996; Edson Brito novamente, entre 01.01.1997 a 31.12.1999, sendo reeleito, seu mandato foi 
cassado em 04.04.2004, que assumiu Hudson Moreira Duarte, que renunciou ao cargo em 22.11.2004, 
assumindo Janio Santos Novaes, assumindo até 31.12.2004; José Almeida Rebouças, eleito, período de 
01.01.2008 a 09.01.2008, quando teve seu mandato cassado, assumindo novamente Hudson Duarte 
Moreira, que foi substituído em 05.09.2008 por uma Resolução do TSE, findando o mandato em 
31.12.2008. Em 01.01.2009 assume, pela quarta vez, Edson Brito, mas teve o mandato suspenso pelo 
TSE em 20.06.2011, mas voltando em dezembro de 2011.   
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hoje no Caxá. É interessante compreender o processo formativo das associações no 

interior do Projeto Caxá, de modo a compreender uma das determinações das relações 

sociais ali desenvolvidas.  

 

3.4 FORMAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES: convergências, divergências e conflitos entre 

os assentados 

 

 Como vimos à formação da primeira associação do Assentamento Caxá – a 

Associação Caldeirão do Malaquias –, foi formada devido à necessidade em receber 

créditos e financiamento das políticas públicas, principalmente os primeiros créditos. 

Entretanto, o desenrolar do processo das associações requerer uma análise mais 

minuciosa, na medida em que é ação, a gestão e o relacionamento das associações com 

o estado, através dos órgãos públicos, tem implicações importantes dentro dos 

assentamentos. É entrelaçando assentados,  com suas respectivas associações, o estado, 

com suas ações, e o processo de relacionamento com o mercado que se poderá ter um 

entendimento mais fiel do processo de produção dos espaços em assentamentos rurais.  

 A Associação do Caldeirão do Malaquias abre um fato novo no assentamento, na 

medida em que desloca a ação do STR de Marcionílio Souza da condução prioritária da 

vida das famílias assentadas no Caxá. Muitos recordam que naquele momento era muito 

mais fácil formar a associação, na medida em que a necessidade de ter acesso aos 

créditos era imediata e, talvez por isso, a criação da associação tenha sido mais fácil. A 

participação é lembrada por todos como um fator importantíssimo naquele período 

“Quando tinha uma reunião era gente, cem, duzentas pessoas. Em uma única 

associação” (P.G., assentado do Caxá, depoimento em 01.07.2010). Os assentados 

recordam que naquele primeiro momento as votações sobre as pautas em questão na 

reunião eram decidas através da votação direta, não havia votos em urna, mas 

explicitamente as pessoas colocavam suas posições e seus votos eram vistos e 

compartilhados por todos os presentes na associação. Assentados, como o S.R., hoje 

com 58 anos, assentado do Caxá, lembra-se de uma forma saudosa a primeira 

associação, quando perguntado da participação das pessoas na primeira associação  

  

Tinha [participação], e era bom. Era uma coisa boa demais, quando a 
primeira associação reuniu. Quando era dia de domingo, aqui parecia 
uma cidade, vinha aquela turma toda, vinha de Pau a Pique, vinha de 
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Furado de Espinho, do Caxá, e era uma coisa linda. Parecia que estava 
fazendo um dia de uma feira, todo mundo participava (S.R., assentado 
do Caxá, depoimento em 30.06.2011).   

 

 Os primeiros conflitos internos em relação à associação se deram na sua 

primeira eleição direta, em 1990, quando duas lideranças, entre elas uma que já era da 

diretoria do STR de Marcionílio Souza, disputaram o pleito. A perda da eleição fez um 

dos assentados, candidatos à época, passar a reunir um grupo de oposição à gestão da 

Associação. Aos poucos, as diferenças dantes do processo de assentamento iam se 

revelando na gestão e no cotidiano daquele espaço.  

Entretanto, os primeiros conflitos na Associação Caldeirão do Malaquias 

iniciou-se, em 1990, em relação à gestão de um galpão, conhecido como “Meradão, de 

posse da Associação. Dentro do PAI, em 1987, ficou proposta a construção de um 

galpão, via recursos a fundos perdidos do Banco Mundial, em convênio com a CAR, 

para que os assentados pudessem comprar mercadorias à preço de mercado, ou seja, 

mercadorias que não fossem produzidas no interior do assentamento à um preço menor 

do que vendidas nos mercados da sede do município.  

 O Mercadão recebeu também a fundos perdidos, muitas mercadorias, para que 

pudesse ser comercializado, o que de fato aconteceu. Operava-se, então, da seguinte 

maneira: os assentados escolhiam as mercadorias e feito o cálculo, planejavam pagar 

em, um, dois ou até três meses. Como o mercado vendia, segundo os depoimentos 

colhidos, mais barato que os mercados de Marcionílio Souza, o fluxo da compra de 

mercadorias era constante. 

 O conflito na Associação Caldeirão do Malaquias se inicia quando alguns 

assentados começam a estranhar a falta de mercadorias, passando, então, a acusar o 

presidente de má gestão, roubo, entre outras denominações. Este fato tem versões 

diferentes nos relatos dos assentados 

 

[...] teve... um projeto como sei como foi, que eu não sei como aquilo 
foi conseguido pra associação, um estoque de mercadoria muito 
grande, que veio pra associação. Que era no sentido de era pra ela 
transformar né? Transformar em uma coisa maior, que era pra 
transformar em outro modelo.  
Se ficou foi pro presidente, pra eles ai. Pros sócios, pros parceleiros 
mesmo, desse estoque não ficou não (S.L., assentado do Caxá, 
depoimento em 29.06.2011).  

 

Pra outro assentado, a versão é diferente: 
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Ai quando foi a gente foi ver o negocio da mercadoria que veio, ai a 
associação começou a briga. Dizendo que o cara estava roubando, que 
estava acabando tudo, que o comunitário estava acabando tudo, que o 
comercio não tinha ido a frente. Foi naquela inflação que houve, 
aquele negocio [...] (S.G., assentado do Caxá, depoimento em 
20.07.2011).  

 

 Normal que a gestão do mercado criasse um constrangimento coletivo na 

Associação. Pelas diferentes versões ouvidas, acreditamos que o que realmente ocorreu 

com o “mercadão” deve ser entendido de acordo com uma escala nacional, atrelado à 

inexperiência das lideranças da associação. Em 1990, a inflação acumulada do ano 

chegou a mais de 1.000%. Os assentados compravam os produtos em num dia e 

pagavam, um, dois em até três meses depois, no valor comprado e não no atualizado. 

Como a associação, através do seu presidente, procurava repor as mercadorias, a 

quantidade comprada era menor, devido à inflação, situação que em fluxo contínuo 

levou à falência do mercado comunitário. 

 A questão é que os conflitos que já estavam latentes no interior do PRA vieram à 

tona depois desse fato. Primeiro, deve-se compreender que este fato explicita a 

contradição e heterogeneidades no interior dos assentamentos, fato comprovados por 

uma série de estudos. Segundo, compreende-se que este fato explicita conflitos já 

existentes antes de ter acontecido, uma vez que a diferenciação entre os assentados que 

estavam presentes no processo de luta e aqueles que chegaram depois da desapropriação 

das áreas se colocam como uma questão fundamental para compreender este processo. 

Esse fato motiva ainda mais o incentivo à criação da segunda associação da 

Comunidade de Furando Espinho, sob a alegação de distância da sede do Caxá, onde era 

a antiga sede da Fazenda Caxá.  

 Em 1993, funda-se a segunda associação do assentamento: a Associação dos 

Produtores Rurais do Furado de Espinho. Dois motivos são identificados nos 

depoimentos para o surgimento desta nova associação. O primeiro refere-se à distância 

da comunidade de para sede do Caxá, como fora relatado. O segundo motivo era o 

início da interferência da política partidária no município, que passava a ver o Projeto 

Caxá com um potencial eleitoral a ser explorado. Essa versão é constante nos 

depoimentos de vários assentados 
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Mas ai pra frente colocou esse resultado e um num aceitava, outro não 
aceitava, e é vai.. apareceu outra associação, porque essa associação 
aqui dos  trabalhadores rurais do Caxá não queria apoiar uma 
associação que surgiu lá no Pau a Pique. Que surgiu uma outra 
associação dos políticos. 
Porque essas pessoas que lá, num era umas pessoas aqui do nosso 
nível, era uma pessoas mais da rua, em nível de político, era uma 
pessoa mais ‘coisado’. Ai ficou essa associação lá. Ai já partiram, 
umas pessoas que estavam na associação daqui partiram pra lá. E ai já 
ficou duas associação (S.R., assentado do Caxá, depoimento em 
30.06.2011).  
 
E chegou a hora de ter outro presidente da associação, né? E ai 
começou! foi quando começou a criar mais associação e virou essa 
baderna ai né? (S.L., assentado do Caxá, depoimento em 29.06.2011).  

 

Aí quando chegou lá, ai rapaz, agora.. ai veio lá veio um J. S. e disse: 
‘se você presidente, querer ser presidente, eu monto uma chapa e te 
derroto logo, logo’.  
Bateu no pé e o rapaz, presidente do sindicato apoiou o J.S. e ai o J. G. 
se afastou e foi fundar, fazer uma, uma associação lá, do Furado de 
Espinho.  Ai rachou por interesse próprio (S.G., assentado do Caxá, 
depoimento em 20.07.2011).  

 
 

 Observemos que os três depoimentos, de associados de três associações do 

Projeto Caxá, explicitam vários entendimentos para a formação das Associações de 

Furado de Espinho e, posteriormente, a do Pau a Pique. Nos depoimentos há, primeiro, 

um saudosismo em relação á primeira associação, a do Caldeirão do Malaquias. 

Entretanto o saudosismo se situa na condição de que naquele momento era importante 

que todos assentados tivessem reunidos em apenas uma associação, porque ela 

conseguiria ampliar a representatividade de todos os assentados, mesmo que houvesse 

conflitos.  

 O primeiro depoimento, de S.R., é interessante notar que o assentado 

compreendia que aqueles que estavam formando a Associação do Pau a Pique eram 

pessoas de fora do assentamento, não era um deles. Ao retornar na palavra que era de 

“outro nível”, identifica que eram pessoas externas ao grupo que agora queriam 

conduzir a vida em grupo. Ao fazer referência à “políticos” compreende que era pessoas 

com interesses eminentemente eleitorais no interior do assentamento, pois o Projeto 

Caxá tornava-se espaço de disputa pelo voto, principalmente pelo poder municipal.  

 O segundo depoimento expressa as mudanças necessária na condução do 

presidente da associação, reforçado ainda pelo terceiro depoimento que expressa às 
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individualidades e contradições no interior do Caxá. Ao se referia a “baderna”, o 

assentado S.L., aponta os conflitos mais recentes entre às associações no momento 

presente do Projeto Caxá, mas dialoga com a questão de que a partir daquele momento a 

unidade do assentamento fora quebrada, fato este que aponta a tensão no interior 

daquele espaço.  

 A criação de mais associações deve ser tomada como importantes para 

compreender a dinâmica interna e externa, desses espaços, na medida em que redefine a 

relação dos assentados com o Estado. É através das associações, que podem estar ou não 

vinculados a movimento ou entidades, ou seja, mediadores, que os assentados são 

representados. Embora o assentado possa comparecer perante ao órgão público ou falar 

com técnicos, somente por intermédio das associações que suas demandas serão 

encaminhadas. Os próprios técnicos apontam como complicador o fato de ser criadas 

novas associações para a ação do estado 

 

Agora teve um momento também que a gente presenciou um pouco, 
mais adiante, os partidos políticos invadindo esse campo, e daí então 
começou a ver muito mais quebras né? As organizações começaram a 
se fragmentar, um ia pro lado e outro pro outro ai começaram, e as 
associações começaram... 
Isso ai interfere nesse trabalho, a relação de confiança já começa a 
quebrara um pouco. Com a  gente já começa a ficar mais difícil 
trabalhar com o todo, fica mais difícil de trabalhar. (E.A., técnica do 
estado, depoimento em 19.01.2012).  

  

 Esses depoimentos, sobretudo dos próprios assentados, vão demonstrado na 

visão deles que o nascimento de outras associações no interior de espaços como o 

Projeto Caxá, pode compreender o processo mais geral de luta política, dado que as 

fragmentações dos assentados em várias associações interferem no cotidiano e no 

relacionamento com o Estado.  

 Com três associações, a do Caldeirão do Malaquias, a do Furado de Espinho e de 

Pau a Pique a representação política dos assentados do Projeto Caxá vai se esfacelando, 

e esfacelando porque o problema, a nosso ver, não é ter uma ou mais associações, fato 

que pode ser até interessante no processo de representação da diversidade dos sujeitos 

sociais assentados, mas pelo fato de que as associações formadas não dialogam entre si, 

não conseguem representar, mas ser representadas por outros interesses, como aqueles 

meramente partidários. O social vai se tornado político no sentido restrito do termo, no 
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sentido que vinculados à política partidária e eleitoral, enquanto a discussão das 

demandas internas são esquecidas, relegadas ao segundo plano.  

 Em 1994 a Associação do Caldeirão do Malaquias é abalada por uma crise 

financeira, sobretudo pela questão da gestão do Mercadão, em 1990 e 1991. Em débito 

com a Receita Federal, pela não declaração e pagamento de tributos, o presidente da 

associação é procurado pele Receita, mas se esconde. A partir daí, em virtude de ter que 

receber recursos das políticas públicas, os associados, que ainda era cerca de 70% dos 

assentados, decidem por extinguir aquela associação e, em 1995, fundar a Associação 

dos Trabalhadores Rurais do Projeto Caxá (figura 19), conhecida hoje com “Associação 

Velha”, devido ter sido formada a partir dos associados da Associação Caldeirão do 

Malaquias, conforme trecho de um depoimento de um assentado “Tirou esse nome de 

Caldeirão do Malaquias e ponhou o nome de Associação dos Trabalhadores Rurais do 

Caxá” (S.N., assentado do Caxá, depoimento em 24.10.2010). Frisa-se, que a 

fragilidade da associação do Caldeirão do Malaquias também se situa em virtude da 

denuncia do incentivo de um dos seus diretores a venda de lotes no Projeto Caxá, como 

veremos no próximo capítulo.   

 

 

 
Figura 19: Sede da Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto Caxá, “Associação Velha”.   
 Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo, junho de 2011.   
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O processo de constituição de novas associações no Projeto Caxá não pode ser 

desvinculado da disputa partidária no município e a inserção de quadros do PT e do 

PCdoB no interior do Caxá, disputando lideranças, buscando transformá-las em 

potenciais candidatos a vereadores no município de Marcionílio Souza. Quadros desses 

dois partidos incentivaram as lideranças das associações a se filiar em seus partidos, 

como modo de conseguir mais políticas para o Projeto Caxá. Não à toa, que três 

assentados, vinculados a diferentes partidos e grupos políticos, já foram vereadores do 

município de Marcionílio Souza.  

Esse discurso, da necessidade de se ter um “político” do Assentamento, 

encontrava ressonância entre os assentados, em virtude das carências vividas naquele 

espaço. Aparecia, então, um quadro interessante a ser analisado: a liderança deveria se 

vincular a um partido para então, estando nos aparatos do Estado, conseguir melhorias. 

Se aprofundava, então, uma dimensão que é condição sine qua non na definição desses 

espaços: a escala da produção do espaço não se define no local, nem somente a partir de 

dimensões da produção no sentido restrito, mas deve ser analisadas as várias dimensões 

que incidem sobre aquela totalidade.  

 Em 1997, surge outra associação: a “Nova Associação dos Produtores Rurais do 

Projeto Caxá” (figura 20). Primeiro, damos o destaque para a nomenclatura “nova” 

inserido no nome da associação: a nova tinha um intuito de se diferenciar da “velha”, 

cujas lideranças estavam entre as mais antigas do Projeto Caxá, e além de se diferenciar, 

o intuito era concorrer com as outras associações na representação dos assentados 

perante o estado. Dado a concorrência entre elas, são vários os motivos alegados para a 

formação de mais uma associação.   

Para os associados da “Associação Velha”, a formação da “Associação Nova” se 

deu por interesses meramente eleitorais, pois se aproximava do ano de 2000, quando 

haveria novas eleições municipais e um candidato do PMDB influenciou a formação da 

associação. Além disso, conta que o Prefeito Municipal teve uma influencia 

preponderante na formação da Associação Nova, pois o candidato de sua preferência 

tinha perdido a eleição para as lideranças históricas do Projeto Caxá e do STR de 

Marcionílio Souza. 
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 Em [19]97, um mandato, ai eles foram na disputa de Z. S. perderam. 
Aí quando perderam o prefeito influenciou pra fazer uma nova 
associação ali no Caxá, a Nova Associação. Ai o cara pagou 600 reais 
pra fazer a casa e tudo. Ai investiu em P. e P. criou a associação,que 
era uma associação da Prefeitura com outra...Essa ai nasceu com uma 
opção política,  com apoio do prefeito e de um vereador, um vereador 
que tinha lá dentro (S.G., assentado do Caxá, depoimento em 
20.07.2011).  

 

 Depoimento do prefeito da época, nega de forma veemente que tenha tido 

influencia na formação da “Associação Nova”. Nas nossas pesquisas acreditamos que 

haja, sim, uma relação direta do prefeito de Marcionílio Souza e a criação desta nova 

associação. Entretanto, destacamos que o elemento principal, para além da veracidade 

do fato do poder público estar ou não envolvido, salientou que só a existência dessa 

possibilidade já destaca a importância de se compreender os espaços dos assentamentos 

rurais como espaços onde se desenrolam conflitos, tensões, contradições e até 

antagonismos no processo de produção do espaço. Depois de quase duas décadas de 

estudos sobre assentamentos rurais parece lugar comum compreendê-los desta forma. 

Mas buscamos ressaltar a importância desses mediadores e das representações política 

na produção direta do assentamento como um todo estruturado.  

 Esta posição não é compartilhada por um dos formadores da “Associação 

Nova”. Segundo relatos obtidos junto a Diretoria da Associação Nova, o fato de ter 

Figura 20: Sede da Nova Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto Caxá, “Associação Nova”.   
 Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo, junho de 2011.   
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criado uma nova associação, deve-se a dificuldade que muitos assentados tiveram de se 

sentir representados pela Associação Velha, conforme depoimento: 

 

Foi em 1997, quando criou essa nova associação, por essa discórdia 
com o presidente da nova associação [...] ai houve essa discussão de 
quando o projeto PRONAF, que o PROCERA passou a se tornar 
PRONAF A. Ai com grande luta que a gente conseguiu aprovar o 
projeto, ai houve essa discórdia que o presidente da época de dizer que 
aqueles que não obedecesse a ordem dele estaria de baixo dos sapatos 
dele, por isso motivo houve essa interferência nossa né? Que ele quis 
pegar dinheiro da pessoa e deixar retido lá no banco, pra os 
companheiros não receber e eu fui lá no gerente do banco e conseguir 
resolver (P.G., assentado do Caxá, depoimento em 01.07.2011).  

 

 Segundo os argumentos do assentado entrevistado, membro da diretoria da 

Associação Nova, a discordância da aprovação da destinação do crédito do Pronaf foi o 

ápice da crise que permitiu o início dessa nova associação. Após a resolução da 

liberação dos créditos junto ao banco, a Associação Nova ganhou força. Logo após a 

aprovação, cerca de 60 assentados pediu desfiliação da Associação Velha, e a ela se 

filiaram. Observemos que o fato de ter conseguido a liberação dos créditos foi central, 

mas deve ser acrescido ao possível desgaste da condução da Associação Velha pelas 

lideranças locais, que não se renovavam. Até hoje, segundo relatos, nas eleições para a 

Associação Nova não houve ainda nenhuma chapa de oposição à atual diretoria, fato 

que se constitui exceção em relação às outras associações.  

 Em 2006, outra associação é fundada no Projeto Caxá: a Associação dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar do Projeto Caxá, (ASSINTRAF). Essa 

associação se formou a partir da ruptura de algumas lideranças da Associação Velha, 

bem como da discussão de sobre a agricultura familiar encaminhada pela Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF). Para os associados da ASSINTRAF 

o que levou a formação desta nova associação – a quinta do Projeto Caxá –, foi a falta 

de discussão sobre a habitação na Associação Velha, e também por não ter incorporado 

a discussão da agricultura familiar nas suas discussões  

Mas depois desse novo modelo de agricultura familiar, que eles não 
concordam com a nossa proposta, nós temos a nossa associação. 
Associação dos Agricultores Familiar do Projeto Caxá. Porque 
nenhum deles topou com a proposta da agricultura familiar [...]  
Porque tem um monte de coisa que eles não concorda com a 
agricultura familiar. E ficou difícil, que hoje as coisas tudo é 
agricultura familiar (S.E., assentada do Caxá, depoimento em 
24.10.2010).  
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 Segundo depoimentos, os associados da Associação Nova afirmam que é 

necessário discutir agricultura familiar, pois acreditam que os recursos do governo, 

sobretudo do governo federal, proveem do direcionamento para a agricultura familiar.  

 Depoimentos de outros assentados, a criação da ASSINTRAF se deu realmente 

pela perda da eleição na Associação Velha, o que fez com que lideranças que sempre 

estivessem na direção fossem alijadas nos espaços de decisão da Associação Velha. 

Reafirma-se, novamente, a presença das disputas internas no interior do Projeto Caxá. A 

formação dessas associações, e os conflitos entre elas na disputa para ser porta-voz dos 

assentados do Caxá, terão implicações recentes no presente momento daquele espaço.  

    

Figura 21: Sede da Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Projeto Caxá, 
ASSINTRAF.  
Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo, junho de 2011.   
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4  O PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL CAXÁ: mediadores, conflitos e 
disputas na/para/pela produção do espaço (2006-2010) 
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É por esta multiplicidade de situações vistas até aqui, que são cada vez mais 

frequentes estudos que abordam o papel dos mediadores no processo de luta na/pela 

terra. Seguiremos evidenciando, logo a seguir, alguns estudos que explicitam a 

problemática dos mediadores em projetos de assentamentos rurais.  

Nos estudos sobre a formação dos assentamentos rurais no Acre, Paula (2009) 

aponta o papel preponderante do sindicalismo rural na luta pela terra naquele estado. O  

autor aponta como o sindicalismo rural fora o principal articulador da luta de várias 

etnias indígenas pela posse e uso das florestas, sobretudo para a extração da borracha, 

antes do processo de valorização da mercadoria e das terras do Acre pelos grandes 

empresários do setor e pelo Estado monopolista. Com o passar do tempo, a autora 

identifica o despertar da disputa pela mediação da luta dos seringueiros e populações 

tradicionais da como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a FETAG e a 

CONTAG, bem como pelos sindicatos rurais dos municípios. Explicita como novas 

conjunturas vão dando razão ao surgimento de novos mediadores e reorientação nas 

práticas dos antigos 

 

O surgimento de novos mediadores deve ser analisado não só como 
resultado da intervenção política do estado nas áreas de conflito, mas 
também pela própria dinâmica interna das lutas sociais no campo, 
sobretudo os novos desafios que se colocaram para o conjunto do 
campesinato na terra conquistada (PAULA, 2009, p.251).  

 

Valadão (1999) busca compreender o processo de organização dos camponeses 

no Espírito Santo, em meio a um processo de expropriação dos camponeses, 

concentração fundiária e expansão do plantio de pinos e eucaliptos, sobretudo no norte 

do estado.  Considera a importância das Comunidades Eclesiais de Base, das Pastorais 

Rurais, do sindicalismo rural e dos movimentos sociais na construção da identidade 

política dos camponeses no território capixaba. Conforme no diz a autora 

 

Esses agentes mediadores da luta pela terra souberam valorizar, 
articular e implementar uma pedagogia própria para a formação e 
transformação do trabalhador rural em sujeito coletivo  portador de 
direitos (VALADÃO, 1999, p.79).  

 

No processo a autora vai identificando os (des)caminhos da atuação desses 

mediadores na continuidade da luta pela terra, apontando as contradições na relação 

com o Estado e com outros movimentos na disputa pela interlocução dos anseios do 
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campesinato capixaba, destacando uma mudança de posição política que passou de uma 

posição de radicalidade, na construção da identidade política do “sem terra”, a 

conformidade do “ser assentado”. 

 Na Bahia, um dos trabalhos que explora o surgimento de novos mediadores de 

acordo com as conjunturas é o de Santos (2005 e 2006). O autor ao analisar o processo 

de produção do espaço no Projeto de Assentamento Rural Almas, município de Itaguaçu 

da Bahia, explicita as contradições no processo organizativo e produtivo dos assentados, 

bem com o surgimento de novas associações. Relata a criação de uma primeira 

associação, a Associação de Parceleiros do Projeto Almas, depois a criação da 

Associação de Mulheres do PA Almas, e por último a criação, em período mais recente 

da Associação Comunitária de Abobreira e da Associação Comunitária de Toco Preto 

de Almas. Conforme nos diz o autor 

 

 O processo de formação das novas associações se deu ‘de baixo para 
cima’, não pela necessidade de intermediação entre o estado e os 
assentados, mas pela necessidade dos próprios assentados terem 
acesso a políticas públicas de apoio aos pequenos produtores 
(SANTOS, 2005, p. 113). 

 

 O autor infere que há uma relação intrínseca entre a formação dessas associações 

e a forma (ou novas formas) de organização social e produtiva do espaço do 

assentamento.  

 Lopes et all (2009) discute como o assentamento, resultado da luta social do 

campesinato, torna-se espaço de disputa. Ao centrar seus estudos no processo de 

formação dos assentamentos rurais em Sergipe, elucida que o principal de articulação da 

luta pela terra no estado foi da Igreja Católica, através da Diocese de Propriá, conforme 

nos diz: “A Diocese de Propriá, foi, por muitos anos, o único mediador respeitado – e 

temido – pelas autoridades públicas estaduais e federais e pelos latifundiários de Sergipe 

[...]” (LOPES et all, 2009, p.167, grifo nosso). Neste estudo explicita que o surgimento 

do MST em Sergipe, e seu fortalecimento como porta-voz principal do campesinato 

sergipano, está vinculado à uma mudança de tática da Diocese de Propriá, que saiu de 

um enfrentamento mais combativo com o Estado e com os latifundiários e à perda da 

legitimidade da Federação dos Trabalhadores em Agricultura de Sergipe (FETASE) que 

reduziu sua atuação à luta por uma política agrícola vinculada à agricultura familiar.  

 Alencar (2000) analisando o processo de gestão dos Projetos de Assentamentos 

de Cachoeira e de Vitória, ambos no Ceará, explica que as dificuldades na gestão do 
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novo espaço podem está vinculadas à prática dos mediadores, sobretudo quando o 

Estado exige dos grupos assentados, e, portanto dos mediadores, tarefas antes a ele 

restrito. O autor explicita as dificuldades vivenciadas no cotidiano pelos mediadores, 

relacionando problemas que vão desde a dificuldade em gerir o uso do trator da 

associação até questões que necessitam de auxilio mais especializado, como a busca por 

créditos e a sua aplicação. Demonstra ainda a relevância da mediação, como o do STR 

de Canindé e a Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Ceará, FETACE, para 

retirar a dimensão localizada dos problemas que afligem os assentados e os colocarem 

em outras escalas.  

 Ao estudar o processo de organização interna de um assentamento no Rio 

Grande do Sul, Zimmermann (1989 e 1994) explora uma relação ente a origem social 

dos assentados para o processo de diferenciação no interior do assentamento. Importante 

ressaltar que a autora não restringe a diferenciação em termos econômicos, ao contrário, 

interpreta o fenômeno em uma multiplicidade, inclusive a organização política dos 

grupos assentados. A partir do conflito que se torna cada vez mais presente nos 

assentamentos rurais, qual seja: o antagonismo entre individual e coletivo, Zimmermann 

demonstra o conflito entre o MST e a CPT, principais mediadores no assentamento. 

Elucida que o principio do MST em priorizar a dimensão coletiva, em detrimento do 

lote familiar, foi prejudicial para a gestão do assentamento, como nos revela a autora  

 

O problema [de organização interna] se situa na perspectiva do MST, 
em fazer com que fossem compartilhada uma mesma identidade, sem 
considerar a diversidade de situações e especificidades das famílias, 
insistindo na homogeneização de formas organizativas que esperam 
poder conduzir à coletivização (ZIMMERMANN, 1994, p.221) . 

 
 
 Essas situações, longe de tentar esgotar o tema e guardadas suas especificidades, 

explicitam as contradições, antagonismos e tensões dos espaços dos assentamentos 

rurais. Separadas, no tempo e no espaço, todas as situações exploram e jogam por terra 

uma possível homogeneidade e harmonia social nesses espaços. Portanto, cada vez mais 

se torna necessário elucidar a dinâmica desses espaços, que muitas vezes tem suas 

razões fora do seu recorte escalar local e vão ser explicadas, também,  em outras escalas 

e em outros contextos  

 Portanto, o processo de mediação compreende relações complexas que vão 

desde a necessidade de viabilizar economicamente o assentamento, quanto à 
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necessidade de reconhecimento político e social dos assentados. Compreende-se, 

também que a existência de diversos mediadores no mesmo espaço além de demonstrar 

a heterogeneidade entre os beneficiários pode demonstra também o processo de 

fragmentação da luta e da contradição existente no interior desses espaços. 

 

4.1 O “RACHA” COM O MOVIMENTO CETA E (RE)ASCENSÃO DA FETAG 
 
 
 A criação da ASSINTRAF, em 2006, no interior do Projeto Caxá acirrou os 

conflitos e uma visível cisão entre os trabalhadores. As cinco associações eram a partir 

de então: a) Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto Caxá, fundada em 1995, 

conhecida como Associação Velha; b) Associação dos Produtores Rurais do Pau a 

Pique, fundada em 1993; c) Associação dos Trabalhadores Rurais do Furado de 

Espinho, fundada em 1994; d) Associação Nova dos Trabalhadores Rurais do Projeto 

Caxá, fundada em 1997; e e) Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do 

Projeto Caxá, fundada em 2006. Esse quadro de associações em um único assentamento 

por si só já apontaria dimensões a serem entendidas em espaços como assentamentos 

rurais, que na cabeça de muitos técnicos e nas ações do estado eram “programados” 

para ser uno, homogêneo. Entretanto, a dinâmica social vai explicitando sua 

dinamicidade, não deixando espaços para qualquer tipo de modelo de organização 

desses espaços (Quadro 3) .  

 

Quadro 3 

Histórico das Associações no Projeto de Assentamento Caxá 

Ano de 

Fundação 

Nome da Associação Número de 

Associados 

1989 Associação Caldeirão do Malaquias --- 

1995 Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto Caxá 100 

1993 Associação dos Produtores Rurais do Pau a Pique 60 

1994 Associação dos Trabalhadores Rurais do Furado de Espinho 40 

1997 Associação Nova dos Trabalhadores Rurais do Projeto Caxá 86 

2006 Associação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Projeto Caxá 32 

 TOTAL 335 

Fonte: INCRA e Associações do Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Caxá. 

Elaboração: Tiago Rodrigues Santos, 2012.   

 



175 
 

A polarização no interior do Projeto Caxá passou a ser entre as duas associações 

mais “poderosas”: a Associação Nova e a ASSINTRAF. Esse poder das duas decorre de 

alguns motivos, que perpassa pela quantidade de pessoas associadas, mas 

principalmente por suas relações em outras escalas e com outras formas de 

representação política. Associação Nova é ligada à FETAG-Ba, e, por consequência, à 

CONTAG à nível nacional, enquanto a ASSINTRAF é ligada á FETRAF, que é ligada 

ao sindicalismo rural da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Acrescenta-se que 

politicamente a FETAG está associada ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e a 

FETRAF a setores fortes do PT.  

As outras três associações ficam no espectro de articulação dessas duas, ora 

pendendo para um lado e ora pendendo para o outro, de acordo com o contexto e com os 

interesses dos assentados. As associações do Pau a Pique e do Furado do Espinho se 

aproximam muito mais da “Associação Nova”, enquanto a “Associação Velha” tem 

uma proximidade maior com a ASSINTRAF, principalmente pelas relações de amizade, 

de compadrio e de parentesco. Porém, é necessário entender como se deu essa 

polarização interna em torno dessas duas associações.  

 A Associação Velha, pela exigência da legislação do sindicalismo rural no país, 

esteve sempre vinculada à FETAG. Viu-se, até aqui, que a FETAG-BA teve um papel 

preponderante na organização dos trabalhadores da Chapada Diamantina nas décadas de 

1970 e 1980, e, também, na organização dos posseiros das fazendas que deram origem 

ao Projeto Caxá. A FETAG foi à força representativa na mobilização da morte de 

Zacarias José dos Santos, quando levou as principais lideranças da comunidade à 

Brasília para reivindicar a desapropriação da área. Contudo, após este período a FETAG 

passa a se limitar, através do STR de Marcionílio Souza, as aposentadorias rurais, 

mudando o foco do auxílio à luta pela terra na região. Alguns assentados recordam essa 

mudança da FETAG 

 
[...] teoricamente ela tava presente, mas desde que me entendo por 
gente eu nunca vi ninguém da FETAG fazer uma discussão lá. Era só 
os cartaz que chegava. Cartaz ela manda muito.. pelo Correio. Mas o 
debate político, na base, nunca se teve (N.S., assentada do Zacarias e 
filha de assentada do Caxá, depoimento em 20.09.2009).  

 

 Esse papel da FETAG passou a ser sentido pelos assentados que deixaram de 

pagar as contribuições do STR de Marcionílio Souza, pois este deixava de ser 

representativo para eles. Além disso, a própria FETAG seguia nos limites de apenas 
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realizar serviços de assistência social, como as aposentadorias, serviços odontológicos, 

entre outros serviços. Perdia, assim, a capacidade de ser porta-voz daqueles assentados 

em suas demandas, por crédito, subsídios, entre outras demandas. 

 Em 1995, quando surge a Associação Velha, é iniciada no estado da Bahia a 

formação da Comissão dos Trabalhadores Assentados e Acampados (CETA), Comissão 

que depois se tornou movimento, e que congregava assentamentos e acampamentos 

acompanhados pela CPT da Bahia. A CETA passou a coordenar ações de luta pela terra 

no estado, principalmente na Chapada Diamantina, e a reivindicar melhorias nos 

assentamentos rurais da Bahia. Como a CPT, por conta do envolvimento na defesa dos 

posseiros na Fazenda Pau a Pique, era uma das entidades articuladoras da CETA, foi 

quase que automático a vinculação do Projeto Caxá no espectro de representação dessa 

comissão a nível estadual. A CETA teve uma expansão vertiginosa no estado, devido a 

sua capacidade de articulação. Mas se por um lado foi interessante este crescimento da 

CETA, a expansão tornou complicada a continuidade das lideranças apenas nos 

assentamentos, sendo que muitos saiam de suas regionais para mobilizar outras regiões 

e assentamentos33.  

 A partir daí, os assentados, assim como fora com a FETAG anos antes, 

começaram a perceber o déficit de representação da CETA no espaço do assentamento. 

As principais lideranças do Movimento CETA passaram a atuar em outros 

assentamentos, e com a criação da ASSINTRAF, em 2006, segundo depoimentos, 

deixou de dá atenção devida, de representar os assentados do Projeto Caxá nas coisas 

cotidianas 

 
[...] foi quando a gente estava na CETA, ai eles criaram a associação 
da agricultura familiar. Ai foi quando a CETA passou a trabalhar essa 
nova associação e isolando as outras. Ai com esse isolamento da gente 
com a CETA, essas duas aqui ficaram soltas (S.G., assentado do Caxá, 
depoimento em 20.07.2011).   

 

 Desta forma, abriu-se de novo um vácuo de representação dos assentados à nível 

estadual. Ficava evidente que era necessário estar vinculado a uma organização maior, 

quer seja movimento quer seja federação sindical, ou até partido político para que as 
                                                 
33 Para maior conhecimento sobre a formação e expansão do Movimento CETA no estado, ver a o nosso 
trabalho: SANTOS, Tiago Rodrigues. “CETA: nossa luta é justa e certa!”: formação e territorialização 
do Movimento CETA  (1994-2009). 120 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências 
Sociais), Departamento de Sociologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal 
da Bahia. Salvador, 2010. 
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demandas dos assentados pudessem ter força para poder chegar aos espaços 

institucionais de poder.  

 A entrada da FETRAF via ASSINTRAF, no interior do Projeto Caxá deve ser 

entendida também no bojo de uma articulação que relaciona as escalas de luta pela 

representação. Em 2005, durante o Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, houve uma 

reunião intereclesial, cuja composição deveria ser de jovens de diversas regiões do país. 

A Diocese de Ruy Barbosa dispondo de uma vaga indicou o filho de um assentado do 

Caxá para representar a região, haja vista que a pessoa despontava como uma nova 

liderança dentro do Projeto Caxá. À época o jovem estava compondo a diretoria do STR 

de Marcionílio Souza, ainda formalmente ligado à FETAG, e era filho de uma das 

grandes lideranças do município.  

 Ao chegar ao Fórum Social Mundial, o diretor do STR de Marcionílio Souza 

conhece um dos dirigentes da FETRAF-Sul que lhe mostra o processo de organização 

da federação, os princípios, entre outras questões. Ressalta-se que até aquele momento 

não havia uma organização segmentada da FETRAF na Bahia, apenas em alguns 

municípios a discussão estava iniciada.  Ao retornar ao STR de Marcionílio Souza, em 

reunião da Diretoria do STR, o assentado que foi ao Fórum Social Mundial abre a 

discussão para a desfiliação da FETAG e a consequente filiação FETRAF. Em outra 

escala, a do Projeto Caxá, a perda da eleição da Associação Velha abre espaço para 

algumas lideranças saiam e fundem a ASSINTRAF. Contudo, a oposição à direção do 

STR de Marcionílio Souza, cujo elo estava reunido na Associação Nova, esperam o 

desfecho para intervir.  

 Os diretores do STR de Marcionílio Souza alteram então o Estatuto Social do 

STR, sem assembleia específica e sem a observância dos impedimentos legais, e 

mudam o nome, passando o STR a denominar-se Sindicato dos Trabalhadores da 

Agricultura Familiar de Marcionílio Souza (SINDTRAF) agora vinculado à FETRAF e 

não mais a FETAG 

 

E ai ele lá [em Porto Alegre] encontrou com J. H. nessa caminhada e 
ai falando que era aqui de Marcionílio, e ai J. H. botou ele pra entrar 
numa militância da FETRAF. Aí ele chegou aqui já querendo mudar, 
criou o MOVA Brasil, e ai eu falei ‘esse negócio não dá certo’. Ai eles 
começou a querer mudar os sindicatos tudo aqui pra sindicato 
agricultura familiar. E ai ele chegou na internet e puxou um estatuto 
do Rio Grande do Sul, onde tem uns pequenos pólos lá de sindicato da 
FETRAF, ele ajustou aqui ao Sindicato de Marcionílio (S.G., 
assentado do Caxá, depoimento em 20.07.2011). 
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 A partir daquele momento o STR de Marcionílio Souza passou a estar ligado à 

FETRAF à nível nacional e a nível estadual à FETRAF-Ba que ia surgindo naquele 

momento. A velha oposição ao STR de Marcionílio Souza, que nunca tinha conquistado 

a direção daquele organismo, teve um motivo agora para alegar a ilegalidade da ação. A 

oposição convoca o advogado da FETAG em Salvador e leva-o ao Cartório do 

município onde constatam a irregularidade: a ata da filiação do estatuto à FETRAF 

estava digitada e anexa, demonstrado que a mudança de filiação não era em consonância 

com o desejo dos associados, mas uma mudança por e a partir da atual diretoria. O 

advogado da FETAG entra na justiça pedindo a anulação da questão e indiciamento, por 

estelionato, dos diretores da STR naquele momento.  

 Enquanto a justiça não julgava a questão, a FETRAF realiza uma marcha em 

Salvador, em 2008, reivindicando ações nos municípios que ela representava. Na pauta 

de reivindicação estava a reforma das casas do Projeto Caxá, que desde a sua formação 

não tinham sido reformadas. Junto ao INCRA, em nome da FETRAF e por intermédio 

da ASSINTRAF, que até aquele momento tinha apenas 20 associados no Projeto Caxá, 

a reivindicação é atendida na mobilização e os assentados passam a aguardar o início 

das obras.  

 No mesmo ano a FETAG realiza uma mobilização e ocupa o INCRA da Bahia, 

também reivindicando melhorias para as suas áreas. Entre as demandas também estava à 

reforma das casas do Projeto Caxá. Uma vez na mesa em negociação com os dirigentes 

do INCRA os líderes da FETAG são informados a reivindicação das casas não poderia 

ser atendida, pois já havia um pedido encaminhado junto ao órgão por outra associação. 

Este foi então, o maior motivo para os conflitos entre os assentados dentro do Projeto 

Caxá hoje. 

 Após esta informação, a diretoria da Associação Nova realiza reunião com as 

outras associações, acusando a ASSINTRAF e os diretores do STR de Marcionílio 

Souza de buscarem recursos e falar em nome de todos os assentados, quando apenas 

tinha 20 das mais de 400 famílias assentadas, conforme o depoimento de um assentado: 

 
E ai eles chegaram a trinta e cinco parece [associados]. Eles fizeram 
um trabalho, que iria fazer cem casas, que estava com o dinheiro na 
conta e que só ia fazer de quem estava com eles. Aí o pessoal 
começou a entrar. Aí quando foi lá que rachou, não saiu nem cem, 
nem nenhuma. Acho que S.N. falou que iria fazer quatrocentas, que 
botou uma emenda lá. Aí P.G. e o pessoal trabalhou em cima disso, 
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não saiu nem quatrocentas nem cem (S.G., assentado do Caxá, 
depoimento em 20.07.2011, grifo nosso).  

 
 O fato de parecer falar em nome de todos os assentados causou problemas à 

organização da ASSINTRAF, pois muitos saíram da associação e outros ficaram 

avessos a sua forma de organizar, fato este que foi politicamente importante para a 

Associação Nova, que conseguiu capitalizar o fato para desqualifica a ASSINTRAF e 

construir uma imagem de competência e compromisso de sua gestão dentro do 

assentamento, e mesmo em todo o município. Boatos afirmando que os diretores da 

ASSINTRAF iriam reformar casas fora do Projeto Caxá foram ventilados no município 

de forma que se tornou uma situação insustentável, diminuindo o número de associados 

e aumentando a desconfiança, sobreveste quando justiça deu ganho de causa à FETAG 

em relação à situação do STR de Marcionílio Souza.  

 Pouco depois, houve eleição para o STR de Marcionílio Souza, vencendo a 

oposição ligada à Associação Nova, que passou a desfrutar de maior legitimidade entre 

os associados. Os diretores ligados à ASSINTRAF, deslocado da representação do 

sindicato do município, fundam, em 2009, o Sindicato Regional da Agricultura Familiar 

do Vale do Paraguaçu, mas o STR entrou na justiça pedindo anulação daquela 

organização,  conforme depoimento 

 
E ai foi e botou um ai agora, que é regional. Eles criaram e botou Neto 
como presidente. Itaberaba, Boa Vista [do Tupim], Iaçu e Marcionílio 
[Souza]. Eles fizeram uma assembléia com duzentas e tantas pessoas 
em Marcionílio, ficou quase tudo de lá, sem representação daqui, 
concentrado e agora foi lá e botaram os nomes e já botou na parede lá. 
E ai os caras deixou lá, ficou quieto, e ai os caras da FETAG pegou os 
15 mil sócios do Sindicato e colocou um processo contra eles e deixou 
eles lá. A Justiça cancelou deu 48 horas pra ele fechar o sindicato [...] 
( S.G., assentado do Caxá, depoimento em 20.07.2011).  

 
 Nesse sentido, as contradições no interior do Projeto Caxá, passaram a 

inviabilizar a ação do estado na área, uma vez que as associações não se entediam e os 

assentados, supra-representados, não conseguiam que as políticas pública desejadas. A 

alegação do INCRA era de que só haveria ação do órgão se houvesse entendimento 

interno. Assim, em 2010, o INCRA organiza uma assembléia conjunta de todas as 

associações, buscando qual seria a responsável pela gestão dos recursos da reforma das 

casas do Projeto Caxá. Por sorteio é escolhida a Associação Nova, que a partir daquele 

momento consolidaria sua força como porta voz dos assentados do Projeto de 

Assentamento Caxá.  
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 Dentro do corpo técnico do INCRA na Bahia, essa situação no Caxá serviu para 

aprofundar o entendimento a partir de outras experiências de que na maioria dos casos 

não há homogeneidade social nos assentamentos de reforma agrária, conforme aponta 

um depoimento: 

 

Então você não tem um acompanhamento do que está acontecendo 
naquela comunidade, você tem flashes. Então muitas vezes nesse 
tempo que você deixa de acompanhar o assentamento, essas coisas 
acontecem e o INCRA não percebe. Foi o que aconteceu com o Caxá, 
a gente tinha aqui uma associação que os representasse, então saiu os 
recursos e a gente tinha que empenhar em nome da associação só 
depois que a gente veio entender esse processo. Aí você tem que atuar 
para corrigir o erro (S.R. técnico do INCRA, depoimento em 
11.12.2011).  

 

 Compreendemos que este depoimento é interessante na medida em que abre a 

possibilidade para que no conjunto das ações do órgão possa se incorporar os 

assentamentos enquanto espaços multidimensionais, tendo, portanto, que abarcar as 

tensões internas e outras tensões muitas vezes causadas por agentes e entidades, 

aparentemente, externas ao espaço dos assentamentos.  

 Seguindo, o depoimento do mesmo técnico é elucidativo para compreendermos a 

ação do estado inclusive no processo organizativo dos assentados 

 

A gente tem casos que há interesses políticos que acabam formando 
essa cisão, essa divisão. O INCRA tem que atuar tentando amortecer, 
tentando manter a manutenção do assentamento. O Caxá é um caso 
claro, tentamos ao máximo manter  a unidade do assentamento, mas 
chegou uma hora que não dava mais. A gente não pode se meter, o 
associativismo é livre. O caso do Caxá tentamos negociar, tentamos, 
mas não deu e teve conflitos graves. Tentamos manter os dois 
juntos, são inimigos, como foi o caso que tentamos negociar o caso 
das casas, tentando ver ‘como é que vai ter isso’? erro (S.R. técnico 
do INCRA, depoimento em 11.12.2011, grifo nosso).  
 

 

 Observemos que o entendimento do técnico é que os conflitos no Caxá se 

acirraram de uma maneira que passou a prejudicar o trabalho do órgão, chegando a 

tratar os assentados como “inimigos”.  A questão da reforma das casas, já vimos, não 

foi o primeiro momento de cisão.  

 Esses conflitos que se dão, também, em torno da questão da venda dos lotes é 

entendido por muitos assentados como prejudicial à vida dos assentados, pois termina 
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por inviabilizar a chegada das políticas públicas no Projeto Caxá. Muitos comparam 

esses conflitos internos como piores do que os conflitos com os fazendeiros antes da 

desapropriação 

 

Hoje é complicado. Hoje é muito mais complicado do que  na época 
do conflito. Porque na época do conflito era um conflito entre o 
trabalhador e o latifúndio, e hoje as disputas se dão internamente [...] 
(N.M., assentada do Zacarias, filha de assentado do Caxá, depoimento 
em 20.09.2009).  

 
 Esses conflitos internos têm relação, também, com a venda de lotes. Assim, é 

importante evidenciar mais essa dimensão para pensarmos a amplitude e a 

complexidade desses conflitos no assentamento.  

 
 
 

4.2  OS LOTES COMO DIMENSÃO TERRITORIAL 
 
 

A venda de lotes em assentamentos rurais tem sido, durante os últimos anos, 

tema bastante polêmico, colocando no centro do debate a viabilidade, a eficácia e a 

necessidade da reforma agrária no País. Os movimentos sociais e os assentados, e 

poderíamos afirmar o Estado, têm sido responsabilizados pela ocorrência do fato. 

Importante salientar que compreendemos as críticas à reforma agrária, a partir da venda 

de lotes, como uma dimensão territorial, por isso contraditória em si mesma. “Assim, a 

cada venda ou abandono de lotes estão diretamente ligados à aplicação das políticas 

públicas nos assentamentos” (FERREIRA; 2009, p. 224).  

Nesse sentido, compreendemos que os assentamentos correspondem a uma 

totalidade, formada pelos lotes, que expressam o que poderíamos chamar de uma 

unidade microterritorial da reforma agrária, e o Projeto de Assentamento como um todo, 

expressando a unidade territorial da reforma agrária. Nesse sentido, há uma dialética 

que precisa ser analisada: em alguns casos, o que nos parece ser o caso do Projeto Caxá, 

para os assentados a totalidade é o seu lote, a sua parcela de terra, onde se reproduzem 

suas vidas. Para o externo, sobretudo para política pública, a totalidade é Projeto de 

Assentamento como um todo. A manifestação dessa contradição pode ser evidenciada a 

partir da lógica de atuação do próprio INCRA: atua para os assentamentos, mas os 
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créditos de produção são individualizados a partir das famílias beneficiadas e dos seus 

lotes.  

Nesse sentido, ao propor este debate, estamos querendo explicitar a dialética, 

que auxilia na compreensão dos assentamentos enquanto espaços de tensões, conflitos, 

contradições, mas ao mesmo tempo, espaços que se apresentam como construção 

cotidiana de espaços de esperanças, onde a rede de solidariedade interna e capaz de 

fortalecer primeiramente os grupos domésticos, mas avança para fortalecer as relações 

de vizinhanças.  

Dito isto, se deverá encarar a questão da venda de lotes a partir da afirmação 

anterior. Em entrevistas com os assentados, presidentes de associações e técnicos do 

INCRA, foram evidenciadas várias situações de venda de lotes, entretanto não há 

consenso entre as próprias lideranças sobre a questão, configurando acusações mútuas 

entre os presidentes. Ocorre que essas acusações ultrapassam, e muito, a troca de farpas, 

influenciado na ação dos técnicos do INCRA no Projeto Caxá, ao ponto de obstruir a 

ação do INCRA no assentamento, e, portanto, impedindo que famílias assentadas 

tenham acesso a determinada política em razão das divergências das associações. É 

nesse sentido, como voltaremos a reafirmar mais a frente, que situa a tarefa deste 

estudo: desvendar o papel dos mediadores e da representação política no processo de 

produção do espaço dos assentamentos rurais.  

Os relatos evidenciaram que os lotes sempre foram comercializados no Projeto 

Caxá, inclusive antes da medição formal realizada pelo INCRA algumas pessoas já 

tinham vendido seus lotes. Relataram, ainda, que as pessoas vindas de Iaçu e Maracás 

foram as primeiras a vender os lotes. Este fato foi ponto de conflitos, sobretudo pelos 

que defendiam a proibição da venda, e do STR de Marcionílio que não aprovava. Disso 

se entende a diferença de visão entre os assentados e o mediador, o STR.  Assim, as 

lógicas de uma parte, significativa, dos assentados achavam que não havia problema 

algum vender seus lotes, haja vista que era fruto também de suas mobilizações. Por 

outro lado, outro grupo, o STR de Marcionílio, e algumas lideranças da Associação 

Caldeirão do Malaquias, eram terminantemente contra a venda dos lotes, chegando 

inclusive a ir a sede do INCRA em Salvador para poder denunciar o processo de venda 

dos lotes.  

Entretanto, o primeiro presidente da Associação Caldeirão do Malaquias, em 

1990, por interesses particulares e buscando reforçar a sua legitimação entre os 
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assentados que desejavam comercializar seus lotes, passou a incentivar a venda dos 

mesmos, conforme aponta um dos vários depoimentos sobre a questão 

 

Foi ai que entrou o pessoal de Maracás, e foi entrando, tudo bem, até a 
titulação. Ai quando teve a titulação e quando teve a titulação 
começou a venda de lotes, incentivada por ele, incentivada por ele, ai 
chegava ‘ah, eu quero vender meu lote...’, ai ele dizia: ‘não, que 
nada rapaz, você já pode vender seu lote, você já tem o titulo, 
pode vender a qualquer um..., quem tem o titulo é dono’. Ai pronto 
entrou fazendeiro, e os fazendeiros iam primeiro procurar ele pra 
saber se podia, ele disse que podia [...] (S.N., assentado do Caxá, 
depoimento em 24.10.2010, grifo nosso).  

 

 

O depoimento é expressivo para compreendermos a complexidade e as tramas 

internas nos assentamentos rurais de reforma agrária. O desejo de vender os lotes parte 

de alguns assentados, que segundo nosso entendimento, poderia ser por vários motivos, 

mas se caracteriza prioritariamente pelas seguintes questões: a) posseiros, embora 

apreciassem que tenha sido casos raros, que se viram desacreditados na reforma agrária 

devido à demora da implantação das políticas necessárias para a viabilização dos seus 

lotes; b) assentados de outros municípios que não se adaptaram a vida em lotes de 

reforma agrária; c) assentados que vira no acesso a terra a oportunidade de 

comercializá-la em um momento anterior. Certamente, e muito pelo fato de não termos 

relatórios do INCRA que evidenciem esta caracterização, baseada nos depoimentos, esta 

caracterização pode ser limitada. Mas ele evidencia elementos e sujeitos envolvidos no 

processo.  

Outro ponto interessante situa-se no fato de que os assentados que desejavam 

vender os seus respectivos lotes buscarem a intermediação do presidente da Associação 

Caldeirão do Malaquias para poder fazê-lo. Este fato nos remete à importância da 

liderança neste processo, mas não de qualquer liderança, mas duma liderança que tem, 

sobretudo, relações pessoais. Antes de ser “presidente da associação”, o indivíduo era 

posseiro, lutou junto, passou pelas mesmas situações, pelos mesmos “apertos” da vida 

de camponês que os outros passaram. Disto, e em razão disto, parecia, então, legitimo 

que ele desse o “aval” para a comercialização dos lotes.  

Nas entrevistas e depoimentos o que ficou demonstrado que o problema não era 

apenas a venda do lote, mas para quem se dirigia a venda. A venda de lotes de reforma 

agrária para fazendeiros do município foi o estopim dos conflitos internos no Projeto 
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Caxá. Para a maior parte dos assentados, era inadmissíveis que fazendeiros que antes 

estavam contra a efetivação do Projeto Caxá, se tornassem proprietários dentro do 

próprio assentamento. Essa certa aliança do presidente da Associação Caldeirão do 

Malaquias com os fazendeiros reacende os conflitos do grupo, agora assentado, com os 

fazendeiros da região, conforme o depoimento 

 

Ai entrou fazendeiro através desses [assentados] que venderam pra 
eles, desse que era explorador, e ai foi outra luta para poder tirar os 
fazendeiros. Correu perigo de vida nós, as lideranças, nos andava 
assustado, porque os fazendeiros compraram muitos lotes. Teve um 
que comprou onze lotes, outro comprou mais um tanto, foi três 
fazendeiros que compraram lotes (S.N., assentado do Caxá, 
depoimento em 24.10.2010).  

 

Esse fato, ocorrido entre 1989 e 1990 coloca em choque a presença dos 

mediadores no Projeto Rural Caxá. De um lado, o presidente da Associação Caldeirão 

do Malaquias, que quando não intermediava a venda dos lotes, fazia vistas grossas ao 

fato; do outro o STR de Marcionílio Souza, assentados contrários à venda de lotes e 

CPT de Ruy Barbosa, que iniciaram um debate sobre o significado da venda dos lotes 

para os fazendeiros.  

Em 1990, o STR de Marcionílio Souza denuncia ao INCRA a ocupação dos 

lotes irregulares, sobretudo pelos fazendeiros. Medida que aparentemente era acertada, 

foi mais um elemento de conflito entre parte dos assentados que venderam os lotes e os 

que desejavam vender, e as lideranças do STR de Marcionílio Souza.  As lideranças 

começaram a ser perseguidas, intimidadas e estigmatizadas pela ação junto ao INCRA. 

Dessa forma, compreende-se que o STR daquele município passava a ter problemas de 

representar a variedade de sujeitos, demandas, desejos e compreensões daqueles grupos 

assentados. Como foi explicitada anteriormente, no caso das divergências na formação 

das associações, a questão da venda dos lotes demonstra por um lado a heterogeneidade 

no interior dos assentamentos de reforma agrária, bem como a incapacidade das 

mediações presentes apontarem para o elemento unificador no interior daquele espaço.  

Assim, a produção do espaço naquele assentamento não pode ser deslocada do 

processo de organização política dos grupos assentados. Se atentarmos somente para 

este fato da venda dos lotes, compreenderemos o “aval” do presidente da Associação 

Caldeirão do Malaquias para a venda dos lotes é um item primordial para a 

compreensão da produção do espaço naquele assentamento. Isso nos remete à seguinte 



185 
 

questão: não seriam somente os beneficiários da política de assentamentos e o Estado, 

através do INCRA, a produzir aquele espaço: outros agentes, como os fazendeiros, no 

nosso entendimento, o mercado. Por isso, não se podem compreender as dinâmicas 

internas dos assentamentos de reforma agrária sem levar em consideração as dimensões 

que extrapolam os limitem impostos pela forma- conteúdo assentamento rural.  

Voltando ao fato, o INCRA recebe o pedido em 1990, mas a formação da 

Comissão e os respectivos trabalhos dos técnicos da autarquia federal só se deram em 

1992, quando muitos dos “irregulares” já tinha se modificado, já não eram aquelas 

pessoas citadas pelo STR de Marcionílio Souza. Assim, o INCRA teria que formar um 

novo processo, uma nova Comissão de técnicos, para poder voltar ao assentamento e 

regularizar os lotes, expressando um pouco da burocracia da ação estatal, demonstrando 

o quanto a demora na ação do estatal, nesse caso dois anos, é prejudicial a organização e 

produção do espaço em áreas de reforma agrária. Um técnico do INCRA relata a 

dificuldade da regularização dos lotes em reforma agrária 

 

A dinâmica de assentamentos ela vai muito mais rápido do que a gente 
pode imaginar. Entrada e saída de famílias em assentamentos é uma 
coisa normal, a média nacional é em torno de 30% das famílias que 
iniciam saem. A gente não tem conseguido acompanhar isso. Também 
por pressão de órgãos externos de controle, como o Ministério 
Público, elas se burocratizaram, tem famílias com 3 anos esperando a 
regularização.  A gente não tem conseguido ser célere, tem tantas 
instâncias (S.R., técnico do INCRA-BA, depoimento em 21.06.2011).  

 

 Observemos que o técnico da autarquia admite a dificuldade da realização da 

regularização e da fala de celeridade da ação pelo INCRA. Admite que a burocratização 

da atuação nesses espaços, citando inclusive o Ministério Público como órgão de 

controle, compromete a ação da política de assentamento, e, portanto, na produção dos 

espaços dos assentamentos rurais. Mais uma vez, destacamos que a reprodução social 

dos assentados encontra-se, na maioria dos casos, limitada pelo mundo administrado da 

burocracia estatal. O depoimento admite, também, que a dinâmica desses espaços é 

muito maior do que a ação do órgão, com a estrutura que ele tem hoje, consegue 

acompanhar. Inclui na dinâmica o processo de saída e entrada de famílias nos lotes de 

reforma agrária, nos remetendo a sua compreensão, e que na nossa avaliação não é geral 

da política de assentamentos rurais, de que pode haver sim uma dinâmica de entrada e 

saída de assentados.  
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 Retornando a dimensão desse primeiro momento da venda dos lotes, é 

significativo em um depoimento como a venda de lotes polarizou o grupo assentado  

 

Quando titulou a terra e as pessoas puderam vender, criou o interesse 
era o de vender, o sindicato ficou vazio, cê acredita? Esvaziou o 
sindicato. Porque era incentivado por esse povo como eu to dizendo, o 
ex-presidente da associação, ai o pessoal não dava, não todo, mas um 
pessoal não dava mais atenção ao sindicato (S.N., assentado do Caxá, 
depoimento em 24.06.2011).  

 

Diante dessa situação, e dois anos depois, em 1992, o INCRA entra com um 

processo pedindo a retomada dos lotes e a expulsão dos ocupantes irregulares. 

Entretanto, não havia apenas fazendeiros com lotes irregulares, mas também camponês 

sem terras que compraram lote no Projeto Caxá, como a única forma de ter acesso a 

terra. Obviamente, muitos nem sabiam que estavam tornando-se, perante as instancias 

estatais, um “irregular”, apenas colocava-se como uma oportunidade, por vezes a única, 

de pela primeira vez ser donos de um pedaço de terra, como tinha sido anos atrás para 

os posseiros que foram assentados.  

Os fazendeiros, quatro para sermos mais específicos, começaram a ameaçar as 

principais lideranças do sindicato, sobretudo atirando para o alto, em frente a sede do 

STR de Marcionílio Souza, buscando intimidar as lideranças. Muitos fazendeiros não 

acreditavam que poderiam perder seus lotes e nem realizavam ações contra nenhuma 

liderança. Somente quando o INCRA, junto com a Policia Federal, em 1992, foi e 

retomou os lotes, é que os conflitos externos se amenizaram. 

Por outro lado, os conflitos internos se aprofundavam, quando um grupo de 

assentados – que em 1997 viria a formar a Associação Nova –, passaram a fazer críticas 

sistemáticas à atuação dos dirigentes do STR de Marcionílio Souza. A principal 

acusação era de que as lideranças do sindicato queriam “controlar” à vida dos 

assentados, não permitir que eles realizassem qualquer ação em seus lotes sem antes 

consultá-los. Dessa forma, percebemos como o processo de transformação de posseiros, 

agora assentados, em lideranças formais, seja via sindicato, seja via associação, seja 

pela via de partidos políticos, tem uma influencia importante na sociabilidade interna do 

grupo. Como tínhamos afirmado, é uma transmutação que aos olhos burocráticos do 

Estado não significa nada – conforme o depoimento de uma técnica da CAR citado 

anteriormente – mas que para a organização, a sociabilidade e a lógica camponesa 
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significava muito. O depoimento do S.N., assentado e presidente da ASSINTRAF, é 

significativo sobre essa questão 

 

Ai criou até desamizade, com pessoas próximas, até parentes, que 
queriam vender lotes. Aconteceu uns casos ai, que até que melhorou a 
convivência, que a gente teve que fazer isso. E a pressão toda mais foi 
com nós, nossas famílias. Nossa família é o alvo disso ai. Você vê o 
problema com o sindicato ai, o alvo é a nossa família. Porque luta pra 
combater essas coisas e que não dá o braço a torcer e ai os caras fazem 
isso (S.N., assentado do Caxá, depoimento em 24.10.2010).  

 

Essa transmutação é percebida quando analisamos que a maioria desses 

“irregulares” não se filiou ao STR de Marcionílio Souza nem a Associação Caldeirão do 

Malaquias, a única associação ate então. A procura das instâncias de representação dos 

assentados se dava apenas quando esses “irregulares” necessitavam de algo, a exemplo 

de comprovação de realização de atividade rural para fins de aposentadoria ou acesso 

aos serviços médicos.  

Este fato interrompeu, por um tempo, a venda de lotes que voltou a acontecer 

entre 1996 e 1997, com a emissão dos títulos pelo INCRA. Este momento aprofundou a 

venda de lotes, ocasionando tensões e disputas, bem como rupturas entre as lideranças 

das organizações presentes no PA. Fato este, em 1997, foi um dos responsáveis pela 

criação e pelo fortalecimento da ideia de criação da Associação Nova.  

Muitos “irregulares” viram na criação da Associação Nova a possibilidade de ter 

seus lotes regularizados. Um dos discursos dos assentados que formaram esta 

associação foi, certamente, o elemento de ter a capacidade de organizar os lotes 

irregulares, de ter força política para que junto ao INCRA se conseguisse regularizar os 

lotes.  

As normas internas do INCRA impedem a venda dos lotes de reforma agrária, 

alegando ser um processo de venda do patrimônio público. Como afirmamos, o INCRA 

e os movimentos sociais no campo, e por fim a reforma agrária sofre inúmeras críticas 

das classes dominantes a ocorrência da venda de lotes. Entretanto, esta “venda” precisa 

ser analisada como ela é, enquanto uma dimensão territorial, que perpassa, também, por 

entender a lógica camponesa de reprodução, que é muitas vezes a venda dos seus sítios 

para a reprodução em outros lugares e de outras formas. Um depoimento do técnico do 

INCRA é expressivo para compreender essa questão 
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A gente tem que entender, desmitificar isso também. Eu acho super 
natural essa dinâmica. Ninguém é obrigado a ficar no lote, numa 
camisa de força a vida toda. Depois a gente tem que saber o que é 
venda de lote. Tem que mudar um pouquinho nosso pensamento sobre 
isso, existem aqueles casos [...] que vocês tem grandes empresários 
que tem pousadas de um milhão de reais na área, ai é venda de lote. 
Mas se você tem uma família que não quer ficar mais na área, que o 
filho ta morando em São Paulo, que quer sair e vender para outro 
pequeno agricultor, ai pra mim não é venda de lote (S.R., técnico do 
INCRA, depoimento em 21.06.2011).  

 
 
 
 A questão da venda dos lotes vai ter uma repercussão importante na participação 

dos assentados, eleitores, do Projeto Caxá na vida política do município. Como fora 

relatado, a Associação Nova passou a ter mais legitimidade e força política de 

representação dos assentados quando passou a pautar do INCRA a regularização dos 

lotes de reforma agrária do Projeto Caxá. Passaram, sistematicamente, a “vender o peixe 

para os irregulares”: somente aquela Associação, “Nova”, seria capaz, junto ao INCRA, 

de conseguir a regularização dos lotes ocupados pelos grupos.  

 Assim, em 2010, criou-se a seguinte polarização: a Associação Nova, vinculada 

à FETAG, viabilizaria, através de Edson Pimenta, candidato a Deputado Federal do 

PCdoB à vaga na Câmara Federal. A partir do momento em que aquele candidato fosse 

eleito, atuaria junto ao INCRA para a regularização dos lotes, de certa forma da vida 

dos “irregulares”. Por outro lado, a ASSINTRAF, vinculada a FETRAF, através de Ruy 

Costa, candidato do PT a deputado federal, atuaria junto ao INCRA para a retirada dos 

“fazendeiros irregulares” dos lotes do Projeto Caxá. Sobre esta questão da vinculação 

das lutas com partidos políticos, Aloísio Ruscheinky, na sua análise sobre esta situação 

é categórico 

 

Na medida em que se apresentarem movimento fragilmente 
articulado ou estruturado, a probabilidade de eventual relação 
com o partido político tende a desembocar na submissão a 
estratégia de conquista do Estado, enfim, uma relação 
instrumentalizada e unilateral (RUSCHEINSKY, 1998, p. 82).  

 

 Aponta, ainda, para um papel de “dupla militância” das lideranças, isto é, 

militam para o movimento e militam para o partido, de modo que em períodos 

eleitorais, a representação orgânica das lideranças tendem a ser direcionadas para os 

partidos, em detrimento do movimento, mas com a seguinte ressalva: a racionalidade 
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das lideranças apontam que o espaço dos partidos podem ser, também, espaços de 

acúmulo das demandas. Assim, no Projeto Caxá,  as contradições e conflitos no 

processo de produção do espaço vão se explicitando, sobretudo em razão de disputas 

políticas externas a ele, como a disputa pelos votos dos respectivos candidatos. Nisso, a 

presença do INCRA foi ficando mais escassa, até que se resolvesse essa dimensão, pois 

o INCRA requeria das associações uma “lista” dos “irregulares”, de modo que pudesse 

identificar e abrir os respectivos processos de regularização e expulsão dos fazendeiros. 

Aí, também, um elemento importante na prática do Estado: repassar para os 

movimentos, associações e assentados uma tarefa que deveria ser dele, ou seja, 

fiscalizar e monitorar a ocupação dos lotes de reforma agrária. Ao passar para os 

assentados, e suas representações, a tarefa de “investigar” a situação dos lotes, 

sobrecarrega liderança e os assentados, acirrando os conflitos internos já existentes. 

Certa vez, em uma conversa informal um assentado nos relatou “O INCRA sai e larga a 

bomba ai”. A “bomba” a que o assentado se referia era justamente esta tarefa de 

identificação e denuncia dos ocupantes irregulares.  

 Então, a venda dos lotes, e os conflitos entre as associações decorrentes do fato, 

fez com que o INCRA se afastasse do Projeto Caxá, até que a questão estivesse 

resolvida, conforme aponta dois depoimentos de assentados: 

 

Eu não sei até que ponto é político [a divergências das associações], 
mas é um debate mesmo, parece até um campo de batalha. O 
INCRA, com essa divisão toda, com essa questão toda, de movimento 
e não sei o que o INCRA que afastou. Com essa discussão da 
regularização dos lotes. O INCRA não tem como fazer a regularização 
dos lotes... e o INCRA se aproveitou também disso. Com essa briga 
toda das associações o INCRA se afastou [...] (N.M., assentada do 
Projeto Zacarias, filha de assentados do Caxá, depoimento em 
23.09.2010, grifo nosso).  
 
Aconteceu sim. C. F. [técnica do INCRA], aquela que trabalha, ela 
chegou aqui um dia e se recusou a entrar aqui na Associação, que só ia 
entrar naquela associação de lá de baixo [Associação Velha], que era 
a Associação reconhecida perante o INCRA era  Velha 
Associação. Ela chegou aqui na porta, gritando. Eu disse que ela se 
respeitasse que respeitasse os trabalhadores aqui. Ela saiu aqui 
dizendo que nenhum funcionário do INCRA iria entrar aqui na 
Associação, que ela ia fazer um relatório que ela ia entregar na 
Superintendência. Eu não me intimidei, e disse que ia fazer um 
relatório também, e fiz a ata aqui (P.G., assentado do Caxá, 
depoimento em 01.07.2011, grifo nosso).  
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Os dois depoimentos, de representantes de associações diferentes no interior do 

Projeto Caxá, vão dando a confirmação dos conflitos relacionados à venda dos lotes. O 

primeiro apresenta essa dimensão como um “campo de batalha”, o que nos remete a 

tensão e à percepção do assentado em relação às relações sociais; o segundo expressa 

como até aquele momento o órgão compreendia que a “verdadeira” representação dos 

assentados do Projeto Caxá era a “Associação Velha”, deixando a representação da 

Associação Nova, representante de 82 famílias das quatrocentos e noventa do Projeto 

Caxá, alijada do processo de representação.  

Em agosto de 2010, o INCRA faz uma operação com a policia federal para 

identificar os ocupantes “irregulares” e faz uma constatação: a maioria, 23 dos 25 

“irregulares” eram trabalhadores rurais, camponeses, com perfil para reforma agrária, e 

portanto, não iam ser retirados, com exceção de dois comerciantes que tiveram seus 

lotes retirados. No final, quem saiu fortalecida desse processo foi a “Associação Nova”, 

que consegui realizar uma das demandas dos seus representados, conforme aponta o 

depoimento do presidente da Associação Nova, que tem consciência do “ganho” 

político da regularização  

 

Nós conseguimos esses ganhos, que era a regularização dos lotes. 
Graças a esse trabalho nós conseguimos a regularização de vinte e três 
trabalhadores, e conseguimos mostrar para as pessoas que a gente 
estava aqui, para resolver os problemas da Associação (P.G., 
assentado do Caxá, depoimento em 01.07.2011).    

 

Observadas essas questões é importante que caracterizassem os “irregulares”. 

No primeiro grupo, estão os fazendeiros do entorno do Projeto Caxá, que adquirem lotes 

de reforma agrária para fazer deles uma extensão de suas fazendas, para plantar pasto e 

fazer rodízio entre pasto. É muito comum lotes que só há pasto e um outro com gado, e 

os fazendeiros usam em sistema de rotatividade. Esses lotes são comercializados por um 

valor em torno de 20 a 50 mil reais, dependendo da localização e das benfeitorias que 

haja nele. Nos últimos anos os fazendeiros têm comprado menos lotes e utilizado a 

partir do sistema de arrendamento. No seguinte esquema: cada gado do fazendeiro 

colocado no lote de um assentado requer um pagamento de 20 reais mensais. Este fato 

nos remete a dimensão da inviabilidade da reforma agrária nesse nível: estimativa do 

INCRA aponta que o custo médio da implantação de cada lote em um assentamento, 

com os gastos com terra, infraestrutura, entre outras questões, cheguem a 40 mil reais. 

Ou seja, são gastos 40 mil reais, e não se colocam as condições necessárias para que os 
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assentados tornem-se produtores rurais e tenham, portanto, para garantir a sua 

sobrevivência, que arrendá-los a 20 reais. Assim, a possibilidade de emancipação e 

autonomia do assentado fica reduzida a ação do estado.  

Outro grupo dos “irregulares” pode ser caracterizado por sem terras ou pequenos 

posseiro de outras áreas que continuam vendo na compra dos lotes a sua possibilidade 

de conquista da terra. Muitos desses “irregulares” estão no perfil de ser assentados, mas 

como há uma morosidade do INCRA realizar a reforma agrária, muitos acabam optando 

por trabalhar ou vender uma pequena parcela de terra sob suas posses, e comprarem 

uma área maior, em áreas de reforma agrária, com a esperança de que a partir dali 

pudesse acessar as políticas públicas. 

Outro grupo atualmente tido como “irregulares” são próprios assentados do 

Caxá que ou por ter uma diferença econômica ou porque seu grupo doméstico já 

evidencia a incapacidade do lote de 29 hectares, compram lotes para poder 

“complementar” a área. Muitos compram os lotes para que os filhos possam trabalhar. 

Essa lógica aponta para dois elementos interessantes: o primeiro é a incapacidade da 

política publica de assentamento compreender o crescimento do grupo doméstico, 

quando a forma de um lote aparenta limitar a reprodução do grupo doméstico. O 

segundo elemento é como os pais se esforçam para adquirir uma terra, por mais que seja 

de uma forma irregular, para garantir os seus filhos por perto, apresentando a 

capacidade dos grupos domésticos arrumarem estratégias para a sua manutenção.  

Assim, compreende-se que esses conflitos e as lógicas imbuídas apontam para a 

dimensão territorial de cada lote de reforma agrária. E assim, é necessária uma 

compreensão de observar a dialética entre os lotes e o assentamento como um todo, 

incorporando o elemento da representação política nessa discussão.  

 
 
 

4.3 A ESCALA DE ATUAÇÃO DOS MEDIADORES NO PROJETO CAXÁ: os 
mediadores nos lotes 
 
 

Este tópico tem o objetivo de compreender os ganhos e desenganos das 

associações, e dos movimentos, para os assentados. Este tópico terá o objetivo de 

explicitar a relação direta das associações e os associados, buscando compreender de 

que forma estar vinculado a uma associação determina a produção do espaço dos lotes. 



192 
 

 A nossa intenção é explicitar, um pouco mais, como a presença dessas mediações, 

principalmente por meio das associações presentes influenciam mais diretamente na 

produção dos lotes. Por outro lado, queremos explicitar as estratégias de reprodução das 

famílias assentadas para além das mediações, mas de certa forma, buscar a articulação 

entre essas dimensões. Mas uma vez destacamos, com Harvey (2004) que a relação 

dialética não é isso ou aquilo, mas isto e aquilo. O que nos cabe é compreender as 

dimensões apresentadas e compreendê-las em suas relações.  

 No Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Caxá, as cinco associações 

representam 324 famílias, oficialmente associadas, fora outras famílias que apesar de 

não associadas ficam na influência das associações. A vinculação entre uma associação 

e outra se dá, entre os assentados a partir da perspectiva de qual associação é a 

associação que pode conseguir melhores benefícios para as famílias. Outro aspecto que 

aglutina as famílias em associações são as relações de vizinhança e parentesco, mas 

podemos afirmar, a partir das pesquisas de campo, que o fator primordial para uma 

família estar associada a uma ou outra são os ganhos, materiais e políticos, que cada 

uma pode conquistar.  

 Dessa forma há, sim, uma corrida concorrencial entre as associações para 

conseguir recursos e ser mais representativa. Para as lideranças dessas associações é 

importante o reconhecimento pessoal, que pode possibilitar inclusive candidaturas nas 

eleições, e para as associações quantos mais associados tiverem, maiores serão os 

recursos que elas poderão ter acesso.  

 Um “ganho” para a Associação Nova, como vimos, foi conseguir a regularização 

de lotes de 23 famílias.  A questão da reforma das casas também aparece como um 

ponto de disputa entre as associações, pois caso se execute, aquela associação – e suas 

respectivas lideranças e grupos políticos – poderá ter mais respaldo junto aos 

assentados.  

 Nesse processo de “ganho” três situações nos chamaram à tensão no processo de 

compreensão do papel direto da associação na produção do lote: a) energia elétrica no 

Projeto Caxá; b) a conquista de um trator; e c) as cisternas da para a produção e para o 

consumo humano. Explicitaremos essas três questões de forma que consigamos articular 

o argumento deste trabalho: a presença dos mediadores representa papel preponderante 

neste processo de produção do espaço em assentamentos rurais.  

 Até a presente data, janeiro de 2012, no Projeto Caxá a energia elétrica somente 

é realidade em cerca de 40% do assentamento. Há muito tempo as principais lideranças 
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das associações buscam esse serviço, de modo que possa melhorar às condições de vida 

e de produção dos assentados. Através do Conselho de Desenvolvimento Territorial da 

Chapada Diamantina, a ASSINTRAF conseguiu recursos para a eletrificação de todo o 

assentamento. Uma vez conseguido, gerou-se conflitos internos, haja vistas que a outra 

associação, principalmente a Associação Nova, pleiteava junto ao mesmo Conselho 

Territorial a efetivação do serviço de iluminação.   

 O fato gerou conflitos, mas felizmente a energia elétrica começou a ser 

expandida, em 2010, para as outras comunidades do Projeto Caxá. O início das 

atividades coincidiu com um momento em que estávamos e campo, o que foi importante 

para compreendermos este processo. Na “inauguração” estavam presentes cerca de 400 

pessoas de diversas comunidades que compõe o PA. Num palco improvisado em uma 

carroceria de um caminhão (figuras 22 e 23), foram chamadas pessoas que 

“participaram” da luta pela energia, na seguinte ordem: 

a) Uma pessoa da comunidade; 

b) Um representante da FETRAF na Bahia; 

c) S.L., presidente da Associação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar; 

d) S. E., do Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar (SINDTRAF);  

e) Três vereadores do município de Marcionílio Souza  

f)  Um assentado, representante do Partido Verde em Marcionílio; 

g) Um representante da comunidade Poço da Onça;  

h) Um representante do Território da Chapada Diamantina; 

i) S.V., o diretor da Controladoria da Prefeitura (uma espécie de ouvidor da 

Prefeitura de Marcionílio);  

j) Um assessor da Prefeitura de Marcionílio e assentado no PA Segredo e 

Riachuelo; 

k) Edson Brito, prefeito de Marcionílio Souza, em seu 4° mandato;  
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Durante os discursos em público, foram sempre ressaltadas, com excesso de vezes, a 

campanha para a candidata Dilma Roulssef do PT à Presidência da República. Várias 

vezes foram relatadas em público que pessoas de “outros grupos do Caxá” – leia-se, 

representantes das outras associações, estariam “tumultuando” a realização de obras do 

Programa Luz Para Todos. O Prefeito, Edson Brito, foi aclamado pelos presentes, 

apresentando-se como uma pessoa de forte influência dentro do PA. Nesse sentido, 

retomamos a dimensão da mudança de concepção dos Projetos de Assentamentos pelas 

prefeituras: saem de enclaves para locais de disputas por votos e representação política.  

Um dos discursos nos chamou atenção: um assentado, liderança da ASSINTRAF,  

afirmou que hoje era necessário uma liderança que soubesse “passar e-mail, fazer 

projetos, estar em contato com os órgão”. A partir  disto passamos a nos questionar se 

estamos diante de uma nova característica das lideranças desses assentamentos, ou se da 

forma em que conhecemos estar em modificação, buscando outras formas e outros 

sujeitos de atuação política. Como ficam as lideranças antigas, elas são deslegitimadas 

em meio a este processo? Será que as velhas lideranças, aquelas com experiências na 

luta política, no “front” de batalhas será substituída por aquela que tem acesso as 

técnicas ou aos artifícios jurídicos?  

 Durante toda a “inauguração” as pessoas comemoravam o fato de que a energia 

elétrica pudesse chegar a todos os lotes e casas do Projeto Caxá. Assim, nota-se o qual 

preponderante é a participação dessas associações no cotidiano dos assentamentos.  

Outro momento importante em campo foi presenciar a reunião da Associação 

Comunitária dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Projeto Caxá, filiada à 

Figuras 22 e 23: Inauguração da energia elétrica na comunidade de Poço da Onça, PRA Caxá
Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo  junho de 2010.
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FETRAF/CUT com um técnico da CAR. A reunião tinha como objetivo discutir o 

recebimento de um trator, doado pelo governo do Estado, através da CAR aquele grupo 

de assentados (figura 24).  

Embora a reunião fosse marcada em apenas um dia, mais de 40 pessoas 

associadas compareceu a reunião, o que coloca como visível a capacidade de 

mobilização do grupo assentado para este interesse específico.  Inicialmente, o 

presidente daquela associação falou do objetivo da reunião que era para discutir com um 

técnico da CAR a viabilidade de adquirir um trator na comunidade pois a associação 

havia feito o pedido. Depois, outra liderança reacendeu o debate da importância da 

representação da associação junto aos órgãos do Estado. A liderança explicou como 

havia feito um pedido, agradecendo a votação dos associados nos candidatos indicados 

pela Associação, como Ruy Costa, do PT, e que foi um dos mais votados para deputado 

federal nas eleições de outubro de 2010.  

A liderança continuou relatando algumas responsabilidades do grupo para que 

naquele momento o grupo estar coeso frente ao técnico da CAR. Relatou que o trator 

era importante, mas que já havia tido muitos casos em que o trator havia rompido a 

coesão do grupo em vez de fortalecer. No discurso, relatava que isso não poderia 

acontecer com aquele grupo.  Lembrou que a vinda do trator fora fruto da mobilização 

da FETRAF, em 2008, quando em audiência com a CAR foi reivindicado o trator e que 

a FETRAF tinha conseguido cinco  tratores para as suas comunidades e que o Caxá fora 

uma das beneficiadas.  

Posteriormente, a liderança lembrou ao coletivo que deveriam pensar como seria 

a forma de gestão e uso do equipamento para que pudesse servir a todos. Disse que o 

uso não poderia ser gratuito e que deveria haver uma cobrança de taxas para cobrir 

custos com óleo diesel, tratorista e manutenção do equipamento. Disse, ainda, que seria 

necessário abrir uma conta específica para depositar o saldo para a manutenção do 

equipamento. Além desses custos, haveria um custo com transporte de Salvador para 

Marcionílio, construção de um galpão/ garagem para guardar o trator. 

Após o discurso, a liderança perguntava para os associados se todos tinham 

entendido e se concordavam com as condições. Apesar das muitas dificuldades, os 

associados responderam que iriam se unir para construir o galpão. Antes do técnico da 

CAR chegar, as lideranças, sobretudo o presidente da ASSINTRAF, lembravam que 

quando o técnico da CAR chegasse teria que haver consenso entre o grupo sobre o 

assunto. Lembravam, também, que este seria o terceiro trator para Marcionílio Souza, 
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com pedidos da FETRAF, que os outros foram para a associação do Furado de Espinho 

e outro para os PA´s Zacarias e do Lafayete, esses dois dirigidos pelo CETA.  

Após a chegada do técnico da CAR, os associados se apresentaram conforme o 

script acordado anteriormente e o técnico anunciou que iria preencher um formulário 

com informações referentes à necessidade do trator na comunidade. Em 2011, fizemos 

mais dois trabalhos de campo e pudemos perceber a presença do trator na comunidade, 

e que o local de armazenamento, provisório, era o lote do presidente da associação 

(figuras 25 e 26).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 24 Reunião da ASSINTRAF,  PRA Caxá 
Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo  junho de 2010. 
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A  Associação Velha, conseguiu, em 2005, a partir de um projeto junto a Cáritas 

e à Secretaria Estadual de Combate a Pobreza (SECOMP), a construção de cisternas, 

tanto para a produção e, principalmente para o consumo. Essas cisternas permitiram 

Figura 25: Suplementos Agrícolas da ASSINTARF 
Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo, em junho de 2011.   

Figura 26  Trator conquistado pela ASSINTRAF 
Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo, junho de 2011.   
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uma melhor qualidade de vida para as famílias, sobretudo pela dificuldade histórica de 

acesso à água no Projeto Caxá (figuras 26 e 27).  

As famílias beneficiadas, quase todas no interior do Projeto Caxá, são unânimes 

em validar a experiência das cisternas para a melhoria das suas vidas. Uma assentada, 

associada da ASSINTRAF, relatou-nos que foi uma felicidade para todo o Projeto Caxá 

quando foram construídas as cisternas nos lotes, a partir do Programa da Associação do 

Semi-Árido, ASA. Disse-nos, que a partir de então às famílias tem acesso água limpa 

para o consumo todo o dia, o que antes era quase impossível, pois tinham que ir buscar 

água no Rio Paraguaçu ou de poços, ambos locais sem tratamento. A conversa com essa 

assentada nos recordou conversas informais com outros assentados, que nos relatava 

que no início da vida no Projeto Caxá as pessoas iam buscar água no povoado de Caxá 

quando chegavam os carros pipas. As famílias que  moravam longe do centro quase 

sempre eram prejudicadas, pois quando chegavam a água não era suficiente para todas.  

A assentada relatou-nos, ainda, que a cisterna tinha sido construída pelo 

intermédio de uma das associações, não soube identificar qual e que o “governo” 

atendeu. Ela ainda sempre identificava, durante a conversa, que a construção das 

cisternas era obra do “governo” e não falava o nome da ASA ou de qualquer outra 

associação. Neste sentido é que questionamos a eficácia tanto do governo quanto da 

articulação dos movimentos sociais com esta questão das cisternas.  

A assentada lembrou-nos, também, que várias caixas de 16 mil litros d´água que 

estavam sendo construídas de forma experimental em alguns lotes, com o intuito de 

viabilizar a produção de hortaliças. Nesse sentido, essa experiência nos comprova a 

relação direta entre a mediação e a produção do espaço no interior dos assentamentos e 

os trabalhos de campo confirmam  ser concreta essa relação intima para poder viabilizar 

as produções. Ainda podemos fazer relação como o mediador viabiliza projetos, 

recursos, entre outras demandas, contribuindo para o “sucesso” ou “fracasso” do 

assentamento e do grupo familiar.  

Essas cisternas, principalmente a para o consumo humano, mudaram a dinâmica 

interna da comunidade, uma vez que as das famílias que não tiveram acesso a essas 

cisternas tem que caminhar às 4 ou 5 quilômetros para conseguir água para si e para os 

animais. 
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Figura 28: Cisterna para produção, capacidade para 54 mil litros de água. 
Fonte: Tiago Rodrigues Santos. Trabalho de campo, junho de 2011. 

Figura 27: Cisterna para o consumo humano em lote de assentado, PA Caxá.  
Fonte: Tiago Rodrigues, pesquisa de campo, junho de 2011.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do que foi visto neste trabalho, compreende-se que a implantação de um 

Projeto de Reforma Agrária não significa o fim de um processo. Longe de parecer lugar 

comum esta afirmação revela que o processo de produção do espaço, produção da vida 

humana por excelência, é um processo complexo que não se reduz às ações do 

planejamento estatal nem na perspectiva que se entende a organização de um grupo 

como algo fechado em si mesmo, sem contato com as outras dimensões da vida social. 

 Os estudos têm comprovado, e este se situa no bojo deste rol, que longe de 

parecerem espaços de harmonia, de homogeneidades e onde a história se realizaria 

conforme o script planejado, os assentamentos aparecem como espaços humanos, isto é, 

espaços dinâmicos, contraditórios, reveladores de uma dinâmica social impossível de 

ser vê com lentes do pré-estabelecido.  

 Porém, a afirmação anterior não nos remete a constatação de que os 

assentamentos de reforma agrária são espaços permanentemente constituídos de tensões, 

de brigas, ou de disputas fratricidas entre os assentados. Esse espaço é, também, 

reproduzido como espaços de esperanças, baseados na solidariedade no interior dos 

grupos domésticos assentados, das relações de parentescos, das relações entre 

associados que buscam a melhoria de suas vidas. Os assentamentos são espaços, através 

do ethos camponês ainda presente que perpassam por relações que não são a tônica do 

modo capitalista de produção.  

 Este trabalho apresentou em seu conjunto vários limites do ponto de vista da 

apreensão da sua realidade. Não conseguimos adentrar no mundo da produção em seu 

sentido estrito, isto é, não conseguimos compreender a produção dos assentados em 

seus lotes, a forma de produção mais geral no assentamento, nem e de que forma os 

produtos são comercializados. Essa limitação impôs, por certo, limites na nossa análise, 

dado que compreender o processo mais global de circulação dos produtos, tornados em 

mercadorias no processo de reprodução do capitalismo, seria imprescindível inclusive 

para termos uma compreensão maior do papel dos mediadores e das representações 

políticas naquele assentamento. 

 Essa limitação se deu em virtude de alguns fatores.  Primeiro, destacamos o 

número de lotes do assentamento: 486 que poderia corresponder a quatrocentas e oitenta 

e seis famílias. Entretanto, esse número de famílias é bem maior, pois em muitas casas 
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ainda tem filhos com suas famílias, sem um lote para morar. Assim, seria inviável a 

compreensão mais global da produção no Projeto de Assentamento Rural Caxá, dado os 

caminhos que nos levaram aos focos de pesquisa e o tempo requerido para uma 

dissertação de mestrado. Este último tornou-se um forte limitante para a apreensão de 

algumas questões no interior daquele espaço. Outro elemento não abordado com mais 

profundidade  foi o entendimento das estratégias de reprodução dos camponeses 

assentados no Projeto de Assentamento Rural Caxá. A explicitação dessas estratégias de 

reprodução das famílias assentadas seria importante para compreendermos como se dá a 

“fuga” dos assentados das questões estruturais, como a presença, e ausência, do Estado 

e dos mediadores. Poderíamos ter explorado mais os “irregulares” presentes no Projeto 

de Assentamento Rural Caxá, vez que constituem um grupo “de fora” e que traz consigo 

elementos para se pensar a lógica da reprodução antes e depois de serem assentados. 

Outras dimensões poderiam ser elencadas para demonstrar os déficits deste trabalho.  

 Se por um lado, esse trabalho possui limites, de outro ele tentou evidenciar como 

a histórica concentração de terras no País se apresenta como um traço marcante da 

violência. Além da violência da concentração de terras, a violência física se constituiu 

como um comportamento de classe das classes dominantes no campo brasileiro. Essas 

classes dominantes, através das suas representações políticas, como a UDR, hão 

conseguido, historicamente, atuar em vários momentos históricos, quer seja em regimes 

de exceção, quer seja em regimes democráticos. Agiram, sempre, em um extremo e 

outro, de uma forma e outra, para garantir o que para eles se constituem a cláusula 

pétrea da sociedade capitalista: a propriedade individual dos meios de produção, no 

nosso caso, a propriedade da terra. A terra para essas classes serão, sempre, terra de 

negócio.  

 Essa mesma concentração fundiária gestou um campesinato eminentemente 

brasileiro. Campesinato esse que também resistiu bravamente às investidas do capital 

em todas suas formas. Isto é, um campesinato que lutou contra a opressão, contra a 

subordinação, contra a extração da renda fundiária, contra a expropriação, lutou pelo 

acesso à terra, lutou por melhores condições de salários e de vida. Esse campesinato 

forjou e criou suas representações políticas, para, organizadamente, poder combater o 

processo de espoliação e subjugação. As mais variadas representações políticas 

camponesas tentaram expressar a diversidade do campesinato brasileiro, tendo o 

surgimento do MST, como ápice da construção de organizações capazes de aglitinar os 



202 
 

camponeses. Em que pese suas derrotas, contradições e disputas, essas representações 

buscam o sonho de que as terras no Brasil se tornem terra de trabalho.  

 A luta pela terra no Brasil, nos anos de 1980, evidenciou uma categoria, uma 

fração do campesinato: os posseiros. Essa categoria foi, no final dos anos de 1970 e 

início dos anos de 1980, aquela que sofreu os impactos do processo de modernização do 

campo e foi a que mais lutou contra esse processo. O auge dessa mobilização situa-se, 

claramente, na proposição do Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985. Embora o 

PNRA estivesse longe dos anseios dos camponeses e da Proposta apresentada em maio 

daquele ano, ele evidenciou a existência de demandantes de terras no Brasil. Mais: 

explicitou que a reforma agrária deveria ser um dos pilares da sociedade democrática 

brasileira. Infelizmente, nem o Plano, nem a Democracia e nem a República tornaram-

se pilares da nossa sociedade.  

 Se o resultado do PNRA foi por si só uma vergonha nacional, tanto em termos 

de números quanto em termos qualitativos, ele provocou o surgimento de novos espaços 

no campo brasileiro: os assentamentos de reforma agrária. Como afirmamos ao longo 

deste trabalho, os assentamentos de reforma agrária são espaços rurais diferenciados, 

longe de apresentar semelhanças com outros tipos de assentamentos rurais, como os 

projetos de colonização. Os assentamentos de reforma agrária apresentam-se, portanto, 

espaços diferenciados no meio rural brasileiro e por ser uma “novidade” evidenciaram 

as dinâmicas da vida e das sociabilidades dos camponeses brasileiros, agora camponeses 

assentados. 

 Se as representações políticas dos camponeses foram importantes no processo de 

luta pela terra, elas seriam da mesma forma importante no processo de organização das 

conquistas. No Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Caxá, a presença da 

FETAG, da AATR e da CPT foram centrais para a conquista da terra e pela 

mobilizaçãoe organização camponesa. Acreditamos que sem a presença dessas e de 

outras tantas representações e mediações políticas, as lutas teriam permanecido 

localizadas e sem a força que teve, mobilizando camponeses de toda a Chapada 

Diamantina. Por exemplo, a presença da CONTAG, via FETAG-BA, potencializou a 

ida de posseiros a Brasília, demonstrando a capacidade de articulação em redes e a 

capacidade de expor a situação, aparentemente localizada, em outra escala, a nacional.  

 A presença dessas organizações no momento inicial foi importante para ressaltar 

o caráter de união e aglutinar a diversidade, histórica e geográfica, dos posseiros 

assentados. Se lembrarmos que era o STR de Marcionílio Souza o elemento definidor 
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do valor de pagamento das benfeitorias, à época da demarcação dos lotes, poderemos de 

forma clara apresentar essa afirmação. Entretanto, ao longo do desenvolvimento e 

consolidação do Projeto de Assentamento Rural Caxá, contradições e tensões foram 

sendo explicitadas.  

Fatos, rachas e tensões como a descrita acima passaram a serem comuns no PA 

Caxá, uma vez que ao longo do tempo várias outras associações foram sendo criadas ao 

longo do tempo. Em 2006, por exemplo, um grupo de assentados insatisfeitos com os 

encaminhamentos e a direção tomada pela Associação Nova, racham e criam uma outra 

associação, denominada de Associação dos Agricultores Familiares do Projeto Caxá. 

Esta nova associação, criada sob a influência da Federação dos Trabalhadores em 

Agricultura Familiar, FETRAF, passou a pautar para si o debate da reforma das casas 

no PA Caxá, causando a ira dos presidentes das outras quatro associações.  

Nesse contexto, o INCRA, através da superintendência na Bahia, suspende as 

ações no assentamento até que o conflito interno esteja resolvido. Dessa forma, o Estado 

deixa com os assentados a responsabilidade que é sua, qual seja executar as políticas 

públicas nos assentamentos dirigidos por ele. As cinco associações, depois de meses de 

encontros e discussões resolvem se unir em prol da reforma das casas, no entanto cada 

uma cinco associações apresentaram “suas listas, com seu povo”.  

Outro ponto em que fica visível esta tensão na disputa pela mediação da luta na 

terra, se situa no momento eleitoral. Na última eleição, em 2010, as duas associações 

polarizaram a disputa de votos em dois candidatos. Uma das associações pedia voto 

para um candidato do PCdoB, hoje no recém-criado PSD, que prometia, entre outras 

coisas, a regularização fundiária de vários ocupantes irregulares no assentamento. Outra 

associação apoiava um candidato do Partido dos Trabalhadores, que tinha como pauta 

interna de campanha brigar por mais recursos para a agricultura familiar. Longe de 

parecer um pleito legitimo, os candidatos cooptaram e aparelharam as associações em 

prol de suas candidaturas, sem que isso tivesse se revertido em ganhos reais para os 

assentados. As associações mudaram o foco de suas ações, deixando de centrar suas 

atenções nas necessidades dos seus representados. 

Diante do exposto, fica explicita a importância de compreender o papel dos 

mediadores no interior dos espaços dos assentamentos como meio de elucidar o 

processo de organização interna e de socialização do grupo assentado. O que está sendo 

ponto de reflexão são as contradições no interior da própria classe camponesa, tomando 

o caso do Projeto Caxá como foco de analise. Entretanto, não se pode afirmar que o 
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conflito no interior do grupo possa ser explicado apenas por suas questões de 

organização interna. A que se buscada a totalidade das determinações que incidem 

nesses espaços, para, dessa forma termos uma análise mais condizente com o real. 

Por conseguinte, acreditamos que a experiência adquirida neste trabalho, possa 

nos dá subsídios para a continuidade de questões ainda não resolvidas: os mediadores e 

as representações políticas podem ser tomados como elos entre a ação humana e as 

estruturas sociais? Quais as demandas de ser assentado? Em que medida há um processo 

de conformação e/ou conformidade em ser assentado? Em que medida as definições a 

nível nacional, a exemplo de resoluções de congressos como os do MST, pode implicar 

na homogeneidade de espaços/assentamentos de reforma agrária em nível local?  

Nesse sentido, todas as questões acima, e muitas outras, apontam para uma 

dialética que busca compreender os projetos de assentamentos de reforma agrária muito 

mais do que como “projetos”. São, na nossa avaliação, efetividades que podem ser 

passiveis de análise científica e acadêmica, mas, sobretudo, espaços cotidianos de 

esperanças. 
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