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RESUMO 

Este trabalho objetivou problematizar ate que ponto. a partir de um sentido de pertencimento. 

aproximacao e/ou alteridade. os assentados do Alto Sertao Paraibano elaboram e legitimam a 

sua identidade como "camponesa'*, bem como significam suas lutas e instituem maneiras de 

ver e dizer o "ser campones". Buscou-se apreender, ainda. como. e ate que ponto. a atuacao de 

diversas entidades que se relacionam com os assentados constitui um processo de 

disciplinarizacao que infere na elaboracao de uma identidade para os mesmos, inferindo na 

percepcao que eles tern sobre si e o espaco que convivem, realizam suas lutas e sua 

reproducao enquanto sujeitos. As fontes documentais utilizadas na pesquisa foram 

bibliograficas e entrevistas, as quais foram problematizadas por meio da analise de discurso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-Chave: Campones - Assentados - Identidade. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This work aimed to problematized to what extent, from a sense of belonging, approach and / 

or alterity, the settlers of the Upper Paraiba backwoods develop and legitimized their identity 

as "peasant" and signify their struggles and institute ways to see and say "being a peasant." 

We sought to apprehend, yet, how and to what extent, the activities of several entities that 

relate to the settlers constitutes a process of disciplinarization that infers the elaboration of an 

identity for themselves, inferring that the perception they have about themselves and living 

space, conduct their struggles and their reproduction as subjects. The documentary sources 

were used in the research bibliographic and interviews, which were problematized through 

discourse analysis. 

Key-words: Peasant - Settlers - Identity. 
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INTRODUCE AO 

Historicamente. a politica de terras no Brasil sempre foi desigual, concedendo 

privilegios a uns em detrimento da desgraca de outros. Fruto de uma colonizacao. que 

segundo Caio Prado Junior (1987. p. 19 - 20) tinha um "sentido" defmido. que era a 

producao de mercadorias para o mercado externo. O acesso a terra em nosso pais 

priorizou a producao. o lucro em vez da sobrevivencia, povoamento e reproducao 

humana. o que levou o governo a conceder terras a setores da sociedade que se 

apresentavam com predisposicao para a producao de riquezas. Nesta perspectiva, a terra 

era concedida mediante acordos e negociacoes que segregaram parte da sociedade que 

nao pode participar ativamente desse processo. 

Nossa primeira politica de terras, a Lei de Sesmarias. concedeu terras apenas a 

quern ja dispunha de recursos e/ou certa condi9ao economica na Metropole portuguesa 

para explora-la, permitindo que a terra se mantivesse concentrada e com fins definidos. 

As terras doadas no seculo X V I deram condicoes para que seus proprietaries se 

instituissem enquanto classe dominante, segregando e alienando aqueles que nao 

detinham a terra. 

A Lei de Terras de 1850 veio apenas ratificar o processo de concentra9ao de 

terras no pais, sendo nossa primeira politica que regulamenta o acesso a terra. No 

entanto se configurou como uma lei marcadamente elitista e desigual, impondo o acesso 

a terra apenas por meio da compra, excluindo aqueles que nao detinham condi9oes e 

legitimando a domina9ao daqueles que ja a exerciam institucionalmente. Nesse 

contexto, a Lei de Terras acabou contribuindo para acirrar e legitimar as desigualdades 

sociais que havia no pais, dividindo a sociedade em ricos e miseraveis, uma vez que a 

terra naquele momento e, talvez ainda hoje, e sinonimo de riqueza, viabilizando todas as 

possibilidades de ganho, seja politico, social, economico e cultural a quern detem a terra 

e, todas as desgra9as e mazelas sociais aos que nao a detem. 

Diante disso, historicamente, a principal causa da desigualdade no pais, ou seja, 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA concentra9ao da terra manteve-se, catalisando a emergencia de diversos movimentos 

sociais na busca do acesso a mesma e, com isso de possibilidades de permanencia, de 

fuga ou de amenizar a opressao que viviam por nao possui-la. 

Na contemporaneidade essa concentra9ao de terra pouco mudou, permitindo 

conflitos de toda natureza, principalmente no campo, espa90 onde essa concen tra9ao e 

desigualdade sao maiores e, o problema do acesso a terra ainda e uma constante. 
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Assim, os conflitos no campo brasileiro, seja de natureza politica. social ou 

ideologica permeiam a realidade rural e, na contemporaneidade ganham adeptos e 

defensores diversos. tanto da concentra9ao, como da divisao racional da terra atraves da 

reforma agraria. No campo ideologico, as ideias se dividem entre aqueles que afirmam 

inexistir conflitos no.campo, como a bancada ruralista no Senado e na Camara dos 

Deputados composta por partidos diversos e algumas instituicoes azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90 dos mesmos; 

o ex-presidente da republica e sociologo Fernando Henrique Cardoso, que considera 

esses conflitos e a questao agraria como algo localizado, por entender que o Brasil e um 

pais urbano, e defende "(...) Nao haver mais latifundios no Brasil..." (CARDOSO, 1991, 

p. 10). Contudo, entidades como a CPT (Comissao Pastoral da Terra), a CONTAG 

(ConfederaQao Nacional de Trabalhadores na Agricultura), o INCRA (Instituto Nacional 

de Coloniza9ao e Reforma Agraria), entre outras instituicoes a nivel nacional defendem 

a busca de solucSes para esses conflitos. No Alto Sertao da Paraiba temos a CAAASP 

(Central de Associacoes de Assentamentos do Alto Sertao Paraibano), a RESAB (Rede 

de Educacao do Semiarido Brasileiro) entre outras que defendem politicas publicas para 

acampados, assentados, trabalhadores sem-terra e "camponeses", e outros sujeitos 

historicamente excluidos. 

As entidades que defendem essa luta anunciam, em muitos dos seus discursos, a 

defesa de uma categoria de sujeito, que e a de campones, considerada historica e que, 

embora em desuso na perspectiva conceitual do materialismo historico, esta no 

imaginario daqueles que a defendem e dos que assim se definem ser. E comum se ouvir 

falar de campones no cotidiano academico, mas o contexto social, politico, economico e 

cultural em que vivemos nao contemplam essa categoria materialmente, nos termos que 

ela surgiu teoricamente, sendo questionada sua existencia alem dos muros da teoria. 

Entidades como a CPT, CAAASP, RESAB, em sua atuacao nos assentamentos do 

Alto Sertao Paraibano, ao elencarem em seus discursos elementos, praticas, 

experiencias, maneiras de ser e viver dos assentados, acabaram por constituir um "lugar 

de verdade", questionavel, que se coloca na perspectiva de instituir e legitimar o 

assentado como campones, lhe dando um lugar social, um espaco de atua9ao, 

r eivin d ica9ao e luta. O que, consequentemente, leva o pretenso "campones" a se 

perceber enquanto sujeito e categoria social que requer e reivindica o seu lugar nas 

rela96es sociais e de poder, reconstruindo sua pratica para torna-la legitima. 

Nesse contexto, na luta de grupos diversos pela terra no Brasil, de colonos a 

agricultores, bandidos, cangaceiros e fanaticos, a imagem do campones vem 
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permanecendo e sobrevivendo historicamente. pois o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa9o de produ9ao e 

reprodu9ao social, que e o latifundio, permanece segregando-o e marginalizando-o, 

impondo a busca por novas formas de sobrevivencia, reprodu9§o e espa90 para sua 

r eivin d ica9ao e legit im a9ao. 

Mas. considerando que teoricos diversos como Bauman (2005), Stuart Hall 

(2006), Giddens (1990), Santos (1986), etc, tambem defendem uma era pos- moderna e 

anunciam uma crise de identidades e a propria morte do sujeito, torna-se complexo. 

dificil e conflituoso falar de campones ou uma identidade camponesa, quando a imagem 

desses, como de tantos outros segmentos sociais, passam por reelabora96es. 

Com base no exposto, este estudo surge de indaga96es feitas durante a gradua9ao 

no curso de Historia quando em discussoes diversas falava-se em pos-modernidade, 

morte do sujeito, globaliza9ao, hom ogeneiza9ao cultural, capitalismo, sociedade em 

rede ao mesmo tempo em que na disciplina de Sociologia Rural discutiamos sobre 

assentados. camponeses, agricultores familiares, formas de produ9ao e rea9ao. 

solidariedade, comunidade. socialismo, espacialidade, territorialidade entre outras 

questoes que revelavam as con tradi96es e complexidades desses elementos, categorias e 

sujeitos sociais dentro de um mesmo contexto e sociedade. 

Ratificando e catalisando essa discussao quando da nossa par t icipa9ao no PIBIC 1 

discutiamos educa9ao para o Semiarido, convivencia, desenvolvimento sustentavel, 

constru9ao de praticas, saberes, maneiras de agir, viver e produzir especificas, adaptadas 

a umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus vivendus especifico de um espa90 , se contrapondo e reagindo a ordem 

global e capital de hom ogeneiza9ao de tudo, apresentando maneiras de ser e dizer 

diferentes dos demais espa90S. configurando espacialidades distintas do que a ordem 

global permite e consideram legitimas. 

Diante das questSes apresentadas e do proprio conflito social, politico, economico, 

cultural e ideologico que atinge o campo brasileiro na nossa contemporaneidade, em 

particular o Alto Sertao Paraibano; da existencia de varios discursos que defendem a 

luta pela terra e definem enquanto "camponeses" os assentados e outros sujeitos 

envolvidos nesta luta, como pensar essas questoes e buscar compreende-las? 

Considerando-se que e preciso conhecer para revelar, esclarecer, identificar, 

evidenciar, procuramos analisar dados sobre a realidade dos assentados, em seus 

1

 Projeto de pesquisa intitulado "Politicas Publicas de Educa?ao e relac5es de poder em assentamentos 

nirais", vinculado a vigencia 2006-2007 do PIBIC/CNPq/UFCG, sob a orienta9ao das professoras Maria 

Lucinete Fortunato e Mariana MoreiraNeto. ^ . . . . M -  M I r E C f c H A L 
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discursos, praticas, vivencias, conflitos, lutas, a fim de contribuir com o debate sobre a 

questao do acesso a terra, e verificar ate que ponto os dados podem ser reveladores de 

uma realidade diversa daquela "imaginada" por entidades. teoricos e o governo, e 

possibilitadores de outros olhares sobre a realidade dos assentados. Buscamos. portanto, 

discutir sobre o campo e sua problematica, bem como a questao das identidades e, 

especificamente. da identidade camponesa. tematica tao complexa e conflituosa e que, 

historicamente, vem permanecendo e se acentuando cada vez mais sem uma resposta ou 

solucao acerca da sua construcao e instituicao. 

Neste sentido, objetivamos problematizar ate que ponto, a partir de um sentido de 

pertencimento,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aproxim a9ao e/ou alteridade, os assentados do Alto Sertao Paraibano 

elaboram e legitimam a sua identidade como "camponesa", bem como significam suas 

lutas e instituem maneiras de ver e dizer o "ser campones". Buscamos apreender, ainda. 

como, e ate que ponto. a atua9ao de diversas entidades que se relacionam com os 

assentados constitui um processo de d iscip lin ar iza9ao que infere na elabora9ao de uma 

identidade para os mesmos, inferindo na percep9ao que eles tern sobre si e o espa90 que 

convivem, realizam suas lutas e sua reprodu9ao enquanto sujeitos. 

Para problematizar tais questoes. o desenvolvimento desse estudo seguiu o 

seguinte percurso: realiza9ao de levantamento bibliografico a respeito do tema; pesquisa 

na sede da CPT do municipio de Cajazeiras-PB e na sede da CAAASP, buscando 

evidenciar, em documentos diversos daquelas entidades, discursos, praticas, enunciados, 

e simbolos que apresentem o assentado como campones; realiza9ao de entrevistas com 

lideran9as dos assentamentos Frei Damiao e Sao Francisco I I , com os assentados dos 

assentamentos Frei Damiao. Sao Francisco I I e Santo Antonio, que ficam situados no 

Alto Sertao Paraibano. Tambem foram realizadas entrevistas com membros da 

CAAASP e CPT e analisados alguns discursos de entidades que atuam nesses 

assentamentos. Assim, a partir de perguntas diversas feitas nas entrevistas individuals 

realizadas com esses sujeitos e da analise de discursos de entidades diversas, buscamos 

colher dados que respondam as questoes levantadas. 

Para a coleta das fontes documentais foram elaborados roteiros de entrevistas 

abordando o tema da pesquisa. Bem como efetuadas grava9oes e t ranscr i9ao das 

entrevistas. Os referidos roteiros constaram de sete questoes subjetivas distintas 

enfocando aspectos da vida dos entrevistados e tambem da atua9ao das entidades 

supracitadas, formas de organ iza9ao e produ9ao, etc. No tocante ao referential teorico, 

trabalhamos com a analise do discurso. Consideramos que "o discurso nao e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAl 
DECAM PINA GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CEMTRO D€ FORMACAO DE PROfESSORES 

6BUOTEC A SETORIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
CHiAW&AZ CARAIHA 
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simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominacao, mas aquilo por 

que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar" (FOUCAULT, 1999. p. 

10). 

Portanto, objetivamos analisar. nos discursos das liderancas, dos assentados e de 

membros de entidades diversas. que atuam nos assentamentos, praticas, narrativas. 

imagens e experiencias que gestam e legitimam a luta e a identidade ditas 

"camponesas", a fim de apreender. ate que ponto, a partir de um sentido de 

pertencimento, aproximacao e/ou alteridade os assentados elaboram e legitimam a sua 

identidade e se caracterizam enquanto camponeses; bem como, problematizar como os 

enunciados que significam suas lutas e sua identidade instituem maneiras de ver e dizer 

o "ser campones", bem como da sua percepcao do espaco onde vive e das acoes que 

realiza. 

De acordo com essa perspectiva. no Capitulo I , intitulado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Identidade em 

questao: a logica da globalizacao" e discutida: a elaboracao e o uso do conceito de 

identidade. Questionamos como a ideia de identidade e possibilitadora de 

homogeneizacao. coercao que proporciona aos individuos viverem e comungarem 

praticas e habitos comuns que os identifiquem enquanto sujeitos, possibilitando a 

construcao de um espaco de atuacao e ferramentas de luta que legitimem essas praticas. 

No Capitulo I I : "Assentamento: espaco de 

produqao/reproduqao/construqao/instituiqao do ethos e do "ser campones"?" e 

analisado o assentamento, considerando-o como espaco social, simbolico e cultural. 

Locus de sobrevivencia e luta, que proporciona a permanencia, a reproducao e 

instituicao do dito campones, onde ele vive suas praticas, habitos e crencas, e exerce sua 

atuacao e reivindicacao. Verificaremos como, neste contexto, se constitui e institui um 

ethos campones e, que enunciados permeiam as relacoes de poder que conformam essa 

instituicao. 

O Capitulo I I I , intitulado: "A instituiqdo do "ser campones", esta dividido em 

dois subitens. No 3.1 "Discursos e entidades que disciplinam e instituem o "ser" 

campones e as relagdes de poder e saber que os tencionam", discute ate que ponto, nas 

acoes de entidades diversas que atuam nos assentamentos, ha um processo de 

disciplinarizacao dos assentados e se esse e marcado por relacoes de poder e saber que 

entram em choque com os saberes dos assentados, se configurando numa relacao de 

formas dialetica tensionada entre assentados e entidades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL 
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No subitem 3.2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Assentado e as tramas, tessituras, tensdes, poderes e saberes 

que o instituem". sao analisados os discursos dos assentados, de liderancas dos 

assentamentos e de membros de entidades que atuam nos assentamentos. buscando 

compreender como, nesses discursos. os assentados se percebem e sao percebidos 

enquanto individuos; e, investigando concordancias e tensoes que se apresentam entre 

os discursos, imagens e enunciados que os instituem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I . A Logica da Globalizacao: Identidade em Questao. 

A sociedade em que vivemos e marcada por uma intensa complexidade de 

ordem economica, social, politica e cultural, que tornou o espaco e o tempo, muitas 

vezes estranho. diverso e incompreensivel. Sob intensa pressao os homens vivem num 

constante conflito marcado peio individualismo, a concorrencia e uma infinidade de 

formas de se produzir riqueza e de explorar os individuos. Essa sociedade do trabalho, 

do consumismo. da midia, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA com un ica9ao, que produz e e produzida todos os dias, 

constituiu maneiras e formas de viver que tornou o modo de vida, na nossa 

contemporaneidade, bastante complexo. Os valores e conceitos antes consensuais, agora 

sao relativizados, desconstruidos, dando espa9o a outros que seguem uma nova ordem, 

uma nova logica de mercado, se esfacelam dando lugar a outros e outros num constante 

processo de desconstru9ao e constru9ao. 

A globaliza9ao ou o que se passou a chamar de globaliza9ao, iniciada por volta 

do seculo XV e que teve seu apogeu no seculo XX, possibilitou tornar essa sociedade, ja 

relativizada, um caldeirao em ebuli9ao que absorve e transmite conceitos e valores a 

todos os instantes, nao permitindo que nada se torne consolidado. Tudo e efemero, 

passageiro, virtual, nada e eterno, tudo e possivel e possibilitado, inventado, 

reinventado, transmutado, clonado, colado, copiado, deletado, (re) significado. As 

coisas podem se tornar outras coisas que se podem tornar outras. O relativismo e a regra 

e nao a exce9ao. 

Assim, uma aldeia global e o que se tornou o mundo, onde vivemos numa 

mesma tribo, falamos a mesma "lingua", comungamos coisas afins, convivemos com os 

mesmos dramas, mas muitas vezes nao nos conhecemos. Mundo, no qual temos rela9ao 

e com un ica9ao em tempo real com um chines do outro lado do mundo atraves da 

internet, mas nao conhecemos o nosso vizinho, nem nos relacionamos ou comunicamos 

com os nossos pares que vivem sob um mesmo teto. 

A globaliza9ao tanto aproximou quanto distanciou os individuos, tornou as 

rela96es frias, mecanicas, superficiais, simulacro. A midia, as imagens, tons, ruidos, 

sinais dao uma tonalidade e constroem uma "ordem" social que passamos a vivenciar e 

a seguirmos num ritmo que aceita qualquer torn, numa musicalidade frenetica, as vezes 

esquizofrenica que embala a todos, nos induzindo e conduzindo a uma realidade cada 

vez mais ficticia e menos real, palpavel, linear, que tenha um sentido e um fim a ser 

alcan9ado. Os dramas, tramas, tragedias, holocaustos e genocidios nos abalam o tempo 
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necessario em que surgem outras situacoes piores, fazendo-nos esquecer aquelas, 

naturalizando e tornando comuns coisas incomuns, bizarras, desumanas, mas que aos 

poucos coagem e insensibilizam nossa sensibilidade, permitindo e esfriando as relacoes 

de toda ordem, nos tornando muito ser e pouco humanos. 

Alguns teoricos defendendo a ideia de pos-modernidade apontam esses e outros 

elementos aqui citados como sinais de uma era que se inicia e de uma que ja nao e mais. 

A defesa dos pos-modernos e de que o projeto de modernidade pensado pelos 

enciclopedistas do seculo XVII I ja nao tern mais validade. A crenca infalivel na ciencia, 

na ordem e no progresso. no capitalismo, na luta de classes, no socialismo, nos valores, 

codigos e leis que dariam a coercao social necessaria ao bom funcionamento do sistema 

e da sociedade; a busca pelo novo e a negacao do tradicional, do sagrado, religioso; a 

crenca num Estado laico, democratico e forte que impusesse os novos dogmas da 

ciencia nao se apresentam como pontuais e como idealizados teoricamente. 

Nessa mesma perspectiva, a crenca na felicidade do homem e na sua realizacao, 

da busca do conhecimento, da cultura, do sentido da vida, enfim de um 

autoconhecimento do homem e do mundo e do uso desses para a felicidade coletiva nao 

sao uma constante. Muito distante de termos essa realidade, temos uma sociedade, como 

ja posto, marcada por uma falta de "sentido", onde o trabalho, o sexo, os vicios dao 

lugar as nossas crencas e "valores", onde vivemos o "profano" em detrimento do 

"sagrado", onde vivemos para trabalhar ao inves de trabalharmos para viver. 

Dessa forma, o conhecimento que adquirimos e mais pragmatico, para nao dizer 

pratico, util e nada reflexivo, contemplativo, onde caminhamos para a morte, pensando 

em veneer na vida. Nossa cultura e umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flash back, filmes, consumo, moda e tudo aquilo 

que a midia vende, que e artificial e que nos ilude, da prazer. Uma sociedade na qual as 

religioes longe de serem extintas pelo materialismo e individualismo do capitalismo, se 

tornaram produto deste com variadas formas e rotulos, atendendo aos mais variados 

gostos, desgostos, tramas, dramas e mercado. Conversas, afetividades, partidarismos, 

religiosidade existem somente em momentos de crise de existencia, que sao constantes, 

mas passageiras. 

Neste contexto, como pensar a identidade camponesa? Numa sociedade que esta 

distante daquela imaginada pelos modernos? Ainda que seja vista como modernidade 

tardia, modernidade liquida, ou outro nome que se possa atribuir, ha algo de novo e 

estranho nessa sociedade? Nesse cataclisma, a ideia do homem enquanto sujeito 
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cartesiano, agente da historia, burgues. operario. campones em constante conflito. 

alimentando a dialetica das coisas, ja nao se sustenta. Como confirma Santos: 

A massa pos-moderna e consumista, classe media flexivel nas ideias e 
nos costumes. Vive no conformismo em nacoes sem ideais e acha-se 
seduzida e atomizada (fragmentada) pelo massa media, querendo o 
espetaculo com bens e servicos no lugar do poder. Participa. sem 
envolvimento profundo, de pequenas causas inseridas no cotidiano -
associacoes de bairros, defesa do consumidor, minorias raciais e 
sexuais, ecologia. (SANTOS, 1986. p. 90). 

Nessa otica. o homem pos-moderno e consumista. hedonista, niilista, super-heroi 

nietzschiano, que vive o hoje, um pansexualista freudiano, que vive um eterno presente, 

insensivel a qualquer coisa que nao lhe diga respeito, incomode ou possa lhe trazer 

beneficios e prazer. O sujeito politico, politizado, por exemplo, ganha novas formas e 

posturas passando a atuar em outros espacos, de maneiras e formas distintas, uma vez 

que a propria sociedade na qual vive, as relacoes que tern, como se relacionam em 

varios espacos, o condiciona a agir assim, ora levando: 

(...) A desmobilizacao e a despolitizacao das sociedades avancadas. 
Saturada de infonnacao e servicos, a massa comeca a dar uma banana 
para as coisas publicas. Nasce aqui a famosa indiferenca, o discutido 
desencanto das massas ante a sociedade tecnificada e informatizada. E 
a sua colorida apatia frente aos grandes problemas sociais e humanos. 
(SANTOS, 1986, p. 88). 

Tal apatia, ora, instiga o homem a desenvolver o seu protagonismo para fugir, 

adaptar-se, inserir-se e atuar de modo ativo social e politicamente se contrapondo a esse 

relativismo. 

Longe de querer verticalizar e homogeneizar essa realidade, tornar consenso, 

deve-se considerar que essa sociedade ainda e discutida e questionada, pois estamos 

falando do homem, para o qual muitas coisas sao possiveis e pouco entendiveis. 

Diante do exposto, percebe-se que a sociedade contemporanea mudou e novas 

formas de comunicacao, sociabilidade, solidariedade, comunidade, movimentos, causas, 

revoltas se instauraram, redefinindo a forma de o homem agir sobre e no espaco e 

tempo, bem como interagir, se relacionar com os outros, redefinindo tambem suas 

praticas e vivencias a luz dessas mudancas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DEC AMPIN A GRANDE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na perspectiva de Hall, a ausencia de referenciais solidos. frutos do turbilhao de 

mudancas ocorridas na sociedade, onde pouca coisa tern sentido ou fim proprio, onde e 

mais facil definir o que nao somos do que o que realmente somos e, o artificial tende a 

substituir o real, tern levado os sujeitos a nao terem uma identidade permanente, estavel 

que os identifiquem enquanto categoria. classe, identidade ou sujeito. Hall defende que: 

(...) 0 sujeito previamente vivido como tendo uma identidade 
unificada e estavel, esta se tornando fragmentado; composto nao de 
uma unica, mas de varias identidades, algumas vezes contraditorias ou 
nao resolvidas. Correspondentemente, as identidades. que compunham 
as paisagens sociais "la fora" e que asseguravam nossa conformidade 
subjetiva com as "necessidades" objetivas da cultura. estao entrando 
em colapso, como resultado de mudancas estruturais e institucionais. 
O proprio processo de identificacao, atraves do qual nos projetamos 
em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisorio. variavel e 
problematic (HALL. 2006. p. 12). 

De acordo com essa compreensao, questionamos ate que ponto pode-se falar de 

uma identidade camponesa, nessa nova realidade que se apresenta, onde a atuacao do 

homem sobre grandes causas e estruturas, revoltas, revolucoes, guerras, grandes 

questoes sociais, ambientais e humanisticas nao se realizam mais, e, a revolucao 

acontece no cotidiano, no que e mais proximo, local, imediato, pertencido? Ja que a 

reacao a tudo isso e a possibilidade de se viver de outra maneira chega a ser um 

fundamentalismo, nessa sociedade cada vez mais plural, artificial onde tudo e permitido. 

Ate que ponto se impoe outras formas de atuacao ou reacao que se consolidem enquanto 

ferramentas que dentro dessa logica deem condicoes para lutar, reagir, se inserir sem ser 

ignorado, estereotipado, estigmatizado, segregado e excluido por essa mesma 

sociedade? 

Neste contexto, onde o Estado nao garante a seguranca do sujeito, o assentado, 

nosso objeto de estudo, busca construir seu proprio espaco de sobrevivencia, 

convivencia e saberes visando a sua reproducao e, assim resistindo, permanecendo com 

umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos identificado como proprio? 

O assentado, enquanto sujeito social e historicamente construido, neste sentido e 

contexto apresentados, elabora e re (e)labora suas praticas e habitos cotidianamente. 

Estes podem se apresentar enquanto forma de reacao e resistencia, mas tambem 

pertencimento, estranhamento, distanciamento, conveniencia e sobrevivencia a 

realidade que vive e aos discursos produzidos e ao estabelecido, de acordo com as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relacoes e transacoes que realiza com esses e as possibilidades de ganho e poder que 

possa ter. Considerando-se que a identidade para teoricos como Bauman surge como 

necessidade e elemento de coercao e sentido que possa gestar um espirito de 

solidariedade e comunidade e instigar os sujeitos a viver uma mesma experiencia e 

assim resistirem, na luta contra a exclusao. o que se percebe. como confirma Bauman e 

que: 

(...) A "identidade" parece um grito de guerra usado numa luta 
defensiva: um individuo contra o ataque de um grupo, um grupo 
menor e mais fraco (e, por isso ameacado) contra uma total idade 
maior e dotado de mais recursos (e, por isso ameacadora) (BAUMAN, 
2005, p. 83). 

Nesse sentido. tais individuos. humanos. historicos e politicos por natureza. 

(ainda que no turbilhao pos-moderno) a margem da sociedade, desprovidos de 

ferramentas especificas e legitimas de reacao, necessitam buscar construir o seu espaco 

de convivencia e atua9ao, em suas proprias praticas. pelo historico ou suas vivencias, 

como forma de sobrevivencia. Assim, a memoria que o assentado constroi e tern de sua 

luta, que permanece e se institui. deve ser vista como "(...) Um elemento constituinte do 

sentimento de identidade" (POLLAK, 1989, p. 5). tanto individual como coletiva, na 

medida em que ela e tambem um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerencia de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrucao de si, 

sendo comungado e partilhado por todos para que se institua um discurso que produza 

um saber/dizer/ver umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos dos assentados que se considere legitimo, apreensivel, 

inteligivel, degustavel socialmente pela coletividade, instituindo esses sujeitos. 

Nesta perspectiva, a identidade surge como possibilidade de luta, ferramenta de 

aglomera9ao, identifica9ao, comunidade para aqueles que nao estao inseridos na logica 

do mercado ou nao querem se inserir, considerando a pluralidade do homem e sua 

experiencia e, que nem todos vivem o mesmo processo social, historico, politico e 

cultural, impondo a constru9ao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S, temporalidades, territorialidades e 

espacialidades onde se possa viver suas praticas e experiencias. Desse modo, a 

identidade: 

(...) Vem do desejo por seguran9a, ele proprio um sentimento 

ambiguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, cheio de 

promessas e premoni96es vagas de uma experiencia ainda nao 

vivenciada, flutuar sem apoio num espaco pouco defin ido, num lugar 

teimosamente, perturbadoramente, "nem-um-nem-outro", toma-se a 
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longo prazo uma condicao enervante e produtora de ansiedade(...) 
(BAUMAN, 2005. p. 35) (...) E uma luta simultanea contra a 
dissolucao e a fragmenta9ao; uma inten9ao de devorar e ao mesmo 
tempo uma recusa resoluta a ser devorado. (BAUMAN, 2005, p. 84). 

Mas. considerando que nem todos os sujeitos vivem o mesmo processo historico e 

a mesma realidade. os assentados, identificados em diversos discursos como 

camponeses, assim como outros grupos sociais distintos. desterrados do seu lugar de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

reprodu9ao. a terra, tern buscado mecanismos e elementos diversos para sobreviverem 

numa era onde solidariedade, comunidade, patriarcalismo, campesinato sao valores e 

conceitos em desuso, sem sentido e utilidade para a etica do capital, a midia, a moda, o 

agronegocio, a rapidez, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fast food da vida moderna. Buscam tambem formas de se 

instituir, de ser percebido, construir seu espa90 , mostrar que esta presente, impondo a 

sociedade o seu reconhecimento, a partir da percep9ao de que o mesmo, enquanto 

sujeito, necessitada aten9ao do Estado e da sociedade. E neste contexto e perspectiva 

que surge a necessidade de se elaborar um novo espa90 e uma nova vivencia, pensados, 

imaginados, como espa90S de pertencimento e de alteridade, ja que: 

(...) A ideia de "identidade" nasceu da crise do pertencimento e do 
esfor90  de que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre 
o "deve" e o "e" e erguer a realidade ao nivel dos padroes 
estabelecidos pela ideia - recriar a realidade a sem elhan9a da ideia... 
(BAUMAN, 2005, p. 26). 

A partir dessa concep9ao, a no9ao de espa90 e repensada enquanto algo fisico para 

se concretizar, "(...) Uma espacialidade que esta sujeita, pois, ao movimento pendular de 

constru9ao/ destrui9ao, contrariando a imagem de eternidade que sempre se associa ao 

espa90 ." (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2008, p. 3) - algo imaginado e constituido 

enquanto experiencia e saber que seja reconhecido, comungado, partilhado, sentido pela 

coletividade, que se reconhece pertencer ao mesmo e que o reconstroi a seu dizer, 

pensar/saber, ver. 

Assim a "(...) Identidade busca construir sentidos hegemonicos e nucleares que 

joguem para as margens outras possibilidades do ver, do dizer, do narrar." 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2008, p. 2). No caso da tematica em enfoque, isso se torna 

recorrente e necessario para a reprodu9ao de um ethos do que seja "campones", a partir 
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de um redimensionamento espacial. onde se possa estabelecer um referential, ponto 

fixo onde ocorra a construcao historica de praticas, saberes e discursos que sejam 

instituintes dessa espacialidade. 

Contudo, como afirma Hall: 

(...) A medida que os sistemas de significacao e representacao cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possiveis. com cada uma 
das quais poderiamos nos identificar - ao menos temporariamente. 
(HALL. 2006. p. 13). 

Na perspectiva de Hall, as identidades como outros elementos sociais estao num 

constante processo de mudancas, marcado pela contradicao de processos diversos de 

ordem politica. social, economica e cultural, que coagem os individuos ou sujeitos a 

construirem novas identidades e processos culturais, redefinindo suas praticas e 

maneiras de atuacao para atender a objetivos diversos e conseguir sobreviver no 

contexto que estao inseridos. 

Nessa realidade anunciada ha um intenso processo de transformacao permanente 

que nao permite ao homem homogeneizar grandes ideologias, projetos, revoltas e 

paradigmas que possam nortea-lo e guia-lo a uma acao em longo prazo, lhe 

possibilitando mudar a totalidade da realidade em que vive. 

No entanto, a realidade imediata, localmente se apresenta como possivel quando 

se encontram pares que comunguem os mesmos ideais, os mesmos projetos e sintam a 

necessidade de permanencia daquele espaco, da conservacao daqueles saberes 

historicamente elaborados, daquela realidade vivenciada e sentida. Esse sentimento em 

torno de um mesmo objetivo e ideal, os enunciados que sao ditos, vistos, percebidos e 

compreendidos pelos individuos aos poucos permite identifica-los e compreende-los. 

Na perspectiva de Silva, essas praticas e enunciados que se homogeneizam, constituem 

e instituem discursos que "(...) Constroem os lugares a partir dos quais os individuos 

podem se posicionar e a partir dos quais podem falar..." (SILVA, 2008, p. 17). 

Assim, a partir das concepcoes anunciadas, a identidade se apresenta como 

possibilidade de materializar os discursos e praticas que se tornam criveis diante da 

realidade e contexto vividos. Ou seja, e colocada como possibilidade de se tornar uma 

ferramenta, referential que se institue e legitimam as praticas cotidianas, construindo os 

espacos onde se possa conviver, ver, falar e dizer sua realidade. Nao estando isentas as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mudancas, tais experiencias "(...) Sao constantemente examinadas e reformuladas a luz 

das informacoes recebidas sobre aquelas proprias praticas, alterando, assim, 

constitutivamente. seu carater". (GIDDENS. 1991, p. 37-38). de maneira a se reproduzir 

e sobreviver a partir do proprio material historico e social ao qual estao sujeitas, 

redefinindo a sua conveniencia, pertencimento\alteridade, de acordo com a necessidade, 

as possibilidades, os confrontos, relacoes de poder e saber e os objetivos a serem 

atingidos. Neste sentido, sao, pois. constantemente repensadas, negociadas e elaboradas, 

pois "0 pertencimento" e a "identidade" nao tern a solidez de uma rocha. nao sao 

garantidos para toda vida, sao bastante negociaveis e revogaveis..." (BAUMAN, 2005, 

P- 17). 

Nestes termos, o "ser campones", anunciado em varios discursos, vem se 

constituindo e se instituindo como sujeito no seio da diversidade. Se reproduzindo com 

os proprios elementos aos quais e submetido. Redefmindo-se em epocas distintas, 

porem mantendo seu ethos e forma de existencia. produzidos nas tensoes, relacoes de 

poder e na propria opressao a qual e submetido. 

De acordo com essa compreensao o assentado "campones" nao e so materia 

fisica, mas cultura, vivencias, experiencias, luta, permanencia, resistencia, 

sobrevivencia que na relacao de poder e saber com grupos distintos tem 

re(e)construidos, re(e)escritos e re(e)defmidos seu espaco e tempo na sociedade. Para 

Certeau esta reescrita e construida por meio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "credibilidade politica" (CERTEAU, 

2002, p. 277-288) que se utiliza de materias diversas, dando a historia uma unidade que 

se impoe como lugar de verdade e uma identidade fixa de campones. 

No entanto, para a logica de mercado que vivenciamos o dito campones e, pois, 

vitima do processo de recolonizacao ao qual sofre quando sua luta (estranha, diferente, 

anormal, subversiva, marginal para o estabelecido, legitimo instituido) se torna material 

para construcao dos discursos que o identificam e que acabam construindo um locus 

definido na sociedade que serve muito mais para margea-lo do que para contempla-lo. 

Com o intuito de aprofundar esse debate, se faz mister apreender a legitimidade 

dessa identidade nos assentados do Alto Sertao Paraibano, anunciada ora como 

problematica, ora como possivel e necessaria pelos teoricos que estudam esta tematica e 

elencada nos discursos de varias entidades, como camponesa, e como propiciadora da 

identificacao dos assentados, dando-lhes possibilidades de luta e construcao de saberes 

que te?am as fronteiras que permitam os mesmos viverem suas praticas e experiencias, 

instituindo seu espaco de atuacao, convivencia e reproducao. 
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CAPITULO I I . Assentamento: Espaco de producao\reproducao e 

construcao\instituicao do ethos e do "ser campones"? 

Na nossa contemporaneidade pensar o espaco significa nao apenas considerar o 

espaco fisico. mas considerar saberes, valores, conceitos, simbolos, convencdes que 

permitem construir e redefmir fronteiras e instituir novas espacialidades, praticas e 

maneiras de ser e se relacionar, que estao sujeitas a mudancas e re(e)iaboracoes que 

tanto influenciam como determinam novas praticas e novoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa9os, como confirma 

Albuquerque Junior: 

(...) O espa90  surge como uma constru9ao humana, como uma fic9§o 
que da organiza9ao e sentido a natureza. (...) E um cenario onde os 
homens projetam os seus desejos, as suas aspira9oes. as suas vontades, 
o seu poder e as suas am bi96es (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 
236-237). 

A partir da decada de 1980, com a crise do Estado-Na9ao garantidor das 

fronteiras, dos individuos e da nacionalidade, e com a globaliza9ao, surgem outros 

marcos que constituem e legitimam espa90S e fronteiras, fugindo a espacialidade 

geografica e ratificando a ideia de que o espa90 , como algo vivido, imaginado, 

significado, e sujeito a mudan9as , alterando a compreensao de espa90 com algo fixo e 

eterno. Os sujeitos que passam a constituir e instituir esse espa90 dinamico passam 

tambem a buscar novas formas de atua9ao e r eivin d ica9ao para atuar e viver, seguindo a 

logica, o contexto e a realidade que a sociedade esta vivendo. Nesse sentido Bauman 

aponta que: 

(...) Novas bandeiras foram costuradas e erguidas, novos manifestos 
elaborados, novos cartazes concebidos e impressos. Como a classe 
nao mais oferecia um seguro para as r eivin d ica9oes discrepantes e 
difusas, o descontentamento social dissolveu-se num numero 
indefinido de ressentimentos de grupos ou categorias, cada qual 
procurando sua propria ancora social... (BAUMAN, 2005, p. 42). 

Nessa perspectiva, o espa90 e os sujeitos sao historica e discursivamente 

produzidos a partir de praticas e de elementos sociais, politicos, economicos e culturais 
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diversos, que num movimento dialetico de contradicoes, conflitos, tensoes, negociacoes 

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA renegocia9oes, definem e redefinem o espa90 . Os sujeitos se distanciam, bem como se 

aproximam dos discursos de acordo as conveniencias. utilidades. contatos e apreensoes 

oferecidos por eles, bem como com as redoes e tramas sociais que vivenciam. Nessa 

perspectiva, a regiao e o espa9o: 

(...) Nao preexistem aos enunciados que os exprimem, nem as 
visibilidades que os preenchem. A regiao e uma forma de visibilidade 
e enunciacao. E multipla, porque e gestada como objeto de multiplas 
in terpreta96es, se da nao como um referente fixo, mas como uma 
multiplicidade imagetica e discursiva que pode ser iluminada de 
diferentes formas e enunciadas de diferentes maneiras. Ela e "uma 
multiplicidade espa90-temporal" (ALBUQUERQUE JUNIOR, 
2008. p. 5-6). 

No caso especifico dos assentados. o espa90 que constitui fisicamente o 

assentamento nao e entendido apenas como espa90  fisico. Essa ideia e confirmada por 

alguns quando indagados sobre o que o assentamento representa para os mesmos: 

Bom. Representa a nossa comunidade, o nosso (o nosso) ber90 , a 
nossa (nossa) fortaleza, ne? Porque, ja pensou se voce tivesse de se 
deslocar que nem tern muitos ai que se deslocam ai e pra passar seis 
meses fora da familia pra poder adquirir o essencial ne? E aqui nos 
estamos em casa, na familia e conseguindo manter a nossa vida, e (...) 
a nossa vida diaria. E (...) e isso que eu digo, e a nossa fortaleza, por 
que se nao nos seriamos obrigados, como eu antes que viajei, eu fui 
pra Sao Paulo, umas quatro vezes. E nunca consegui nada por la, ne? 
E hoje, gra9as a Deus, eu tenho minha moto, tern meus bichinhos. 
(Assentado A - Assentamento Frei Damiao). 

Eu acho muito bom, eu acho que e uma maravilha, e muito bom. 
Porque a partir da terra e que a gente tira o sustento, ne? Planta uma 
macaxeira, planta um feijao, planta um milho, com o milho voce cria 
sua galinha e tudo e uma coisa que nos satisfaz e engrandece. 
(Assentada G - Assentamento Frei Damiao). 

Coniirmando essa ideia, a lideran9a de um assentamento e tambem membro da CPT 

aponta que o assentamento representa: 

Uma vida nova, porque eu fu i filha de campones, meus pais sempre 

trabalharam a terra, meu pai e minha mae viviam da terra embora 

trabalhando de meia, mas retomar essa terra, pra m im significou a 
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retomada de uma vida nova, fazer a diferenca. Eu quis ter umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa9o 

de constru9ao de um modo de vida diferente e, nesse espa90  eu estou 
construindo. A gente tern toda uma retomada de nao queimar, nao usar 
veneno, nao maltratar os animais, de respeitar todas as plantas e ter 
uma cultura de preserva9ao. E isso foi possivel no assentamento, que 
representa essa vida nova. Eu ate essa semana estava conversando 
com meu pai e ele dizia se essa terra fosse nossa quando eu podia 
trabalhar, que ele hoje tern 97 anos, voce nao tinha passado pelo que 
voce passou, foi uma situa9§o muito dificil de fome, miseria, e hoje a 
gente tern essa liberdade, ter a terra e ter poder, esse poder de decidir, 
de comer o que voce quer. de preservar sua semente, tirar da mata o 
que voce precisa, voce ter toda uma logica de preserva9ao diferente do 
que o mercado im p5e para voce, pra nos, pra minha familia. a terra 
significa uma vida que a gente nao tinha. da miseria, da exp lora9ao 

que vivia, porque eles eram explorados, que eles trabalhavam muito e 
viviam passando fome, entao a logica da exp lora9ao ela acaba com o 
assentamento. (Coordenadora da CPT - Cajazeiras). 

Nestes termos. segundo esses discursos, e a propria expressao que vimos nos 

assentados durante as entrevistas. o assentamento se coloca como espa90 de 

possibilidades, de saberes e dizeres que permitem se pensar a realidade e. onde ha uma 

rela9ao quase que animica entre a terra e o assentado, onde eles se percebem enquanto 

comunidade e se pertencem e fazem pertencer aquele espa90 . 

Os enunciados expostos nestes discursos, tais como as ideias de que serem 

assentados os engradece, de que a terra e quern da o sustento e a liberdade, evidenciam a 

problematica que envolve os assentamentos, os assentados e permitem entender a 

natureza desse movimento e sua identidade enunciada como camponesa por varias 

entidades. Por isso, quando indagamos a alguns membros da CAAASP (Central de 

Associa96es de Assentamentos do Alto Sertao Paraibano) que tambem alguns sao 

assentados, sobre o que significa o assentamento para os assentados e para os mesmos, 

obtivemos respostas que corroboram com essa perspectiva: 

E muito importante pra mim. Porque nos temos a garantia de morar 
nele ate um dia de morrer. E muito importante pra gente. Ruim mesmo 
e ser morador e ser mandado. Ai e ruim mesmo, trabalhar no lugar 
aonde eu trabalhava e muito ruim, chegar e o patrao dizer assim: hoje 
nos vamos pra lida, mas homem hoje eu vou pra minha ro9a, nao de 
jeito nenhum, hoje voce vai la pro meu, ou entao voce desocupa a 
casa, e hoje nao, hoje nos estamos aqui na casa, mora, fica a vontade, 
ne?(Assentado B - Assentamento Frei Damiao). 

Representa uma melhora de vida, porque antes nos eramos moradores, 
vivia em casa de taipa, nao tinha uma casa para morar e hoje nos ja 
temos nossa casa e terra para trabalhar. Melhorou muito, que tudo que 
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meu pai tirava era de meia e hoje tudo que se tira pode ser pouco, mas 
a renda e nossa. (Membro da CAAASP, lideranca do Assentamento 
Sao FranciscozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I e assentada). 

E uma comunidade que luta por uma causa, nao e facil lidar. quando 
a gente vai para o campo a agricultura e dificii. mas eu vejo que tern 
uma uniao, voce sabe que trabalhar com gente nao e facil, tern que 
estar unindo as pessoas com o mesmo proposito. acompanhando. 
Essas pessoas tern muitazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for9a dentro do assentamento e a gente ve, eu 
acompanho familia por familia. ve os problemas e dificuldades. Mas, 
tentamos uni-los para eles se engajarem numa mesma causa, eu creio 
que e valido, que muito trabalho tern que ser feito, nao e facil. Muitos 
dizem que hoje estao no ceu, por conta do sofrimento que ja tiveram, 
muitas vem das fazendas, com proprietarios e, hoje tern onde morar, 
tudo ficou bem mais facil, tern os problemas, mas eies dizem que 
antes eram bem maiores, eles dizem que sao livres, porque 
antigamente a gente via, eles tern o direito e estao lutando, a luta nao 
parou, continua... (Assistente social da CAAASP). 

Representa dignidade. qualidade de vida e autonomia. a nao ser a luta, 
nao devo favores a ninguem, so depende de nos a gente continuar 
lutando atraves da uniao do grupo. Tinha gente que nao achava certo 
lutar, tinha pessoas que moravam aqui ha sessenta anos, ate um 
grampo era a gente que colocava e o patrao nao ajuda, tudo dividia 
com ele, mas nao ajudava nos servifos. (...) Foi o resgate da dignidade 
para todos. eu nao troco isso por nada. eu nao tinha um t er90  do que 
possuo hoje, minha casa era de taipa, todo ano botando bolota de 
barro. pra mim foi na escala de cem, de 0 a 10, e 10. Eu agrade90  a 
Deus e a for9a de vontade dos que lutaram por essa terra. 
(Coordenadora da CAAASP, lideran9a do Assentamento Frei Damiao 
e assentada). 

Diante dos enunciados aqui postos se confirma que ha uma homogeneidade ou 

consenso discursivo em rela9ao ao que o assentamento representa para assentados e 

entidades, se apresentando como algo bom, que liberta, da dignidade, existencia social e 

politica e que permite a sobrevivencia e luta daqueles que permanecem na busca de 

melhores condi96es de vida e tambem de novos espa90s para outros individuos que 

tambem lutam para ter seu peda90 de terra. 

O fato de que as lideran9as acham que tentam "uni-los para eles se engajarem 

numa mesma causa", demonstra a necessidade de pertencimento e de elabora9ao de uma 

identidade para que estes se for tale9am e lutem por interesses comuns e melhores 

condi9oes de vida. Assim, quando um membro da CAAASP enuncia que o 

assentamento representazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "uma comunidade que luta por uma causa" (Assistente social 

da CAAASP) esta, de certa maneira, apontando para a existencia de ideais comuns, bem 

de como de certa solidariedade que caracteriza e define os assentados como 
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pertencentes a uma mesma identidade. categoria. movimento. A expressao de liberdade 

que o assentamento possibilita tambem foi algo perceptivel nas falas e na expressao 

facial dos assentados, quando enunciam com emocao que:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Hoje nos estamos aqui na 

casa, mora, fwa a vontade, ne?" ^Assentado B - Assentamento Frei Damiaoj. 

considerando aquele espaco como sendo de empoderamento, como libertador de sua 

condicao social. 

No entanto. as questoes aqui postas nao se resumem apenas a compreensao do 

que seja o assentamento para esses individuos e entidades. mas tambem implicam em 

compreender se os espacos que compoem os assentamentos aqui pesquisados (Frei 

Damiao, Santo Antonio e Sao Francisco II) se configuram como espacos de reproducao 

do "ser campones". Nesse sentido. percebemos enunciados em varios discursos que 

apontam que o assentamento ou assentamentos: 

(...) Tern se constituido como o "lugar" onde se da um complexo e 
sofisticado processo de (re) construcao do "territorio campones". O 
assentamento e a expressao concreta da territorial izacao do 
movimento (de luta pela terra). Nao e somente o lugar da producao. 

mas tambem o lugar da realizacao da vida. (...) E a vida, para esses 
camponeses (...) Nao e somente ter comida, ter casa, mas uma vida 
plena, uma vida cheia de significados, na qual aquilo que eles creem 
tern possibilidade de continuar sendo respeitado e existindo: sua 
cultura. sua autonomia, sua visao de mundo, sua capacidade de crescer 
a partir de suas proprias potencialidades. enfim seu universo 
simbolico. (SIMONETTI, 1999, p. 70-71). 

Conforme Woortmann (1990), esse universo simbolico se apresenta como estrategia 

que: 

(...) Apresenta terra, trabalho e familia como valores morais e 
categorias nucleantes intimamente relacionados entre si e tern como 
principios organizatorios centrais a honra, a hierarquia e a 
reciprocidade. Ela fundamenta uma ordem moral de forte inspiracao 
religiosa e tende a constituir uma ideologia traditional oposta a 
ordem social da modernidade. (WOORTMANN, 1990, p. 11) 

De acordo com essas concepcoes, o assentamento e o locus onde o "ser" 

campones se reproduz, lugar simbolico, compreendido como algo que se constitui a 

partir de uma relacao de sentido, referencias, crencas, ritos e valores, onde se constroi e 

se institui saberes e praticas que caracterizam esse sujeito e espaco. No entanto, alem de 

se constituir como espaco que institui e reproduz o "ser campones", o assentamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tambem e marcado e perpassado por praticas discursivas de instituicoes diversas. a 

exemplo do Banco do Nordeste, que apontam que existem ali nao somente 

"camponeses", mas agricultores familiares, produtores. agricultores, agropecuaristas e 

outros sujeitos e categorias que desenvolvem atividades diversas. 

Nesse sentido, se ha consenso por parte de assentados e entidades em relacao ao 

que representa o assentamento. nao ha em relacao ao fato de que seja o assentamento o 

espaco de reproducao do "ser campones". Distante das reflexSes categoricas e 

subjetivas supracitadas e do processo de homogeneizacao cultural e global de todas as 

coisas, os assentados exercitam distintas formas de viverem e resistirem, valorizando 

seu proprio espaco. simbolos, valores, conceitos, sentidos, saberes que sao taticas e 

tambem formas de reagir, de fugir aos determinismos sociais, construindo seu espaco e 

suas proprias concepcoes. E, nessa perspectiva, alguns assentados quando indagados 

sobre o que mudou em suas vidas com o assentamento acabaram por elencar que: 

Bom, (...) melhorou, porque, e o seguinte aqui a gente nao podia criar, 
criar o que? Nao podia criar nada! Ne? Nao criava nada. Hoje eu crio 
minhas ovelhas, crio meu gado, eu tenho o investimento das abelhas, 
que as abelhas, criei pouco esse ano, as minhas abelhas sao pouco, sao 
vinte (20) abelhas, mas hoje so essa primeira tirada eu fiz R$ 560,00, 
que e so do mel, vendi so numa mao so, vendi pra o atravessador 
como diz, mas ja vendi e (...), ja fiz hoje, hoje e Abril nao e?, ja fiz 
560,00 reais so em Abril. Melhorou bem, por que, por causa que (...) e 
(...), so conseguia um diinha de servico quando encontrava, pra 
trabalhar, e agora nao, agora a gente tern a nossa propria renda, ne? 
Por exemplo, tendo um animal, ja paga uma conta, o investimento que 
a gente tern, ja ta pagando com o proprio lucro, entao, esse dai ja e 
uma grande vitoria pra nos. (Assentado A - Assentamento Frei 
Damiao) 

Melhorou, porque eu ja fui morador, morei muitos anos debaixo de pe 
de jua, levando chuva todo ano, a situacao e hoje eu tenho a casa que 
tenho, a area de trabalho melhorou muito. (Assentado B -
Assentamento Frei Damiao). 

Com certeza melhorou, a gente tern o que fazer, tanto 
financeiramente, como socialmente, abriu portas para o estudo, 
atraves do assentamento conseguimos uma bolsa de estudo em Sousa 
na extinta escola agrotecnica, hoje 1FPB, e tudo por meio da reforma 
agraria, do assentamento. (Assentado D - Assentamento Santo 
Antonio). 

Nesse espaco de reproducao da vida e de satisfacao, elencado pelos assentados, 

cujas falas enunciam melhoria na qualidade de vida, economica e social dao a entender, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ainda que paradoxalmente que, para entidades e teoricos, estaria tambem se 

reproduzindo um modo de vida campones e a ideia que a vida do assentado estaria 

ligada a umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus vivendus que institui uma maneira de ser, ver e dizer sua identidade. 

Desse modo. eles buscam construir em suas proprias praticas e experiencias. um 

referencial simbolico e socio-discursivamente elaborado que nao so os mantenha imune 

as mudancas. mas que Ihes permita viver. conviver em seu espaco. Ao mesmo tempo, 

fazem dessa pratica um mecanismo. uma ferramenta de diferenciacao que os distinguem 

dos demais sujeitos e que. positivamente, contribui para sua sobrevivencia, reproducao 

e existencia, como confirma Oliveira e Marques: 

Entende-se por modo de vida campones como um conjunto de praticas 
e valores que remetem a uma ordem moral que tern como valores 
nucleantes a familia, o trabalho e a terra. Trata-se de um modo de vida 
traditional, constituido a partir de relacoes pessoais e imediatas, 
estruturadas em torno da familia e vinculos de solidariedade, 
informados pela linguagem de parentesco, tendo como unidade social 
basica a comunidade. (OLIVEIRA E MARQUES, 2004, p. 145). 

Nessa logica, a etica ou forma de viver camponesa, que tern na familia, religiao. 

trabalho e valores morais seus simbolos e representacoes, entre outros elementos, nao 

seria aleatoria, mas dar-se ia: 

(...) Por meio dos significados produzidos pelas representacoes que 
damos sentido a nossa experiencia e aquilo que somos. Podemos 
inclusive sugerir que esses sistemas simbolicos tomam possiveis 
aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar... (SILVA, 
2008, p. 17). 

Para Oliveira e Marques (2004) que nao so discutem, mas vivem a realidade dos 

assentamentos: 

(...) A terra e mais do que a terra. Esse simbolo, que se liga 
visceralmente a vida, e propriamente o lugar historico dessas lutas, 
sucessoras das mais primitivas lutas dos indios, dos negros e dos 
camponeses que, na sofrida busca do proprio chao, foram descobrindo 
as outras dimensoes do seu combate. Terra e dignidade, e 
participacao, e cidadania, e democracia. Terra e festa do povo novo 
que, por meio da mudanca, conquistou a liberdade, a fraternidade e a 
alegria de viver. (OLIVEIRA E MARQUES, 2004, p. 23-25). 
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Confirmando essa tese, a coordenadora da CPT de Cajazeiras aponta que: 

OIha, nos temos a expressao de um pastor do Rio Grande do Sul que a 
terra e mais do que terra, a terra e mae e a mae a gente nao sai 
rasgando, matando. Para nos a terra e mais do que terra, ela e vida. O 
modo de vida no seu mais intimo, porque voce pega uma perspectiva 
dos indios e, essa perspectiva dos indios e de preserva9ao, de mudanca 
de vida... (Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

Nesse sentido, os conceitos, significados, discursos, simbolos enunciados por 

teoricos e entidades se misturam a praticas e saberes que sao historicamente vividos 

pelos assentados, e que, por vezes, se contrapdem numa rela9ao de for9a com aqueles 

enunciados, tecnologias, manejos e formas de viver instituido pelas entidades que atuam 

nos assentamentos, como mostram as falas de alguns assentados: 

Mas aqui e meio dificil tambem do cabra viver, o cabra nao tern uma 
renda de nada, pra pegar um dinheirinho pra sobreviver, tern que 
vender um bicho, quando tern, ne? Ai, quando nao tern o cabra se vira, 
mas ai agora nao pode criar, fazer uma ro9a, o IB AM A nao quer que o 
cabra broque de jeito nenhum pra fazer uma ro9a, como e que vai criar 
pasto? Criar gado? Nao pode rapaz tern que brocar, empastar a terra 
pra criar um bicho, (...) nessa situa9&o nao da pra criar gado nao, de 
jeito nenhum nao. Voce ve, o cabra bota uma ro9a, o cabra tern que 
usar o veneno pra poder tirar um legume, se num tiver um veneno pra 
pulverizar o legume, nao tira nada nao. Por isso que o negocio ta 
dificil, ta todo mundo correndo da ro9a. Aqui pode usar o veneno? 
Nao querem de jeito nenhum nao. Ta a maior confusao ai, eu usei um 
veneno ali pra matar um mato ali, mais menino, ta a maior confusao, 
eh eh(...) Ne brincadeira nao, aqui e dificil do cabra viver. O cabra vai 
trabalhar, vai trabalhar e vamos ver no que e que vai dar, ne? Eu 
espero sempre no que e que vai dar daqui pra frente. Se tern uma 
facilidade no veneno. Ne brincadeira nao rapaz, e parada. (Assentado 
E - Assentamento Frei Damiao). 

Agora pra entrar aqui o governo deu, fez essas casas e pronto, e dai 
pra ca, a gente fez ai um empresto de dezoito (18) mil reais, ai e pro 
cabra pagar agora. Ai cade como o cabra ter um negocio desse. Ai e 
dificil do cabra viver. Num lugar desses, num tern nem como o cabra 
criar um gado. Tern gente que ainda ta criando ai porque tern uns 
terreninhos que tern agua dentro, e quern num tern? Sem agua dentro 
num da, ne? E dificil. (Assentado E - Assentamento Frei Damiao). 

Nao, assim sendo coisa assim na lei, nao e pra derrubar um pe de jua, 
eles nao querem que broquem, nem queimem, mas mesmo assim, a 
gente ainda broca um pouco, pouquinho, mas ainda broca. Como e 
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que a gente planta? Eles querem que a gente plante debaixo dos matos 
que nem cancao. Nao pode. Mas eles num querem que a gente derrube 
uma aroeira. eles nao querem que a gente derrube esses paus grandes 
que e cheio no inverno, na area de preservacao, mas mesmo assim. a 
area da preservacao e tao baguneada tambem. (Assentada F -
Assentamento Frei Damiao) 

E quando indagados sobre como atuavam sem a acao das entidades e como se 

dava essa atuacao revelaram que: 

O costume bom aqui era como (com licenca da palavra: era como 
bosta de doido), que e baguncado, num sabe. Nao tinha nada nao, 
quando queria metia a cara, num queria escutar ninguem, era assim. 
Hoje tern uns que segue, e outros se danam e num segue. Diz que e 
dono dos lotes sem ter nada. Tern deles que nao deram nem uma 
parcela e diz que e dono do lote, sem ter papel. Eu mesmo paguei 
umas parcel as, mas eu nao digo que e meu. que eu nao tenho o papel 
na mao, eu nao comprei, estou pagando umas parcelas, mas nao digo 
que compro. so digo uma coisa que uma coisa e minha quando eu 
compro e e meu, eu trabalhei. (Assentada F - Assentamento Frei 
Damiao). 

Nessas falas e recorrente o embate entre o saber historicamente construido no 

trato com a terra e a natureza dos assentados e uma logica instituida pelas entidades e o 

poder publico que impoe novas formas de lidar e atuar no meio. As mesmas revelam 

que ha uma insatisfacao em relacao a atuacao de algumas instituicoes que impoe novas 

formas de lidar com a terra, o que revela uma incompreensao em relacao a nova logica 

de convivencia, bem como uma reacao as mudancas para essa nova logica. Assim, a 

atuacao de algumas entidades parece ocorrer num campo minado e a possibilidade de 

homogeneizacao de praticas, construcao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos e identidade camponesa ou 

qualquer outra se apresenta como complexo. Ratificando esse embate entre o saber 

tradicional dos assentados e as novas tecnologias e as praticas colocadas pelas 

instituicoes, a coordenadora da CPT de Cajazeiras aponta que: 

Primeiro eu acho que o homem, todo campones precisa de 
informacao, no modo de produzir, modo de viver o campesinato e na 
questao financeira. Se voce tern terra, mas nao tern financiamento e 
inutil ter a terra; e, se voce tern financiamento e nao tem 
conhecimento tecnologico, nao precisa ser tecnologico no aspecto 
desenvolvimentista da revolu9ao verde, mas o tecnico, para voce 
plantar palma, pequenos animais, criar galinha, ter toda uma logica de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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preservacao e de producao, modo sistematico de criar o porco, bode, o 
boi, a galinha, mas ter todo respeito entre ambos, esta a seu servico, 
como a gente costuma brincar com os camponeses. voce nao pode ser 
garcom da vaca, a vaca tern que esta a seu servico. Entao voce nao 
pode ser escravizado. a terra tern que ser pra libertar, mas felizmente a 
CPT e a CNBB esta lancando este desafio e reflexao, de viver a terra e 
a agua, muito a questao da preservacao. Trazer pra si esse tripe: a 
terra, o conhecimento. o financiamento. sem os tres voce nao 
consegue, porque voce entregar a terra a um campones sem ele ter 
financiamento e conhecimento vai ser inutil para ele, ele vai estar la, 
mas do ponto de vista economico ele nao vai ter o sustento da familia 
se nao tiver conhecimento e financiamento. (Coordenadora da CPT de 
Cajazeiras). 

A coordenadora nao so revela esse embate entre saberes, mas uma 

intencionalidade, uma pedagogia nas acoes da CPT no sentido de uma construcao de 

uma pratica, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos que ela aponta como camponeses. Assim, a mesma acena em 

suas falas a construcao de um campones que atende toda uma logica de convivencia, de 

producao, de manutencao de formas de atuar e agir no meio. nao apresentando o 

campones apenas como materia fisica. como embate contra o capitalismo, a burguesia. 

mas um campones que constroi maneiras de ser e viver que se faz pertencer e 

reconhecer aquele modo e praticas, nao so os mantendo, mas os identificando no seio da 

diversidade. 

Indagada se nos assentamentos ha reacao as novas tecnologias por parte dos 

assentados a depoente afirmou: 

Olha ja houve uma reacao maior, porque a CPT nasceu pensando na 
agroecologia e ai a gente, no initio do trabalho com os camponeses a 
reacao muito mais forte foi negativa. Hoje nao, nos temos 50% 
trabalhando a agroecologia, isso e muito, porque tudo e um processo, 
nunca voce aprende tudo, voce aprende e como aprender a dirigir, 
como motorista que nao e perfeito, porque todo dia e uma 
aprendizagem. Pra nos essa questao do aprendizado e muito forte, nos 
temos familias assentadas cerca de 50% que mesmo sem compreensao 
apropriada do Semiarido ja fazem agroecologia e convivencia com o 
Semiarido. (Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

Diante desses discursos, percebe-se, novamente, que ha um embate entre os 

saberes constituidos historicamente pelos assentados e uma logica de convivencia 

elencada pelas entidades que atuam nos assentamentos, bem como de outras entidades 

que defendem uma logica voltada para o mercado como o Banco do Nordeste. Nessa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relacao do que seja o assentamento para os assentados, os saberes historicamente 

constituidos no trato com a terra e os enunciados que lhes sao perpassados por 

instituicoes e teoricos diversos e. como o assentado entende historicamente o que seja, 

que significado tern aquele espaco, se configuram tambem como um conflito entre 

assentados e os discursos que se instituem pelas entidades e que produzem. certamente. 

respostas distintas daquelas imaginadas por essas. 

No entanto. esses discursos parecem ter uma pragmatica para as entidades que os 

coiocam como possibilidade de permanencia. resistencia dos assentados diante de 

mundo globalizado. buscando construir formas de existencia e sobrevivencia proprias 

para aqueles individuos, como colocado pela coordenadora da CPT de Cajazeiras e da 

CAAASP: 

(...) Pra nos a questao da producao camponesa ela tem uma relacao 
muito intima a terra, agua e o homem e nesse respeito mutuo entre 
ambos existe o trabalho da CPT da retomada da agroecologia, porque 
a agroecologia nao e nova ela sempre foi praticada pelos indios, pelos 
negros. mas ai a revolucao verde traz a quimica. traz as maquinas, nao 
e que a maquina seja ruim, a gente tambem nao tem esse atraso de 
achar que as maquinas seja ruim, mas que estejam a servico dos 
homens e, nao so homens a servico das maquinas. E ai, nessa 
perspectiva, que a CPT vem retomando essa discussao a respeito do 
campesinato. (Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

Nos temos projetos especificos com jovens para a convivencia e 
preservacao. Nos estamos sendo ousados com convenios com 
prefeituras, como as de Cajazeiras, Pocos Dantas, Aparecida, Bonito 
de Santa Fe que a gente tem uma proposta de inclusao da convivencia 
com o Semiarido no curriculo escolar pra que essas prefeituras possam 
trabalhar isso no curriculo, para que eduquem os filhos dos 
camponeses nessa perspectiva, porque aqui sempre teve gente e seca, 
porque o povo aprendeu a conviver aqui. Tem toda uma logica de 
construcao do diferente, com autonomia. (Coordenadora da CPT de 
Cajazeiras). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesses d iscursos, e per cep t ivel que ha a ideia de d iscip lin ar izacao, atraves da 

educacao, no sen t ido de con st ru ir u m m odo de vid a especifico para aquele espaco. N o 

en tan to, com o r evelam as falas, ainda ha u m a reacao s ign ifica t iva por par te dos 

assentados, que com o m ostrado nao com preen dem a logica , os m an ejos, acoes que sao 

or ien tados a exercer , con t rar ian do os m esm os e atuando da m an eira com o 

h istor icam en te apren deram , n um a relacao d ist in t a daquela proposta pelas en tidades. 
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Dessa forma, contrariam-se os discursos de entidades e teoricos que consideram 

ser homogeneas sua atuacao e a compreensao dos assentados em relacao aos discursos 

que margeiam os assentamentos. 

Nesse sentido, a coordenadora da CAAASP diz que: 

Nos estamos discutindo em forum, inclusive nos tivemos um forum 
agora (...) a gente faz de tres em tres meses um forum com as 
associacoes, a gente traz um coordenador e uma pessoa que nao e da 
diretoria pra ter a visao do diretor e do povo, entao a gente sempre 
teve essa discussao, temos duas assistentes sociais que trabalham a 
questao do associativismo e quando a gente chega no campo se depara 
com 15 ou 16 jovens que sao filhos de assentados, inclusive 
adquiriram formacao tecnica conseguida em convenios fechados como 
entre o INCRA e algumas escolas agrotecnicas federals e ai na hora 
de se apresentar eles nao querem, uma minoria, se apresenta 
assumindo que sao filhos de assentados de reforma 
agraria.(Coordenadora da CAAASP). 

Esses discursos revelam a tentativa de construcao de formas de atuacao politica 

associativa que da um torn de comunidade ao movimento e, indicam que ha 

indisposicao de alguns jovens que nao se identificam com a aquela causa, movimento, 

comunidade ou nao tem a compreensao da dimensao e importancia do mesmo. Assim, 

os enunciados citados apontam conflitos identitarios por parte dos jovens assentados, 

sobretudo no que diz respeito aos afastamentos operacionalizados por meio da educacao 

escolar. 

Contudo, dao a entender que nao ha, por parte dos assentados, uma compreensao 

de que a educacao e a disciplinarizacao contribuem para sobrevivencia e reproducao do 

movimento dos mesmos, possibilitando reelaboracoes na sua identificacao, na busca de 

politicas piiblicas e de direitos. De acordo com essa compreensao, esses enunciados e 

conceitos postos por entidades diversas na construcao e identificacao dos assentados 

como camponeses intencionam ser vistos e entendidos na alternativa de: 

(...) Construcao de um novo espaco ordenado, em que as coisas 
voltem a ter um sentido, em que a verdade seja restabelecida, em que 
ser e dizer se encontrem. (...) Onde possa reencontrar a estabilidade, a 
tranquilidade, as imagens fixas e nitidas do mundo... 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 232-234). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No entanto. a dialetica das coisas e as falas dos assentados nos apontam que os 

assentados nao so absorvem conceitos e elementos diversos, pois, os assentados e os 

assentamentos tem sua propria ordem de funcionamento que tencionam esses, 

construindo suas taticas. praticas e saberes proprios. Uma vez que: 

O saber tradicional, um elemento da cultura do agricultor assentado. 
opera segundo uma logica propria que nem sempre e percebida pelos 
atores externos (os "de fora"), como detentora de aspectos de uma 
sustentabilidade... (FERRE1RA & S1LVA, 2009, p. 11). 

No entanto, esses valores, simbolos e representacoes sao postos como 

possibilidade de identificacao, que se concretizam, se solidificam na construcao de uma 

identidade que "(...) E guiada pela logica da racionalidade do objetivo (descobrir o quao 

antes sao os objetivos que podem ser atingidos com os meios que se possui..." 

(BAUMAN, 2005. p. 55). Ainda segundo essa perspectiva, se institui uma maneira de 

ver e dizer que se elabora a partir dos elementos sociais, culturais, politicos, ambientais 

e economicos que perpassam a vivencia nos assentamentos e, que os gestam e instituem. 

Nesse sentido, o assentamento: 

(...) Nao e apenas o habitat, a regiao ou a area na qual determinado 
povo constroi as condicdes de sua vida. PelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocupa9ao e explora9ao 
desse espa90 por parte do povo, ele se transforma num territorio que 
une natureza e humanidade. Com ele supera-se a visao naturalista 
tradicional da geografia (que ve a natureza sem as pessoas) e evoca-se 
uma visao dialetica na qual o ser humano se identifica com o lugar, 
altera e cria o territorio como resultado da adequa9ao de suas 
necessidades e desejos e a realiza9ao das condi96es de expansao da 
vida. Em outras palavras: atraves desse precioso conceito, recorremos 
a uma no9ao na qual a terra se integra as pessoas e vice-versa, para 
expressar o lugar sociocultural no qual a vida se realiza em plenitude e 
no qual a humanidade abandona seu antropocentrismo para 
apresentar-se como agente e sujeito da cria9ao de sua identidade... 
(OLIVEIRA, BORGES & FUMAGALLI, 2004, p. 56). 

Assim, o assentamento esta posto como fonte de significados e identidade que 

permite que praticas, discursos, saberes se consolidem, e possibilita que o assentado 

costure e construa sua forma de vida, maneiras de ser e se perceber na busca de "(...) 

Autenticar uma determinada identidade por meio da descoberta de um passado 

supostamente comum" (SILVA, 2008, p. 27), que consolide e identifique o mesmo 
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enquanto "campones*" para que possa permanecer e se reproduzir alimentando esses 

simbolos e valores e se instituindo enquanto sujeito. Nessa perspectiva, para 

Albuquerque Junior o assentamento e a vida dos assentados: 

(...) Compoem-se de fatos que, uma vez vistos, escutados, contados e 
lidos, sao fixados, repetem-se, impoem-se como verdade. tomam 
consciencia, criam ';raizes"\ Sao fatos. imagens, textos, que se tornam 
arquetipicos, mitologicos. que parecem boiar para alem ou aquem da 
historia. que. no entanto, possuem uma positividade, ao se encarnarem 
em praticas, em instituicoes, em subjetividades sociais... 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 192). 

Na busca de construcao de espacos de reproducao e convivencia esses simbolos. 

imagens, saberes, taticas e praticas, 

(...) Sao agenciados e vinculados a um feixe de enunciados de um 
discurso politico que os liga a uma totalidade politico-social, a um 
assunto, a um mundo da representacao. E uma pintura conventional, 
pois ja nasce presa a figurar um real que e tambem uma convencao. 
(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 243). 

Nessa realidade apresentada se tensionam os discursos, uma literatura que visa 

disciplinar os assentados para uma logica de convivencia e de mercado e as experiencias 

historicamente constituidas, a partir do cotidiano, da tradicao e nessa relacao a fuga para 

outros horizontes e realidades se impoem e se colocam como "(...) Invencao para novos 

fins, ou seja, a garantia da perpetuacao de privilegios e lugares sociais ameacados."" 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 2006, p. 76). 

Nessa teia de enunciados e praticas, que revelam o que significa o assentamento 

para os assentados, mas que a priori nao revelam que o assentamento reproduza um 

modo de vida campones, tambem verificamos todo um processo de coacao, inducao, 

coercao, educacao, pra nao dizer disciplinarizacao por parte das entidades, sejam com 

uma educacao direcionada, com tecnologia, sementes, manejo e trato com a terra 

diferenciado dos moldes tradicionais, na relacao com o meio, na politizacao, etc, 

indagamos ate que ponto essas acoes que se configuram como praticas discursivas 

incidem sobre a realidade dos assentados, fazendo com que os mesmos se percebam ou 

nao como camponeses. Tambem questionamos se tais enunciados tem ambientado a 

construcao de praticas ditas camponesas, bem como a construcao de uma identidade 
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camponesa, tornando assim o assentamento um espa9o de reprodu9ao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos 

campones, como colocado em diversos discursos elaborados pelas entidades aqui 

analisadas. Na busca de respostas a essas indaga9oes partiremos ao terceiro capitulo de 

nosso trabalho. onde desenvolvemos uma breve discussao a respeito dessas questoes. 
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CAPITULO I I I . A instituicao do "ser campones". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. Discursos e entidades que disciplinam e instituem o "ser" campones e as 

relacoes de poder e saber que os tensionam. 

A Historia e produto da realidade em que vivem os homens, os quais. direta ou 

indiretamente, produzem-na todos os dias em suas tramas. relacoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA for9as, poder. 

conflito. crencas, dan9as. ritos. guerras. cotidiano, etc.. que dialeticamente vao se 

constituindo. numa logica nem sempre compreensivel, mas que nos seres racionais e 

sociais acabamos dando um sentido historico. uma fmitude, terminologia, que nos 

condiciona, equilibra, norteia no tempo e no espa90 que nos mesmos elaboramos. 

Historicamente os homens sempre buscaram codificar, convencionar, nominar as 

coisas e seres dando um sentido e uma temporalidade aos mesmos, buscando assim 

dominar, conviver, construir paradigmas, estereotipos e ideologias, que tanto serviram 

ou servem para sociabilizar, harmonizar a convivencia, como para dominar, construir e 

reconstruir no96es de tempo e espa90 segregadoras dos individuos nas mais diversas 

formas. 

Nessa ordem. as palavras e as coisas estao num constante embate que permite 

que as coisas aconte9am e se legitimem, e que institui praticas, maneiras de ser e agir, 

pensar, comer, vestir, caminhar. etc. Tal embate coage os individuos a se posicionarem 

diante da sociedade nos mais diversos espa90S. Seja reagindo ou aderindo por meio de 

um processo discursivo que infere na forma9ao social dos homens. Como confirma 

Silva "(...) O sujeito e produzido "como um efeito" do discurso e no discurso, no 

interior de forma96es discursivas especificas. nao tendo qualquer existencia propria..." 

(SILVA, 2008, p. 120). Diante disso, os sujeitos materialmente construidos passam por 

um processo de forma9ao e d isciplinariza9ao discursivas que o materializam 

socialmente. 

O homem enquanto sujeito social, como confirma Silva, se constitui e institui a 

partir de praticas discursivas diversas. Nesse sentido, o assentado, nosso objeto de 

estudo, tambem passa por um processo que acontece na rela9ao que o mesmo tern com a 

sociedade e, particularmente, pela a9ao efetiva de algumas inst itu i96es que atuam nos 

assentamentos que direta ou indiretamente inferem na forma9ao dos mesmos, na 

percep9ao de si e do mundo, de sua luta, seus objetivos, suas praticas, taticas e atua96es. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nas lutas que realiza, nas acoes que pratica, o assentado esta margeado pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a9ao 

de entidades como a CPT, a RESAB, o BNB, a CAAASP entre outras in st itu i96es que 

definem. orientam. disciplinary propoem a9oes. manejos e atua96es com a terra, com a 

natureza, com a comunidade de assentados, com o poder publico, com o mercado e que 

possibilitam aos assentados viverem e atuarem social, politica e culturalmente, uma vez 

que a atua9ao que essas in st itu i9oes realiza.se configuram como uma ferramenta que os 

incita a lutar ao passo que constroi o lugar de onde o assentado pode ver. dizer. falar e 

perceber-se enquanto movimento e, tambem, permite que a luta pela constru9ao de uma 

identidade seja continua. 

Nessa perspectiva, as redoes de poder e saber que os assentados exercitam 

com essas entidades acabam por permitir a constru9ao de um: 

(...) Continuo processo de identifica9ao, no qual buscamos criar 
alguma compreensao sobre nos proprios, por meio de sistemas 
simbolicos e nos identificar com as formas pelas quais somos vistos 
por outros... (SILVA. 2008. p. 64). 

Entidades como a CPT e a RESAB. por exemplo, tern em suas atua96es uma 

pragmatica propria para direcionar a96es para assentados e outros movimentos. Essas 

a9oes se constituem de interesses e redoes de poder diversos, que vao se elaborando e 

instituindo enquanto "verdade" para aqueles que necessitam de espa9o, mas que 

tambem necessitam de ferramentas materials e simbolicas para constituirem seu lugar 

ao sol, ou seja, o espa90 para plantar, produzir e viver. Foucault aponta que essa 

vontade de "verdade": 

(...) E centrada na forma do discurso cientifico e nas institui96es que o 
produzem; esta submetida a uma constante incita9ao economica e 
politica (necessidade de verdade tanto economica, quanto politica)... 
(FOUCAULT, 1993, p. 13). 

De acordo com essa compreensao, os discursos que margeiam os assentados nas 

diversas a96es das entidades supracitadas, acabam por constituir uma pretensa 

"verdade" do que sejam os assentados, inferindo e induzindo dialeticamente sua 

forma9ao enquanto sujeitos que, nas redoes de for9as tensionam os mesmos. Nestes 

termos, essas entidades anunciam em seus discursos serem os assentados "camponeses", 

conceito que parece em desuso, mas que parece ter uma pragmatica, e e margeado por 

http://realiza.se
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poderes e saberes que ajudam e catalisam a luta dos assentados por terra, se 

apresentando como marco e simbolo dessa luta em nosso pais e no mundo. 

Neste sentido. em relatorio de atividades executadas pela CPT nos 

assentamentos no Alto Sertao da Paraiba, a CPT se refere aos assentados como 

camponeses. quando aponta que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade civil organizada. especialmente no campo. esta 
construindo novas sociabilidades no Semiarido. desconstruindo o 
paradigma da impossibilidade/ inviabilidade e buscando alternativas 
de convivencia. Nesse processo da-se o empoderamento das familias 
camponesas na producao de novos saberes sobre e na relacao com a 
natureza (...) Num processo de formacao e continuada de homens e 
mulheres que. no trabalho constroi e experimenta tecnologias 
apropriadas e se transformam como homens e mulheres em cidadaos e 
cidadas ativos, participativos, sujeitos de sua Hist6ria(Relat6rio das 
atividades da CPT - Sertao - PB, 2005. p. 2) 

A CPT confirma, pois, sua atuacao sobre aquelas familias que vivem nos 

assentamentos e que sao definidas por meio de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos do "ser campones". Assim, aos 

poucos, as praticas e discursos da CPT em contato com os assentados. acabam por 

ganhar sentido e legitimidade e definir acoes e posturas, que, consequentemente, podem 

ou nao ganhar materialidade, de acordo com as relacoes de poder e saber que sao 

exercitadas entre ambos. 

Assim, as acoes da CPT nao se restringem apenas a ajuda na mobilizacao, mas 

na educacao, plantio. forma de organizacao, que necessariamente apontam para uma 

categorizacao de uma suposta identidade camponesa, como mostra um relatorio de 

atividades da CPT no tocante ao modo como os assentados devem plantar e desenvolver 

sua cultura: 

A rede de cultivos ecologicos assessorados pela CPT Sertao/PB vem 
construindo e discutindo estrategias de producao, com os camponeses 
e camponesas interligando a discussao da economia solidaria, do 
enfrentamento ao agronegocio e aos transgenicos. (Relatorio das 
atividades da CPT - Sertao - PB, 2007,3). 

Em entrevista feita a coordenadora da CPT de Cajazeiras ela confirma essa 

preocupacao da CPT nao so com o modo de produzir dos assentados, mas com a 

identidade camponesa dos mesmos: 
U N I V ER S I D AD E F E D E R A L 
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Sim, a gente esta reconstruindo esse modo de vida campones. Tanto 
no aspecto da vivencia com a terra, com a troca, tern toda uma 
vivencia. Na cidade voce vive no isolamento, no campo nao, se 
alguem mata uma galinha e dificil alguem comer sozinho, se alguem 
mata um porco e dificil comer sozinho. e partilhado, esse e o modo de 
vida campones, de comunidade (Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

Nesses enunciados a CPT. seja por meio de relatorios, seja pelos discursos dos 

seus membros. se referindo ao modo de cultivo dos assentados propoe estrategias para 

aqueles que sao caracterizados como camponeses e que devem ter um modo de produzir 

estrategico. voltado para uma logica de sobrevivencia e rea9ao ao agronegocio e aos 

alimentos transgenicos, dando enfase a um modo de produzir que tern a sustentabilidade 

e a preservacSo como metas, instaurando uma etica que se opoe ao capital. 

A coordenadora da CPT, por exemplo, mostra a preocupacao nao so com a 

identidade camponesa. mas com uma rela9ao harmonica com o meio e a preserva9ao, 

bem como a maneira. o espirito de comunidade, de solidariedade que e caracteristica 

dos assentados/camponeses. Em concordancia com a CPT e dando legitimidade 

discursiva a esse conceito de campones anunciado pela mesma, teoricos diversos 

defendem os assentados como camponeses: 

(...) Os assentamentos de reforma agraria como parte dos territorios 
camponeses tern sido ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90 mais amplo de realiza9ao de projetos 
do Programa Nacional de Educa9ao na Reforma Agraria 
(PRONERA), que nasceu em 1998(...) (FERNANDES, 2008, p.39). O 
surgimento dos movimentos sociais e a part icipa9ao ativa da CPT a 
partir dos anos 1970 e um marco importante na consolida9ao da 
resistencia dos camponeses e camponesas (...)A Comissao Pastoral da 
Terra quer entender, ouvir e sentir os clamores e angustias desse povo, 
celebrar suas esperan9as , contribuir para que suas diversas formas de 
expressao sejam preservadas e ampliadas ( OLIVEIRA, BORGES & 
FUMAGALLI, 2004, p. 61). 

Esse cabedal discursivo produzido por esses teoricos que tern contato direto com 

os assentamentos e que tambem discutem essa categoria de sujeito acabam por ratificar 

essa categoria defendida pela CPT e outras institui9oes que estao a enunciar esse sujeito 

em suas a9oes, praticas e discursos. A CAAASP, que tambem comunga com essa tese, 

se define como: 
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Uma entidade constituida juridicamente e que representa os 
assentamentos que a constituent funciona tambem como Forum dos 
assentamentos (...) Representando uma grande conquista dos (a)s 
camponeses (...) No que se refere particularmente a organizacao. 
articulacao e continuidade da luta na terra...(Relatorio das atividades 
da CPT - Sertao - PB, 2005. p. 14). 

A CPT tambem confirma essa compreensao em relacao a RESAB quando afirma que: 

(...) Nesse espaco de formacao continuada, ensinando e aprendendo 
todos contribuem para a producao pratica de dialogo de saberes. 
articulando o saber escolar e o saber produzido no cotidiano de 
producao da existencia de caminhos da Reforma Agraria. Pensando, 
portanto a educacao a partir do lugar onde moram, vivem e trabalham. 
Esse exercicio tern exigido que professores e camponeses [grifo 
nosso]. independente de sua condicao reflitam juntos sobre a escola 
enquanto lugar privilegiado de producao do conhecimento e formacao 
de cidadao e cidadas crfticos(a)s, participativos(a)s, capazes de 
intervir no tecido social...(Relatorio das atividades da CPT - Sertao -
PB,2006, p. 15). 

Nesse sentido, esses simbolos, imagens e discursos que caracterizam os 

assentados como camponeses tentam se positivar na medida em que sao compreendidos 

e materializados como pratica e maneira de ser, agir, pensar, ver e dizer pelos e sobre os 

assentados, pois como confirma Silva: 

Os sujeitos sao, assim, sujeitados ao discurso e devem eles proprios, 
assumi-lo como individuos que, dessa forma, se posicionam a si 
proprios. As posicoes que assumimos e com as quais nos 
identificamos constituem nossas identidades... (SILVA, 2008, p. 55). 

Confirmando essa tese em relacao de que os sujeitos sao produtos do discurso, 

Oliveira, Borges & Fumagalli, assim tambem se referem ao espaco, ou seja, ao 

assentamento, a terra como: 

(...) A terra e o acumulo de discursos e, conscientes que guardam um 
jogo politico e por isso, ela guarda a complexidade dos interesses e 
dos projetos do povo que ai vive. Por isso, pensar o territorio e pensar 
as identidades e diversidades do campesinato brasileiro (OLIVEIRA, 
BORGES & FUMAGALLI, 2004, p. 56). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contrariamente a esses enunciados, porem. o BNB, que tern uma acao direta no 

campo e, com os assentados. tendo linhas de credito especificas para os mesmos, assim 

os defmem em uma de suas ofertas de credito. considerando-os como publico alvo: 

"Agricultores familiares (grifo nosso) assentados pelo Programa Nacional de Reforma 

Agraria (PNRA.) ou publico-alvo do Programa Nacional de Credito Fundiario (PNCF)" 

(www.bnb.gov.br)). 

Nesses termos, diferentemente das demais entidades que atuam nos 

assentamentos, o BNB afirma serem, os assentados. agricultores familiares e nao 

camponeses como enunciados pela CPT, CAAASP, RESAB, entre outras, tendo nesse 

conceito uma pragmatica e uma logica de convivencia, mas tambem de mercado, de 

producao que tern metas, resultados, lucros previstos e, que vao contra o ideal de 

comunidade, solidariedade, sobrevivencia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos campones. Ratificando essa tese, em 

uma de suas acoes e projetos, como por exemplo, o PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) enuncia ser, o assentado um agricultor familiar: 

O Banco do Nordeste, atraves do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF atende os 
agricultores familiares com fmanciamento de custeio e investimento. 
Os negocios sao realizados em parceria com instituicoes publicas e 
privadas, que sao responsaveis pela elaboracao de projetos e pela 
prestacao de orientacao empresarial e tecnica aos agricultores 
familiares. (www.bnb.gov.br). 

A coordenadora da CAAASP em entrevista tambem confirma a pragmatica do 

conceito de agricultor familiar presente na politica de credito do Banco do Nordeste: 

Entao a gente ta procurando, ja organizou essa terceira reuniao que a 
gente faz com comunidades rurais, se colocaOndo como agricultor 
familiar, que a gente precisa da DAP (Declaracao de Aptidao agricola) 
comprovando que e agricultor familiar pra vender esses produtos na 
merenda escolar e compra direta que sao politicas publicas do governo 
federal. (Coordenadora da CAAASP, lideranca do Assentamento Frei 
Damiao e assentada). 

Nessa fala, na Declaracao de Aptidao Agricola (DAP) que define que tipo de 

categoria de trabalhador o individuo se enquadra e que o torna apto a comercializar em 

alguns programas do Governo Federal, o assentado e considerado um agricultor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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familiar. Existe certa pragmatica nessa categorizacao, que nao so insere o assentado na 

logica de mercado. mas o legitima e institui nessa categoria, impondo-a de maneira 

vertical sobre os assentados. inviabilizando a visibilidade e dizibilidade do surgimento 

de praticas e modos de agir que nao estejam pautados nessa identificacao. Essa politica 

vai de encontro a um processo de modernizacao e capitalizacao do campo, contrariando, 

como vemos, a logica pensada por entidades e assentados. ainda que em algum 

momento ambas se entrecruzem, e que a logica de mercado. instituida e considerada 

legitima se sobreponha as demais, de forma pontual. 

Diante desse cabedal de enunciados. e dos paradoxos que eles apontam, os 

assentados sao colocados ora como agricultores familiares, ora como assentados ou 

camponeses. Por isso, questionamos como os mesmos se percebem enquanto sujeitos e 

ate que ponto o processo de disciplinarizacao discursiva que vivenciam os faz se 

defmirem como camponeses ou agricultores familiares. Ainda problematizamos as 

possiveis praticas que estariam ou nao legitimando, em seu espaco, essas pretensas 

identidades, como anunciadas nos varios discursos, uma vez que esses enunciados sao 

marcados de relacoes de poder e saber e interesses diversos que entram em choque nas 

relacoes entre assentados e entidades, e que as pessoas e "(...) Cada espaco contem em 

si contradicoes e conflitos resultantes da relacao entre sistemas de valores e interesses 

distintos..." (CARNEIRO, 1997, p. 2) sendo, pois, tensionados, gerando novas 

contradicoes que tanto alimentam como castram novos discursos, acoes e praticas 

naquele espaco. 

Diante do exposto, se faz necessario compreender como se da o embate entre 

esses discursos das instituicoes, entidades e assentados no que diz respeito a identidade 

do assentado e aos sentidos que tais elaboracoes tern na vida e na atuacao dos 

assentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 O ASSENTADO/CAMPONES: TESSITURAS, TENSOES, PODER E 

SABERES QUE O INSTITUEM 

A sociedade em que vivemos, como ja posto, e marcada por pluralidade, 

heterogeneidade, diversidade de toda ordem, de maneira que, tentar compreender ou 

mensurar qualquer objeto se configura no minimo uma atividade dificil, conflituosa e 
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porque nao, complexa. De outro modo, a diversidade de teorias e correntes 

historiograficas desnorteiam a realidade, tornando-a complexa, mas induzindo a 

caminhos e horizontes aparentemente tracados. 

No entanto, a complexidade que envolve a natureza humana e a pesquisa acaba 

nos surpreendendo com a infinidade de possibilidades que nos cercam e nos embalam, 

fazendo-nos perceber que o humano sempre foge aos determinismos que margeiam a 

sociedade e. muitas vezes, acaba por seguir caminhos distintos daqueles antes 

determinados. Num primeiro contato com os assentados percebemos que a realidade no 

campo pouco mudou e que ainda apresenta problemas de toda ordem, que sao, tambem, 

uma constante nos assentamentos, como apontam as falas de assentados, liderancas e 

membros de entidades quando indagados sobre os problemas que envolvem o campo: 

E, voce ta vendo que eu estou plantando agora, quer dizer, aqui se nao 
tiver recursos pra mim aguar, se faltar chuva, fica dificil ne? Voce ta 
presenciando isso? Se nao tiver um recurso que eu pudesse aguar, 
entao seria esse, essa a parte. (...) Porque olhe. esta certo que tern 
alguns que nao tern la essa coragem de trabalhar. mas tern muitos que 
tern coragem, mas nao tern o recurso, entendeu? Porque a parte que foi 
feita, foi tirado a parte de investimento, nao foi? Como tern um tio 
meu, que mora no assentamento, o lote dele e ali vizinho, do outro 
lado, e ele ja pelejou pra cavar um cacimbao, tal, pra fazer um poco, 
mas nao tern condicao, ele ja pelejou pra botar energia, mas nao tern 
condicao de botar energia, ai voce ve, entao, aqui no meu eu (...) 
gostaria do equipamento do poco, se eles equipassem aquele poco. 
Mas e bem pequenininho, nao tern como aguar aqui, entao eu 
reivindicaria nessa parte. (Assentado A - Assentamento Frei Damiao). 

Se houvesse uniao para trabalhar no coletivo, para trabalhar em prol 
da melhoria do assentamento. Tern aquele grupo que faz 2 ou 3, mas 
os outros sao sem uniao, so querem fazer individual. Porque a gente e 
ciente que trabalhar no coletivo e dificil. O INCRA tambem nao da 
muito apoio, no comeco da, mas depois nao. (Lideranca do 
Assentamento Sao Francisco II). 

Temos areas que eles cobram muito a questao da agua que e um pouco 
escassa, isso gera conflito, a questao da educacao. Lidar com a gente 
nao e facil, a gente tern que esta ministrando palestras capacitacoes, 
mas a gente ve la no fundinho que tern jeito, depois de tanta luta 
estamos tentando minimizar, mas a questao da agua gera conflito, os 
tecnicos ja dividiram as terras, porque sem dividir e um problema, 
entao a gente demarca, porque falta agua, e complicado. As escolas 
sao poucas, nos assentamentos que tern escola, mas gracas a Deus o 
onibus esta indo la pra pegar as criancas, mas a gente esta batalhando. 
Postos de saude tambem sao um problema, eles tern que eles que se 
deslocar, ir a ate pra cidade. (Assistente social da CAAASP). 
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Mais politicas publicas voltadas para o campo. nos temos um 
problema rnuito grande que e a muita producao, mas temos problemas 
no escoamento da producao, existe muita burocracia, a gente vem ha 
cinco, seis anos discutindo a questao do nao uso do agrotoxico, mas 
quando voce vai provar que nao usa agrotoxico tern que ter um selo, 
esse selo e uma burocracia muito grande. porque o Ministerio da 
Saude, junto com a ANVISA, fornece esse selo, entao isso complica a 
vida dos agricultores, entao se houvesse politicas publicas de boas 
estradas. a gente sabe que ajeita a estrada hoje, amanha a chuva tern 
acabado, mas que houvesse uma manutencao continua das estradas 
pra, se nao consegue vender em teu municipio, mas ia pra uma cidade 
mais proxima...(Coordenadora da CAAASP. lideranca do 
Assentamento Frei Damiao e assentada). 

Nessas falas percebemos a diversidade de problemas que enfrentam os 

assentados e que sao recorrentes em outras falas, revelando uma infinidade de 

problemas de toda ordem. Nesse contexto, uma pretensa campesinidade, posta em 

varios enunciados, parece ser superficial diante de problemas de toda ordem enfrentados 

no cotidiano. O uso do conceito de campones parece ter uma pragmatica para as 

entidades. uma vez que no nosso pais o governo tern tido uma politica voltada para 

atender grupos com categorias distintas, como os assentados, agricultores familiares, 

camponeses, quilombolas, trabalhadores urbanos, Pescadores, entre outros, e a 

identificacao contribui para a luta dos assentados, na busca de politicas publicas. 

enquanto movimento social, como mostram as falas das coordenadoras das entidades 

CAAASP e CPT: 

Pra nos o campesinato ele nao e atrasado, alias e o mais 
revolucionario que possa ter, porque trata a terra como ela deve ser 
tratada, nao explora a terra da forma do uso do veneno dos 
agrotoxicos, e nao, porque depois da revolucao verde voce ve a 
migracao do povo campones para a cidade, houve um inchaco das 
cidades com essa questao do avanco tecnologico. (Coordenadora da 
CPT de Cajazeiras). 

Indagamos se a CPT enuncia para os assentados que eles sao camponeses? 

E discutida sim com eles, buscando a retomada da discussao da 
agroecologia juntamente com essa questao do campesinato e nessa 
perspectiva vamos(...) E tanto que e raro, muito raro, usar outra 
terminologia. Para nos, assentado nao e categoria, fazemos o possivel zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para eliminar essa condicao do assentado. (Coordenadora da CPT de 
Cajazeiras). 

Desde o ano passado que a gente encampou uma luta no forum das 
comunidades rurais para cada qual em seu municipio buscar 
melhorias. A gente sabe que e um direito nosso, as politicas publicas, 
mas muitas vezes os municipios negam. Essa semana mesmo, fomos 
para um forum dia treze, reivindicando, e nos identificamos como 
agricultor familiar, porque nos temos o compra direta, temos o PNAE, 
que compra para a merenda escolar, ha uns dois anos ai(...)N6s temos 
visto nao esta sendo cumprido. Os produtos tern sido comprados por 
outras pessoas que nao sao "agricultores familiares" como exigido, 
muitas vezes adquirido de Campina Grande ou de outros grandes 
mercados deixando o grande produtor, pra a midia que a zona rural 
nao produz... (Coordenadora da CAAASP, lideranca do Assentamento 
Frei Damiao e assentada). 

Nessas falas percebe-se a preocupacao das coordenadoras da CPT e CAAASP 

com a identificacao dos assentados, bem como das praticas e manejos com a terra e a 

natureza e com a questao de como os mesmos devem ter uma relacao com o meio. 

Nessa perspectiva, se tern uma intencionalidade enunciativa como tentativa de 

construcao de uma categoria social comum que os identifique. No entanto, esses 

enunciados nao apresentam homogeneidade, havendo contradicao no tocante a 

categorizacao dos assentados. Em algumas falas, o termo assentado nao e considerado 

como categoria. remete os assentados a condicao de "camponeses" ou "agricultores 

familiares", como forma de caracteriza-los, como exposto na fala da coordenadora da 

CPT, quando enuncia preocupacao daquela entidade em manter presente o conceito de 

campones para os assentados como forma de identificacao dos mesmos e mudanca de 

perspectiva social e economica. 

Todavia, para a coordenadora da CAAASP os assentados sao agricultores 

familiares, considerando a logica de mercado. Tal contradicao revela a ausencia de 

sintonia entre as entidades, seus membros e suas acoes. Bem como a compreensao do 

que seja o campones nao e homogenea nos discursos elaborados pelas entidades, 

embora suas liderancas se apresentem como conhecedoras desse conceito. 

As falas a seguir revelam essa ausencia de compreensao que se tern em relacao 

ao que seja um campones, e do que diferencia um agricultor familiar de um campones: 

Voce agora me pegou. Alem da questao da DAP, o modulo fiscal, que 
e pequenininho, a forma de se organizar, tern todo (...) Eu nao me 
aprofundei bem na questao do campones, mas me aprofundei mais na 
questao do agricultor familiar e, nao poderia lhe responder agora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(Coordenadora da CAAASP. Iideran9a do Assentamento Frei Damiao 
e assentada). 

Essas falas demonstram nao so a incompreensao do que seja um campones. mas 

como na tensao de forc-as o conceito de agricultor familiar instituido vai se tornando 

legitimo, compreendido e exercido pelas entidades e assentados nas mais diversas 

formas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representa9ao e atua9ao que realizam. Esse paradoxo em rela9ao a 

categoriza9ao dos assentados tambem e confirmado por outros membros de entidades e 

liderancas de assentados: 

Sim, a gente tern a preocupa9ao de lembrar que eles tern sempre que 
dizer que sao assentados e filhos de assentados e se sentir e dizer nas 
escolas, onde anda que moram em assentamento, que faz parte da area 
onde mora. Eles dizem que sao assentados, que sao pequenos 
proprietaries. Dizem tambem que sao camponeses e agricultores(...) 
Acho que sejam nos agricultores, que trabalhador. que vive na luta da 
reforma agraria e. querendo uma reforma agraria melhor, que mude a 
reforma agraria. (Membro da CAAASP, lideran9a do Assentamento 
Sao Francisco II e assentada). 

Sao assentados e trabalham com agricultura familiar (...) Mas eles nao 
deixam de ser assentados, agricultores familiares(...) Como 
agricultores. eles sao agricultores assentados. (Assistente social da 
CAAASP). 

De acordo com essa compreensao, parece nao haver uma pedagogia unica entre 

as entidades e tambem seus membros, no tocante a compreensao conceitual dos 

assentados, sobretudo no que concerne a sua identidade. Tambem confirma nao haver 

uma a9ao direta em rela9ao a isso, como exposto em falas e documentos, ou se ha essa 

a9ao, nao ha uma sintonia entre as entidades e seus membros, nao possibilitando a 

constru9ao de uma identidade camponesa, como revelado em varios outros enunciados 

expostos no decorrer desse trabalho. 

No entanto, esses enunciados das entidades chegam ate os assentados e, 

certamente, devem possibilitar reflexoes e conflitos, uma vez que alem destes tern o 

modo de vida e a compreensao que os assentados historicamente constituiram sobre eles 

mesmos e, que tensionam os enunciados por negocia96es diversas. Diante disso, 

indagamos aos assentados a compreensao que os mesmos tern sobre "ser campones". As 

falas sao revel adoras: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E exatamente, ne? Como campones mesmo, por causa que eu vivo da 
terra, voce ve que o meu sustento que eu tiro aqui, por exemplo, a 
gente tern umas hortalicas ne? A gente vende uma parte, leva pra feira, 
o mel, como a gente fez essa semana, leva pra feira e, por isso, por eu 
viver daqui, da minha terra, do meu pedaco de chao, por isso eu digo 
que sou campones. exatamente... (Assentado A- Assentamento Frei 
Damiao). 

Me sinto campones e toda vida eu fui um agricultor, trabalhei sempre 
e aqui acola, quando estava devendo muito nas bodegas, trabalhava as 
vezes de pedreiro, mas mesmo assim nunca deixei de plantar, tanto 
aqui como na regiao la do Ceara onde eu morava, eu plantava como 
agricultor...( Assentado B - Assentamento Frei Damiao). 

Nao, eu nao diria um campones, mas um cidadao de bem que tern 
direito a trabalhar, tudo que a gente trabalha, colhe e planta e da gente, 
nao tern que pagar meia, nem terco a patrao. tudo que voce plantar 
criar e seu. (Assentado C- Assentamento Santo Antonio). 

Nessas falas. ja ha discrepancia e uma compreensao diferenciada do que seja um 

campones. Embora alguns se definam como camponeses, misturam com outros 

conceitos, como agricultor que tern uma construcao historica mais firme e presente na 

cultura sertaneja. Essas falas tambem apontam a compreensao que o campones para os 

assentados nao estaria relacionado apenas a um modo de vida, mas a questao da 

liberdade da terra e para trabalhar semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pagar meia, nem terco a patrao, tudo que voce 

plantar e criar e seu. " (Assentado C - Assentamento Santo Antonio). Alem disso, 

percebemos durante a entrevista que mencionar o conceito de campones para alguns 

parecia algo estranho ou pouco conhecido e quando perguntado se sao camponeses 

apontaram: 

E como eu sinto. Eu me orgulho por ser uma camponesa, ate hoje nao 
me arrependo. eu tenho 63 anos, mas nao me troco por um dos meus 
vizinhos eu nao me troco. (Assentada F- Assentamento Frei Damiao). 

Porque se a gente vive na agricultura, na terra, eu acho que e 
satisfatorio. Eu sinto orgulho de ser assentada. (Assentada G-
Assentamento Frei Damiao). 

Nao, eu me acho um agricultor familiar. O campones e aquele que 
trabalha para o consumo e o agricultor familiar para o mercado. 
(Assentado D - Assentamento Santo Antonio). 

Eu acredito que aquele homem que vive da roca, que so planta milho e 
feijao, um agricultorzinho que so produz milho e feijao. O agricultor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atualizado com a nova agricultura e o agricultor da agricultura 
familiar, claro, agricultura organica que esta revolucionando, nao ao 
agrotoxico, que planta outras culturas consorciadas, nao so arroz e 
feijao. mas mandioca, gergelim; outras culturas. (Assentado C -
Assentamento Santo Antonio). 

E o cabra da roca, ne? O sertanejo e cabra da ro9a ne? Na minha 
mente. Eu sou um analfabetc. nao entendo bem nao. Mas ai. o 
campones e um cabra da roca, sertanejo, quer dizer, ne isso? 
(Assentado E - Assentamento Frei Damiao). 

Nessas falas ha compreensoes distintas do que seja um campones. Para alguns ha 

a compreensao de que o campones seria o agricultor atrasado, que produz apenas para o 

consumo e que nao esta inserido na logica do capital, que vive e usa tecnologias 

"arcaicas" e nao vivencia as mudan9as tecnologicas que o campo esta vivendo. Ha 

tambem a compreensao de que a categoria agricultor familiar parece ser a comum e 

conhecida pelos assentados, revelando que na rela9ao de for9a essa se impos as demais. 

Ainda sim, ha alguns que se definem como agricultores familiares e outros que se 

definem apenas como assentados, nao tendo a compreensao ou pertencimento ao termo 

campones. No entanto, no tocante ao agricultor familiar, nao so as falas, mas a propria 

expressao dos assentados revela certo pertencimento a categoria agricultor familiar, 

entendido com inovador, revolucionario, que traz mudan9as. Acredito que este 

pertencimento se revela por causa da politica de credito e os beneficios trazidos para a 

essa categoria, alem de os conceitos de agricultor e campones serem marcados pela 

ideia de muita luta e poucos ganhos economicos e sociais. 

Nestes termos, uma campesinidade nos assentamentos, como pensada e 

teorizada pelas entidades e teoricos analisados parece dificil e complexa, pois a 

realidade dos assentamentos nos tern revelado outras possibilidades, presentes nas 

proprias entidades, como mostram as seguintes falas: 

Pra nos seria agricultor familiar campones, porque voce esta 
construindo um conceito novo, pra voce romper a questao da 
agricultura familiar, porque a agricultura familiar e salutar, ela e boa, 
porque e convivencia da familia com a natureza, mas ele nao deixa de 
viver o modo campones. Pra nos seria agricultura familiar camponesa. 
Agora, nao e muito compreendido pelos camponeses, pelos 
agricultores do campo, porque aonde eles chegam ha uma 
terminologia diferente, trabalhador rural, por ai voce perde sua 
identidade para viver outra, pois mora na zona rural, porque voce 
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mora na cidade e vai trabalhar no campo, vai trabalhar na zona rural 
nao e nem campo e ai tern uma nova terminologia que e trabalhador 
rural e, pra nos ela nao cabe. ela e, essa ligacao homem com o campo. 
ela traz de novo essa construcao dessa identidade camponesa, pra nos 
seria agricultura familiar camponesa. (Coordenadora da CPT de 
Cajazeiras). 

Nessa colocacao surge uma nova terminologia que considera nao so o agricultor 

familiar, mas o campones colocando-os numa mesma categoria e criando uma nova que 

visazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "romper a questao da agricultura familiar" (Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

conciliando a convivencia com o meio e a construcao de um modo de vida especifico 

que seria o campones, instaurando maneiras e formas de ser que identificariam o 

assentado como campones. contrariando o modo de con viver da agricultura familiar que 

se entende como boa, mas que atraves dela se "deixa de viver o modo campones" 

(Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

No entanto, como mostram os proprios depoimentos ha uma incompreensao por 

parte dos assentados do que seria esse agricultor familiar campones e que modus 

vivendus esse sujeito exerceria. Ainda sim. a coordenadora revela que nos varios 

espacos que o assentado frequenta e vivencia encontra, nas suas relacoes de 

sociabilidade, categorias sociais diversas e que definem o que ele deva ser enquanto 

sujeito historicamente datado. Essa compreensao dificulta cada vez mais a construcao 

de uma identidade unica por nao haver homogeneidade discursiva em relacao ao que 

seja o mesmo. 

As falas da coordenadora da CPT ainda sao significativas por revelar uma 

categoria de sujeito (o trabalhador rural). Essa categoria e resultado da luta dos 

trabalhadores no campo brasileiro na decada de 1970, da luta das Ligas Camponesas 

entre outros conflitos, que acabam por conseguir a aprovacao do Estatuto do 

Trabalhador Rural, que passa a definir o trabalhador rural, diferenciando-o do 

trabalhador urbano, lhe concedendo direitos, mas o inserindo no mesmo contexto legal 

do trabalhador urbano, o que acaba por ser objeto de segregacao daquele que 

historicamente vive no campo e nao se adequa a uma nova ordem capitalista, "novo 

mundo rural". Como posto nos discursos das liderancas, o conceito de trabalhador rural 

e utilizado por fabricas na contratacao dos assentados para trabalhos diversos, 

complexificando a sua compreensao enquanto sujeito e permitindo que esse conceito 

esteja presente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os depoimentos da coordenadora da CAAASP tambem vao ao encontro dessa 

pluralidade de conceitos e categorias que margeiam os assentados, demonstrando como 

o conceito de campones cada vez mais parece distante da realidade dos assentados: 

Entao a genre ta procurando, ja organizou essa terceira reuniao que 
agente faz com comunidades rurais e. como agricultor familiar que a 
gente precisa da DAP comprovando que e agricultor familiar pra 
vender esses produtos na merenda escolar e compra direta que sao 
politicas publicas do governo federal. (Coordenadora da CAAASP, 
lideranca do Assentamento Frei Damiao e assentada). 

Assim, essa pluralidade de conceitos, que se instauram e que se executam nas 

diversas acoes das entidades sobre os assentamentos, acaba por possibilitar, nos 

assentados compreensoes distintas e paradoxals. Com base nessa compreensao, 

indagamos sobre o que seria ser um campones: 

Talvez eu nao tenha entendido bem, a parte de campones, mas 
agricultura familiar e viver em familia, e justamente tirar seu sustento 
da propria familia, com a propria familia com o fruto do trabalho 
familiar, entao, nisso inclui no campo, eu acho que assim agricultura 
familiar, e pra aquele que vive no campo. (Assentado A -
Assentamento Frei Damiao). 

Eu da minha parte que eu gosto muito da agricultura, eu acho muito 
bom, e sei que para o campones as coisas nao sao muito faceis que 
nem para outras pessoas, mas e muito bom, o cabra vive livre, pelo 
menos vive livre, nao tern ninguem pra mandar na gente, eu acho 
muito bom da minha parte. (Assentado B- Assentamento Frei 
Damiao). 

A compreensao dos assentados do que seja o agricultor familiar e o campones, 

mostra uma concepcao aprioristica, que se elabora com base apenas no que os proprios 

nomes apontam. No tocante ao campones, se tern a compreensao ja revelada em outras 

falas, que o campones seria atrasado, a partir da ideia de que pelo fato de nao conviver 

com o avanco tecnologicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "para o campones as coisas nao sao muito faceis que nem 

para outras pessoas"... (Assentado B- Assentamento Frei Damiao), contrariando a 

compreensao das entidades de que o modo de vida "campones" seria revolucionario, 

bom e catalisador de mudancas, no sentido de construir uma solidariedade, comunidade 
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entre os mesmos. Essa incompreensao se revela em outras falas dos assentados quando 

nos perguntamos se havia diferenca entre um agricultor familiar e um campones: 

E (...) a mesma coisa, eu acho que seja a mesma coisa. (Assentado A -
Assentamento Frei Damiao). 

Nao ha. eu nao vejo diferenca nao, bom, pelo menos, bom. o 
campones que vive so, que trabalha so, ai e outra coisa. mas aquele 
que trabalha na familia../" (Assentado A - Assentamento Frei 
Damiao). 

E tudo assentados, e isso ai inclui tudo, nao e? E inclui essa parte de 
agricultura familiar, e campones, e (...) e. bom eu entendo assim ne? 
Para que os que moram aqui, que moram no assentamento sao 
camponeses de agricultura familiar. (Assentado E - Assentamento frei 
Damiao). 

Eu acho que e, ne? Sei la eu nao entendo bem nao, eu sou analfabeto. 
Pra mim eu acho que e a mesma coisa, ne? (Assentado E -
Assentamento Frei Damiao). 

Diante desse leque de enunciados evidenciados, compreendemos que os 

assentados nao se consideram apenas camponeses. Ha uma diversidade de categorias 

presentes em suas falas, das entidades, liderancas e membros de entidades e instituicoes, 

revelando nao haver consenso discursivo em relacao ao que seja campones pelos 

mesmos. Evidenciamos tambem que os assentados estao mais sintonizados com o 

conceito de agricultor familiar pelo fato de que a agricultura familiar parece ter uma 

pragmatica para os mesmos e que a categoria de agricultor ainda esta presente, pois e 

parte do processo historico que vivenciaram antes de sua chegada aos assentamentos, 

onde nao tinham a assistencia do BNB, nem atuacao tao intensa da CPT, CAAASP 

entre outras. Assim, a categoria historica agricultor ainda surge como possibilidade 

identitaria, mesmo que a categoria agricultor familiar apresente maiores ganhos 

economicos e sociais e tenha sido instituida, como forma de substituicao da primeira, no 

ano de 1996 pelo Governo Federal. 

Foi recorrente, ainda, que a atuacao das entidades esta em constante conflito 

com as praticas historicamente construidas pelos assentados e que essa atuacao e timida 

e pouco tern ambientado tais praticas, por haver compreensoes distintas destas, levando 

a atuacoes diversas por parte dos assentados. Foi perceptivel que ha uma 

intencionalidade de disciplinarizacao por parte das entidades, mas que nao sao 

homogeneizadas e materializadas pelos assentados. Dessa forma e compreensivel que a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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atuacao das entidades tern influenciado, norteado as praticas dos assentados, mas nao 

tenha permitido a construcao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos, nem identidade camponesa, nem outra 

categoria, pois a pratica nao e homogenea, nem e assim compreendida pelos assentados. 

Diante disso, se confirma que o assentamento nao tern se constituido como locus 

de reproducao de uma identidade camponesa. Embora as entidades e teoricos elenquem 

em discursos diversos e busquem a construcao de um modo de vida diferente dos 

demais espacos. que se construa um ambiente de comunidade e solidariedade como 

revelado nas diversas falas aqui analisadas, nao se configura, se comparado com os 

conceitos enunciados nos assentamentos, um modo de vida campones, mas apenas um 

modo de vida que tern a convivencia e sobrevivencia com e no meio como metas, que se 

tem visto nas diversas acoes de outras entidades como a ASA (Articulacao do 

Semiarido), RESAB, entre outras entidades que atuam no Semiarido. 

Compreende-se, ainda. que se ha uma vontade por parte das entidades que 

assentados sejam camponeses, teria que se repensar as praticas e atuacao sobre os 

mesmos, direcionando-as neste sentido. Mas, como revelado, a variedade de problemas 

que os assentamentos enfrentam torna essa atitude superficial, complementar. Ainda que 

o conceito de campones, como algo que identifica o assentado seja parte da luta pela 

terra e posta como algo necessario. Neste sentido, as coordenadoras da CPT e CAAASP 

enunciam praticas a serem exercidas: 

Nos temos uma qualidade de vida boa porque produzimos sem veneno 
e o que comercializamos e o excedente, nao deixa de comer ovo de 
galinha para vender. Nao esta na logica do campones voce produzir 
para vender, trocar sua galinha de capoeira por frango e a gente 
trabalha assim. Eu tenho uma entrevista de um campones la de Bonito 
de Santa Fe em que ele diz que o que a CPT ensinou pra gente e, que 
tem primeiro que alimentar a familia, depois alimentar os vizinhos, 
depois as comunidades mais proximas e depois vai pra mais longe, 
entao nao e uma logica mercantilista, e uma logica de sustentabilidade 
(...). Nossa logica nao e mercantilista e a da troca, se voce nao precisa 
do arroz que produz entao ha uma troca, embora nao da pra fazer 
como antes em que voce trocava as mercadorias, porque isso ai nao 
cabe mais na nossa logica, mas ate que a gente troca entre si, por 
exemplo, troco ovo por leite com minha vizinha, isso ainda acontece, 
nao da pra viver assim, agora na logica mercantilista tambem nao, a 
nossa logica e de construcao de uma perspectiva nova. Nos temos la 
em casa coentro, entao se tira pra comer, o resto a gente vende, mas a 
nossa producao nao e mercadoria, ela esta na logica da sobrevivencia, 
a gente pode ate plantar pra vender, mas nunca vai deixar de ter pra 
comer, primeiro alimentar a familia pra depois suprir as outras logicas 
(...) Porque a gente trabalha essa logica e retomada fazendo uma 
discussao do campesinato na logica de uma construcao de uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sociedade nova, utopica, e que todos possam ter vida, nao explorando 
o outro, pode ser ideal ista, mas a gente vai buscando 
conseguir.(Coordenadora da CPT de Cajazeiras). 

Campones eu entendo que seja aquela pessoa que tem a sua 
autonomia, mesmo a gente estando atrelado ao INCRA por um 
contrato de moradia, por um contrato de assentamento, a pessoa que 
tem a liberdade dentro da sua area. E claro que obedecendo ao meio 
ambiente, as regras, em busca de melhorias, de creditos. para fazer da 
sua parcela da forma que sonhou, que vem a cabeca, criando as 
condicoes para que a vida, o assentamento se desenvolva. 
(Coordenadora da CAAASP, lideranca do Assentamento Frei Damiao 
e assentada). 

Essas falas enunciam toda uma pratica que deve ser vivida e/ou exercida pelos 

assentados em seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus vivendus especifico, voltado para a sobrevivencia e a 

convivencia, contrariando uma logica de mercado. A partir dessa compreensao a ideia e 

que se possa desconstruir a logica da vivencia cotidiana vinculada a etica capitalista que 

torna tudo mercadoria, com metas e manejos para atingir objetivos almejados e que nao 

comungam com o modo de vida apontado pela entrevistada. 

Revelam, ainda, a dificuldade que se tem para exercer essa pratica ou modo de 

vida campones "diferenciado". Pratica "Utopica, em que todos possam ter vida, nao 

explorando o outro, idealista, mas que a gente vai buscando conseguir" (Coordenadora 

da CPT de Cajazeiras). Esquece-se, com isso que, muitas vezes, necessita-se do 

mercado que esse discurso luta para desconsiderar, mostrando convivencias, ora 

harmonicas, ora conflituosas, negociaveis, que acabam por possibilitar a existencia do 

movimento dos assentados como "diferentes" e, simultaneamente, serem reveladoras da 

tensao de forcas entre praticas e exercicios de poder que os heterogeinizam, dificultando 

sua instituicao, identificacao e mensuracao homogenea no seio dessa diversidade. 

Diante do exposto, nao ha um consenso sobre que categoria social seja 

identificadora dos assentados, embora se perceba que a categoria agricultor familiar e a 

mais presente e a que caminha no sentido de construir uma identidade mais 

compartilhada, pois, os assentados, se apropriando desse conceito que lhes e imposto 

tambem o enunciam como util. Neste sentido, os assentados sao: "(...) Um efeito do 

poder e, simultaneamente, ou pelo proprio fato de ser um efeito, (...) Seu centro de 

transmissao. O poder passa atraves do individuo que ele constituiu" (FOUCAULT, 

1993, p. 185-186). 

A luz dessas questoes, entendemos que o conceito de agricultor familiar, por ter 

uma utilidade maior, sobretudo nas relacoes viabilizadas pelas politicas publicas, aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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poucos vai se instituindo, e se legitimando, entre os assentados, em detrimento das 

outras categorias. Assim, compreendemos que essa variedade de categorias que 

margeiam os assentados sao elaboradas nos embates e correlacoes de forcas 

evidenciadas pelas condicoes de producao desses discursos, de acordo com as relacoes 

de poder/ saber que os potencializam, podendo 

(...) Significar o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre por um 
lado, os discursos e as praticas que tentam nos "interpelar", nos falar 
ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como os sujeitos 
sociais de discursos particulares e, por outro lado, os processos que 
produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais 
se pode "falar...( SILVA. 2008, p. 112). 

Assim. uma pretensa identidade "camponesa", como forma de categorizar os 

assentados e algo complexo de se concretizar. nao pennitindo que cheguemos a 

conclusoes ou terminologias, mas nos possibilitando outras discussoes e nos levando a 

outras indagacoes. 

CONSIDERA^OES FINAIS 

A Historia, enquanto producao humana sempre foi e e-passivel de erros, de 

criticas, de inovacoes, reelaboracoes que a tornaram e a tornam cada vez mais 

complexa. De uma forma ou de outra, a Historia esta presente e interfere em nossas 

vidas nas mais diversas maneiras, nos induzindo e norteando no tempo e no espaco, nos 

dando as compreensoes das coisas, permitindo que haja sentido e fmitude, ainda que 

criticos ja nao defendam essa postura. 

No entanto, mesmo que em meio a criticas e crises diversas que se misturam 

com as nossas, a Historia tem o poder de induzir, de encantar, mas principalmente de 

revelar, de tornar compreensivel, mensuravel, apreensivel aquilo que nos rodeia, que as 

vezes parece obvio, ora parece obscuro, mas consegue dar luz, permitir que mundos nos 

sejam revelados e levem a construcao de outros mundos num processo dialetico, 

permitindo que o movimento continue e que o mundo e as coisas nao parem. Assim, 

nossa pesquisa, embora norteada por conceitos, preceitos, valores e enunciados 

diversos, pode ser reveladora de uma realidade que, a principio, parecia consenso, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U N I V ER S I D AD EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i-eOt kAi 
D E C A M P I N A G R A N D E 

-ENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES 
BI8UOTEC A SETORIAL 
CAJA2f,lRA3 FAKAIBA 



59 

simples, mas que aos poucos foi se mostrando complexa, difusa e distinta daquela 

imaginada pelos olhares instituidos, caminhando na perspectiva que e tipica do homem, 

fugindo aos determinismos. homogeneizacao, alienacao que nos rodeiam e 

condicionam. 

A luz dos teoricos que trabalhamos que discutem a identidade, entendemos que 

este conceito se materializa nao so a partir de praticas discursivas e experiencias 

comuns que sao vivenciadas por um grupo, mas que depende de todo um processo 

historico que demanda tempo para que se torne comum, consensual, reconhecido por 

um grupo que passe a enuncia-lo como parte de sua cultura e Historia. No caso dos 

assentados, embora o processo de luta pela terra no Brasil ja tenha quinhentos anos e, a 

Paraiba tenha sido, historicamente, palco atuante dessa luta, o movimento dos Sem-

Terra, do qual os assentados nao deixam de ser uma vertente, iniciaram sua instituicao 

na decada de 1980. No caso dos assentamentos pesquisados, que tem em media cinco a 

dez anos, a construcao de uma identidade nao se apresenta consolidada. O que temos 

presente e uma variedade de categorias que os mesmos elaboram, ou acolhem, na 

medida em que realizam transacoes diversas de acordo com interesses diversos. 

Neste sentido, dos questionamentos feitos durante a graduacao, quando da nossa 

pesquisa no PIBIC, da relacao que vivemos nos assentamentos, surgiram os 

questionamentos aqui postos, que acabaram por nos revelar uma realidade distinta 

daquela imaginada por teoricos, entidades e por nos mesmos no inicio da pesquisa. 

Assim, a partir da analise dos dados, pudemos chegar a algumas respostas. 

No tocante ao estudo dos assentamentos, num primeiro momento pudemos 

compreender que os assentamentos ainda passam por uma serie de problemas de toda 

ordem, como assistencia deficiente por parte dos orgaos responsaveis, como o INCRA, 

EMATER, AN VIS A, bem como sua acao esta em descompasso com a realidade dos 

assentados, que muitas vezes nao compreendem a atuacao dessas instituicoes. 

Evidenciamos tambem que a atuacao do Poder Publico nos assentamentos 

tambem e timida, apresentando problemas com transporte escolar, postos de saude, 

assistencia juridica, servicos de agua, esgoto, pavimentacao, asfaltamento, energia 

eletrica, revelando que a questao agraria no campo ainda engatinha, e que pouco mudou, 

ainda que tenha havido investimentos diversos, o que denota que essa questao tem 

dimensoes maiores do que os investimentos feitos. Nessa primeira analise ja e 

conclusivo que o conflito no campo, que e historico, ainda e uma constante e que sua 

solucao ainda levara muito tempo e discussao. 
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Buscando compreender os assentamentos como espaco de reproducao e 

instituicao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos campones, evidenciou-se que na pratica a teoria e outra. 

Distante do que pensam teoricos e entidades o assentamento nao se constitui como locus 

de reproducao do campones. As falas foram reveladoras de problematicas distintas. Na 

verdade o assentamento tem se constituido, sim, um espaco de libertacao da condicao 

social, politica. economica e cultural dos assentados. que tem feito do mesmo uma 

comunidade, uma fortaleza, onde garantem sua sobrevivencia e de sua familia e 

adquirem condicoes para que tenham uma perspectiva de futuro para eles e sua familia, 

sendo porta de entrada para que os mesmos possam reconstruir sua Historia tao marcada 

por sofrimento e exclusao e que agora apresenta novas possibilidades de outros 

horizontes. Ainda que isso se apresente como dificil. pois como confirma a 

coordenadora da CPT de Cajazeiras: 

O assentamento deve ser antes de tudo uma comunidade. porque fazer 
um assentamento e facil, mas construir uma comunidade e dificil e a 
nossa tese e construir a comunidade, o assentamento e so uma 
consequencia, o que a gente quer e a comunidade e, sem o modo de 
vida campones nao e capaz de realizar. (Coordenadora da CPT de 
Cajazeiras) 

Nessa perspectiva, a construcao de um ethos campones no espaco dos 

assentamentos se faz necessario para a existencia daqueles. Contudo, apesar da 

necessidade de instituicao de uma comunidade, foi possivel compreender, nos 

assentamentos pesquisados, que o ideal de comunidade tambem e algo complexo de se 

concretizar, pois os interesses sao diversos e muitas vezes irreconciliaveis, se tornando 

como a propria depoente aponta, de dificil construcao. 

Foi perceptivel que ha por parte das entidades estudadas um processo de tentativa 

de disciplinarizacao dos assentados na perspectiva de construcao de um espaco 

campones nos assentamentos. No entanto, compreendemos que nao ha uma pedagogia 

unica entre as entidades e seus membros, nem uma sintonia no tocante as praticas a 

serem exercidas pelos assentados, bem como, nao ha consenso na concepcao conceitual 

do que sejam os assentados, gerando compreensoes diversas que vao contra a uma 

homogeneizacao que possa gestar a construcao de uma identidade camponesa, como 

imaginada e enunciada nos varios discursos. 
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Na discussao e nos dados coletados que obtivemos em relacao a questao da 

identidade. por exemplo, compreendemos que a identidade. como o conceito de pos-

modernidade sao conceitos complexos e distintos e que se apresentam de maneiras 

diversas em cada espaco. Neste sentido, a identidade apresenta possibilidade de 

homogeneizacao e coercao social, mas e algo relativo, pois se refere a praticas humanas, 

muitas vezes imensuraveis. Fogem aos determinismos e inferencias que Ihe possam ser 

impostos. apresentando possibilidade de homogeneizacao e pertencimento atraves de 

negociacoes e relacoes de poder dialeticas que nem sempre produzem a identidade 

"imaginada" por quern a elabora ou conceitua. 

Evidenciamos que a identidade pode ser uma ferramenta que incita e contribui 

para a luta, mas que essa esta sempre em constante conflito com os que a compoe, 

sendo, pois, sempre reformulada a luz de outras praticas e experiencias vivenciadas. No 

caso dos assentados aqui trabalhados, como confirmado, ha identidades diversas que se 

constroem nos mais diversos espacos que frequentam, nao apresentando praticas 

discursivas nem experiencias homogeneas, comuns. 

Nos discursos analisados embora haja certa homogeneidade entre as entidades em 

relacao a serem os assentados camponeses, as falas de membros das entidades sao 

contraditorias, revelando uma multiplicidade de categorias e conceitos e uma 

incompreensao do que seja um campones, havendo, pois, uma maior compreensao do 

que seja um agricultor familiar, conforme definido pela instituicao BNB. Mais que isso, 

o conceito de agricultor familiar parece ser reconhecido, enquanto se estranha o 

conceito de campones. A categoria agricultor familiar apresenta certa pragmatica para 

entidades e assentados que realizam transacoes diversas com ela e sao disciplinados a 

usa-la como aquele conceito que se apresenta como pre-requisito para terem acesso a 

diversos recursos. No entanto, embora alguns se mostrem identificados com aquele 

conceito, foi perceptivel que tal relacao e apenas pragmatica, sendo a possibilidade de 

construcao de uma identidade complexa, pois como confirma Silva, "(...) As identidades 

sao, pois, pontos de apego temporario as posicoes-de-sujeito que as praticas discursivas 

constroem para nos" (SILVA, 2008, p. l 12), estando, pois, sempre sujeitas a mudancas e 

negociacoes num processo dialetico de forcas e interesses diversos. 

Nesse descompasso de acoes e conceitos realizados pelas entidades e seus 

membros, foram enunciados que os assentados sao "camponeses", mas tambem 

"agricultores familiares", "agricultor familiar campones", "trabalhadores rurais" e 

"agricultores". Nestes termos, a construcao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos campones nao se apresenta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como possivel, pois essa incompreensao do que seja o assentado e a variedade de 

conceitos enunciados vao contra um ideal de homogeneizacao e construcao de uma 

identidade. muito menos camponesa. 

As falas dos assentados tambem dao conta de discrepancias diversas entre as acoes 

de entidades. os discursos e suas praticas. Apreendemos que ha compreensoes diversas 

de como os assentados se percebem. sendo que alguns se definem como camponeses. 

outros como agricultores. cabra da roca. agricultor familiar, nao havendo consenso nem 

homogeneidade na compreensao do que sejam, revelando que o processo de 

disci pi inarizacao das entidades nao tem incidido com eficacia sobre os mesmos. os 

quais tem reagido a essa disciplinarizacao, apresentando tambem suas proprias maneiras 

de se perceber, ver e dizer. 

Foi recorrente tambem que esse processo de disciplinarizacao que as entidades 

desenvolvem nao se restringe apenas a enunciar conceitos, mas na construcao de toda 

uma pedagogia para os assentados no tocante a relacao com o meio, o trato com 

sementes. cultivo, politizacao, organizacao. alimentacao, etc. Todavia a pedagogia 

utilizada, tambem para estes outros aspectos, nao apresenta os resultados esperados. 

Como revelam as falas, ha um embate entre as propostas das entidades no que diz 

respeito as praticas a serem exercidas pelos assentados e a percepcao e a execucao 

dessas pelos mesmos. O que se evidenciou foi que ha insatisfacao e recusa a exercer tais 

praticas por parte de alguns assentados. pois, estes consideram suas praticas 

historicamente construidas melhores e mais exercitaveis, enquanto que as das entidades 

parecem nao compreender sua aplicabilidade e sua logica, havendo. pois, 

paradoxalmente aceitacao e recusa, se configurando uma relacao dialetica, pois os 

assentados tem suas proprias praticas. Essas atitudes corroboram com a ideia de que 

"(...) Os individuos nao so circulam mas estao sempre em posicao de exercer este 

poder e de sofrer sua acao; nunca sao o alvo inerte ou consentido do poder, sao sempre 

centros de transmissao..." (FOUCAULT, 1993, p. 183). 

Nestes termos, ha embate entre saberes e poderes, que vao contra um consenso, 

unidade, sociabilidade que possam instigar, incitar a construcao de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos comum, 

que identifique os assentados e de uma identidade camponesa ou outra que possa se 

estabelecer, se instituir e ser exercida pelos mesmos. 

Diante do exposto, procuramos compreender que categorias esse embate estaria 

propiciando. Se de fato teriamos agricultores familiares, camponeses, agricultores, etc. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As falas evidenciaram que os assentados nao so nao se definem como 

camponeses, como nao identificam que categoria social sao, nem compreendem bem o 

conceito de campones. para muitos estranho. Houve falas que revelaram que alguns 

assentados nao distinguem um campones de um agricultor familiar, considerando serem 

a mesma coisa. bem como nao sabendo defmir o que e um campones. Essa 

incompreensao tambem foi revelada pelos proprios membros de entidades. o que 

demonstra que o termo campones e pouco exercitado por entidades, membros e 

assentados, ainda que haja inferencia na construcao dessa categoria. Porem, a 

diversidade de problemas que envolvem os assentamentos torna essa inferencia 

secundaria, colocando-a como marginal em meio a tantos outros problemas que 

necessitam de um parecer dessas entidades que trabalham com poucos recursos e na 

filantropia e voluntariedade de pessoas e instituicoes. 

Portanto, a pesquisa que ora desenvolvemos nos levou a compreensao de que a 

identidade deve ser considerada plural, pois se estabelece circunstancialmente nas 

relacoes de poder, a partir de negociacoes diversas realizadas dentro de um contexto de 

espaco e tempo constantes e da troca de experiencias nesses. Assim sendo, aos poucos, 

podem-se materializar tantas identidades quantas forem possiveis nas negociacoes 

cotidianas. 

Desse modo, a construcao de uma identidade passa necessariamente por todo um 

processo historico de elaboracao, tendo referenciais, marcos que a norteiam na sua 

consolidacao. No caso dos assentados. estes nao vivenciam praticas discursivas e 

experiencias comuns recorrentes. O que se verifica e uma variedade de discursos, 

praticas e sujeitos que vivem e perpassam os assentamentos, tendo, inclusive, 

individuos que vivem no assentamento e trabalham na cidade, exercitando atividades 

diversas das dos demais individuos. Outro exemplo e a educacao escolarizada que 

tambem e disponibilizada na cidade, o que ja proporciona o contato com outros espacos, 

praticas e discursos que, em conjunto, aos poucos vao tirando a sintonia de um unico 

torn que constituiria uma "identidade" homogenea. 

Diante do exposto, esse trabalho foi recorrente e necessario ao revelar dados da 

realidade dos assentados, das entidades, instituicoes e agentes que atuam naqueles 

espacos, permitindo ter um olhar mais agucado sobre os mesmos, revelando 

contradicoes e problemas que agora evidenciados surgem possibilidades de resolucao, 

acenando para o redimensionamento de praticas, discursos e atuacoes que possam ser 

executadas e exerciveis nos assentamentos no sentido de se chegar a outros objetivos 



64 

tracados que possam comungar o ser, o dizer, o viver, o ver num mesmo discurso e 

pratica que identifique e mantenha a luta pela terra no Alto Sertao Paraibano. 

Nesta perspectiva, esperamos ter contribuido com o debate a respeito das 

tematicas propostas, possibilitando desconstruir paradigmas e pre-conceitos que se 

tinham sobre as mesmas e viabilizando outras compreensoes, pois, 

E improvavel que quaiquer modelo com base num unico fator seja 
capaz de dar conta da complexidade do "mundo em que se vive" e 
abranger a totalidade da experiencia humana... (BAUMAN, 2005, p. 
40). 

Isso nos instigou e instiga a busca de meios que nos revelem respostas e novas 

indagacoes a essas e outras questoes que certamente surgirao, mas que e parte do 

processo daqueles se propoem a estudar o homem e suas experiencias, enriquecendo 

campo teorico na compreensao desses, na tentativa de mensura-los em sua diversidade e 

natureza, que nos e peculiar enquanto humanos. 
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