
DONOS DE TERRA, CASA E FAMÍLIA: OS AGRICULTORES DA ASSOCIAÇAO PRODUTORES ASSENTAMENTO CURRAL
DOS BOIS Abraão dos Santos Freire Clotildes Farias de Sousa Eixo Temático: 22. Pesquisa fora do contexto
educacional RESUMO Este artigo trata da “Associação dos Produtores Assentamento Curral dos Bois” – APACB, do
município de Simão Dias/SE e busca entender como as práticas associativas intervêm no processo de formação de
uma identidade étnica. A pesquisa é exploratória e a abordagem teórica contempla a dimensão qualitativa. A
APACB permitiu a identificação da população do Assentamento Curral dos Bois porque é um modelo de organização
coletiva instalado na comunidade para conquista de direitos pelos trabalhadores rurais que juntos se tornaram
donos da sua terra, da sua casa e da sua família. Os resultados do estudo são parciais e servirão às análises mais
profundas posteriores, asseguradas pelas possibilidades teóricas e metodológicas que foram confirmadas com as
primeiras investigações. PALAVRAS-CHAVE: Associação. Identidade. Trabalhadores rurais. ABSTRACT This article
deals with the "Association of Settlement Corral of Bois" - APACB, the municipality of Simão Dias / SE and seeks to
understand how associative practices involved in the formation of an ethnic identity. The research is exploratory
and theoretical approach considers the qualitative dimension. The APACB allowed the identification of the
population of the Settlement Corral Bois because it is a model of collective organization installed in the community
for achieving rights for rural workers who together have become owners of their land, their home and their family.
The study results are partial and will serve to further analysis later, assured by the theoretical and methodological
possibilities that have been confirmed with the first investigations. KEYWORDS: Association. Identity. Rural
workers. 1 - INTRODUÇÃO Este artigo apresenta os resultados de uma investigação inicial sobre a “Associação dos
Produtores Assentamento Curral dos Bois” – APACB, no município de Simão Dias/SE, para conhecimento das
práticas associativas e sua interferência no processo de formação de uma identidade étnica. Esse Assentamento é
assistido pelo Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR que integra o Programa Minha Casa Minha Vida –
PMCMV e subsidia a produção de moradia das famílias dos trabalhadores rurais, homens e mulheres que residem
naquela comunidade (CAIXA, 2012). No contexto da Comunidade Curral dos Bois, as múltiplas expressões da
Questão Social apresentavam-se com bastante intensidade antes da fundação da APACB, quais sejam: fome,
desemprego, trabalho infantil, baixa renda, problemas de saúde, habitação, educação, pobreza, desigualdade
social, violência doméstica, drogas. Considere-se a “questão social” como: (...) conjunto das expressões das
desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado.
Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade humana -
o trabalho – das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. [...] expressa portanto
disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero,
características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos segmentos da
sociedade civil e o poder estatal (IAMAMOTO, 2008, p. 16-17). Com a fundação da Associação em primeiro de
março de 2011, os trabalhadores rurais de Curral dos Bois moveram-se no sentido da obtenção dos benefícios
concedidos pelo poder público, especialmente pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, pois uma vez
associados, deixaram de enfrentar a questão social individualmente e passaram a se reconhecer como grupo, com
interesses particulares e semelhantes. Nos dois anos de existência da APACB, conquistaram a posse de suas terras
e de suas habitações, tornando-se donos de terra, casa e família. O período da configuração daquela identidade
coincide com os dois primeiros anos de funcionamento da APACB que interessaram a pesquisa inicial cujos
resultados ora se apresentam. Esse período se estende da fundação da Associação até o final de 2012 e
corresponde ao momento considerado para se buscar especificamente: 1) listar as fontes existentes para
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construção da história da Associação; 2) buscar informações para caracterização do perfil socioeconômico dos
associados, das tradições da comunidade, das relações da Associação com outras instituições sociais, da
organização administrativa e financeira da Associação; 3) conhecer os fundamentos teóricos e metodológicos
necessários ao estudo proposto sobre a formação da identidade étnica dos associados. No momento de realização
da pesquisa, foram poucos os estudos localizados sobre o tema, pois os levantamentos bibliográficos realizados
indicaram certa escassez de trabalhos acadêmicos específicos sobre o associativismo no Brasil e em Sergipe,
embora seja significativa a presença de abordagens sobre os assentamentos, a agricultura e identidade. Rosemeire
Aparecida Scopinho (2010) reflete sobre como a lógica organizativa pode melhorar as condições de vida e a saúde
dos trabalhadores rurais, sendo uma das autoras que se aproximam do tema em questão de âmbito nacional. Além
dela há outros estudiosos que seguem esse caminho, como Sérgio Botton Barcellos (2009, 2011) que analisa as
principais características do sistema coletivo de organização social e produtiva no Assentamento Carlos Marighela,
localizado em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Anderson Luiz Machado dos Santos e Cesar de David (2011)
discutem a dominação do capitalismo sobre o espaço rural, destacando a conflitualidade entre modelos de
desenvolvimento distintos a partir de diferentes territorialidades. Giovana Ilka Jacinto Salvaro (2004) discute a
divisão do trabalho em um assentamento coletivo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em
Santa Catarina, marcado pela proposta de coletivização da terra e dos meios de produção. Pedro Rosas Magrini, et
al (2010) identifica contribuições da participação de mulheres nos espaços público e privado de um assentamento
organizado pelo MST, localizado no município de Guapé na região sul do estado de Minas Gerais. Em Sergipe, há
referências sobre agricultura e identidade em textos elaborados por instituições como a Associação Comercial de
Sergipe (ACS, 1996) e Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – (EMDAGRO, 2002). Outras
informações foram localizadas em trabalhos de J. J. Bittecourt Calazans (1869) e José Alexandre Felizola Diniz
(1996). Nos acervos da Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe - UFS e da Faculdade José Augusto
Vieira – FJAV, mais especificamente nas produções do Curso de Bacharelado em Serviço Social e de Licenciatura
em História, não foram encontrados trabalhos que tratassem diretamente do objeto de estudo em questão.
Verificou-se na FJAV trabalhos que apenas se aproximam do referido objeto de estudo, a exemplo: “A trajetória
dos trabalhadores rurais Sem-Terra em Lagarto: assentamento Che Guevara (1998-2009)”, de Everton Santos da
Silva (2011); “Simão Dias no ritmo da história do movimento Sem-Terra: assentamento Carlos Lamarca”, de
Lizandro dos Santos Reis (2011); “Cooperar e crescer: as ações realizadas pelo Padre Almeida na Colônia Treze
entre 1984 a 2010”, de Barbara Santos dos Anjos (2011). Por fim, “Ação do Assistente Social no Sindicato Rural de
Lagarto/SE: um estudo de caso”, de Rebeca Silva Gusmão (2011). As referências bibliográficas levantadas foram
importantes à investigação iniciada de cunho exploratório, pois tem como “(...) objetivo proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipóteses” (GIL, 2006, p. 41).
Servem ao propósito de uma pesquisa que se justifica principalmente por perscrutar novas possibilidades de
reflexão e produção de conhecimento sobre o associativismo local, a partir de abordagem qualitativa que exige do
pesquisador um tratamento diferenciado na condução das observações e na interpretação dos dados coletados. Os
estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de determinado problema,
analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais,
contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o
entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1999, p. 80). Para atender
aos pressupostos de uma abordagem qualitativa a pesquisa bibliográfica e documental, realmente, se faz
necessária, sendo as informações coletadas e sistematizadas em fichas ou resumos, após leituras e fichamentos do
material levantado, quais sejam: artigos, livros, teses, dissertações, atas e Estatutos da Associação, Ficha de
Caracterização Familiar, Projeto de Trabalho Técnico Social, Caderno de Orientação Técnico Social. Além das
fontes, a escolha das categorias de análise tornaram-se fundamentais ao estudo, em especial a categoria
identidade que orienta o entendimento das práticas associativas no processo de formação do grupo dos
trabalhadores rurais. O conceito de identidade nas primeiras décadas de século XX, assim como o conceito de
cultura, sofreu modificações. Antes, configurava-se identidade pelas diferenças entre pessoas e grupos humanos,
mas como estratégia para desconstruir um conceito carregado de ideologia historicamente, estudiosos iniciaram a
discussão pelo viés da identidade de fundo político e cultural, considerando o processo de enfrentamentos e lutas
pela afirmação étnica de um contingente de pessoas ligadas à mesma “origem” e por uma história semelhante de
dominação. A “(...) etnia supõe um grupo social identificado por uma origem comum – real ou imaginária –
partilhando elementos culturais comuns como língua, religião, costumes e vivendo num mesmo território”
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(BRASIL, 2011a, p.5). À concepção de etnia vincula-se a ideia de identidade que nesse trabalho pode ser
entendida nos seguintes termos: (...) grupo étnico pode ser definido com referência a sua autoidentificação, a
partir de uma relação à identificação que dele fazem outros grupos com os quais tem contato. A ênfase recai,
portanto, nos aspectos relacionais da identificação étnica, ou seja, a identidade emerge fundamentalmente da
situação de contato, seja com grupos de mesmo tipo, seja com grupos ou sociedades circundantes ou
hegemônicas. É a percepção da diferença e não a diferença objetiva de traços culturais (como língua, religião,
origem comum, costumes) que define o grupo étnico como tal. Nessa nova visão, o conceito de cultura passa a ser
visto menos como traços ou elementos significativos em si, mas como a forma política e histórica de agenciamento
desses traços. (BRASIL, 2011a, p.6). A partir de tal abordagem vale registrar que a memória coletiva configura-se
como uma dimensão importante na construção da identidade étnica, pois é através dela que se expressa crenças
comuns, na corporalidade, nas práticas coletivas (BRASIL, 2011a). A memória encontra-se valorizada neste
trabalho porque registrada nos documentos que servem de fonte a pesquisa. 2. ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES
ASSENTAMENTO CURRAL DOS BOIS: PRIMEIROS RESULTADOS SOBRE O LUGAR, OS SUJEITOS E AS AÇÕES O
Assentamento “Curral dos Bois” é o lugar da APACB e fica aproximadamente a 30 km do centro de Simão Dias, no
povoado de mesmo nome. O povoado chamou-se Vargem por um tempo, tendo em sua fundação
aproximadamente de cinco a dez casas, quando a principal base de sustentação das famílias dava-se
majoritariamente pela agricultura familiar. Consta que o lugar era cercado por mata virgem, com estrada muito
estreita que dava acesso, sem qualquer impossibilidade de tráfego de veículos (FREIRE, 2012). Aquele povoado é
parte do município de Simão Dias que está localizado no extremo oeste do Estado de Sergipe, a 100 km da
Capital, tendo em seus limites os municípios de Paripiranga em território baiano, Poço Verde, Tobias Barreto,
Riachão do Dantas, Lagarto, Macambira, Pedra Mole e Pinhão em território sergipano. Simão Dias pertence à
Mesorregião do Agreste Sergipano e Microrregião do Agreste de Lagarto, com população que totaliza 38 724
habitantes e ocupa a área de 559,615 km², numa Densidade de 69,2 hab./km² e Altitude 250m (IBGE, 2013).
Vale sinalizar que o município de Simão Dias apresenta o clima próprio da zona chamada de “boca da caatinga”;
seco e, geralmente, quente. Chove pouco, tendo a precipitação pluviométrica 684,6 milímetros, mais
predominante de abril a julho. Um relevo acidentado devido à presença de um conjunto de serras, com altitudes
que oscilam entre 200 a 750 metros, sendo o terceiro município em altitude no Estado. Está inserido nas bacias
hidrográficas do rio Vaza-Barris, que corre ao norte; o rio Piauí, ao sul; o Caiçá que nasce ao norte e Jacaré que
corta parte sul do município (IBGE, 2013). A vegetação do município compreende capoeira, caatinga, campos
limpos e campos sujos e vestígios de mata A região tem como principais fontes de receitas a agricultura
(mandioca, milho, feijão, laranja e o maracujá), a pecuária (bovinos, ovinos, suínos e equinos), a avicultura
(galináceos, estrutiocultura) e a mineração (lavra de rochas carbonáticas, para transformação em cal e brita)
(IBGE, 2013). O Assentamento Curral dos Bois surgiu a partir da possibilidade das famílias vulneráveis
conseguirem a garantia do direito a terra por meio da organização coletiva. O interesse sobre a venda da Fazenda
“Congungui” levou trabalhadores rurais, sem terra, a organizarem-se coletivamente e fundarem a Associação dos
Produtores Assentamento Curral dos Bois. O encontro das necessidades humanas com o conhecimento dos seus
direitos sobre a terra conduziu a busca por condições de financiamento das suas propriedades pelo Programa
Nacional de Crédito Fundiário – PNCF. Vale registrar que a caminhada para conseguir esse direito foi desafiante e,
sobretudo, lenta por conta da burocracia no processo de formalização da associação, comprovação documental dos
associados e do imóvel a ser financiado. Apesar de existir na comunidade uma associação mais antiga, as suas
certidões não estavam disponíveis no momento em que o PNHR se apresentou como alternativa para comunidade
local e, por isso, o grupo interessado em comprar uma fazenda via PNCF organizou-se e fundou outra associação
para ter acesso ao financiamento. O PNCF é desenvolvido pelo: Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio
da Secretaria de Reordenamento Agrário, desenvolve o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) que
oferece condições para que os trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural
por meio de um financiamento. O recurso ainda é usado na estruturação da infra-estrutura necessária para a
produção e assistência técnica e extensão rural. Além da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar o
solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for necessário para se desenvolver de
forma independente e autônoma. (BRASIL, 2013). Esse tipo de ação política no seio da comunidade Curral dos
Bois deve ser interpretada como conquista dos trabalhadores rurais que se organizaram para buscar melhores
condições de existência e assegurar os seus direitos sociais, políticos e culturais. Uma vez associados puderam
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enfrentar as contundentes crises socioeconômicas, decorrentes de períodos de seca e da degradação dos recursos
naturais e ampliar as suas conquistas. Para os trabalhadores rurais que já tinham conquistado a posse da terra, o
PNHR foi um incentivo bastante significativo, pois com a casa própria garantida, outros direitos passaram a ser
visualizados: ampliação do atendimento médico e odontológico; extensão do ensino fundamental, com ênfase na
perspectiva de educação para o campo; acesso á água potável, mediante a construção de caixa d’água com
distribuição para as residências, construções de mais cisternas; construção de uma praça com parque de diversão
e uma quadra de esportes (FREIRE, 2012). A busca dos direitos está em consonância com as mudanças sociais
porque passou todo o Município, mas as políticas públicas não devem ser confundidas com as políticas de Estado,
pois há diferenças e a principal delas diz respeito à lei. Há um caminho a ser percorrido até que as conquistas em
Curral dos Bois se transformem em política de Estado, pois ainda que sejam amparadas em leis, é notável a
distância entre a lei e a realidade. Não há rede de esgoto e água encanada naquele povoado, assim as residências
ainda possuem fossa e sumidouros, por exemplo. Apesar das condições ainda precárias, a estrada melhorou, por
exemplo, permitindo o deslocamento da população até a cidade de Simão Dias, com transporte coletivo e ônibus
escolar para deslocamento dos estudantes, inclusive. Nos limites das condições ambientais da região, os
trabalhadores rurais de Curral dos Bois criam bovinos leiteiros, galinhas, ovelhas e suínos para sobreviverem.
Alguns trabalham diretamente na produção do mel, com caráter suplementar a renda familiar ou produzem feijão,
milho e a palma, sendo o feijão e o milho produtos de subsistência. O número de famílias aumentou, atualmente
totalizando 206 famílias, conforme consta nos levantamentos dos agentes de saúde que atendem na localidade
(SIMÃO DIAS, 2013). Com o associativismo dos trabalhadores rurais já se percebe uma realidade bem
diferenciada da qual vivia a população local em décadas atrás, devido aos avanços sociais e tecnológicos que
marcaram a sua evolução histórica. A comunidade conta com uma série de serviços antes inexistentes: energia
elétrica, cisternas, escola, igreja, posto de saúde, mercado, ruas calçadas. O progresso observado naquela
comunidade é notável e pode ser visto pelo prisma da democracia, porque fruto da força da mobilização coletiva
que converteu os anseios dos diversos segmentos sociais em políticas públicas (BRASIL b, 2011). Dentro dessa
relação distinta entre políticas públicas e políticas de Estado, é preciso ainda entender o aspecto
técnico/administrativo das políticas. Neste sentido, (...) costuma-se pensar o campo das políticas públicas,
unicamente caracterizado como administrativo ou técnico, e assim livre, portanto do aspecto ‘político’
propriamente dito, que é mais evidenciado na atividade partidária eleitoral. Este é uma meia verdade, dado que
apesar de se tratar de uma área técnico-administrativa, a esfera das políticas públicas também possui uma
dimensão política uma vez que está relacionado ao processo decisório (Fernandes, 2007 apud BRASIL b, 2011, p.
37). A participação popular se faz presente em discussões e elaborações de políticas públicas, mediante Conselhos
de Direitos, Conselhos de Gestão e demais Fóruns sociais. Quanto mais os anseios sociais são contemplados nas
políticas públicas, maiores e melhores são os resultados, o que certamente contribui para a transformação de uma
dada realidade e uma condição de vida mais digna. 2.1 – As características da APACB – da fundação, organização
e atuação No Brasil, as organizações rurais são definidas e distinguidas de três maneiras, a saber: sindicatos que
se organizam em função de uma categoria de trabalhadores na defesa de interesses corporativos; cooperativas,
tipicamente econômicas, voltadas para produção e comercialização; e as de tipo mais simples representadas pelas
associações (NASCIMENTO, s/d). A APACB pode ser enquadrada no terceiro tipo, tendo sido fundada em 01 de
Março de 2011, pelos membros efetivos: Lucas Ferreira Alves, Patricio Lima de Oliveira, Adalberto Lima de Almeida
e Luciana Lima de Almeida (APACB, 2011a). Quando da fundação, ficou determinado que os órgãos de deliberação
superior da Associação são: Assembléia Geral Ordinária; Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. No caso dos dois
últimos sua gestão tem validade de três anos, ou seja, triênio 2011 a 2014 (APACB, 2011c). Nesse sentido, a
Diretoria Executiva da APACB encontra-se organizada da seguinte maneira, desde a fundação: Presidente: Lucas
Ferreira Alves; Secretário: Adalberto Lima de Almeida; Tesoureiro: Patricio Lima de Oliveira; e Diretor Social:
Amalio Valentim dos Santos. O Conselho Fiscal: José Rodrigues Severo dos Santos; Eliane de Jesus Rocha e José
de Jesus Ferreira, na suplência ficaram: José Ramos Costa; Alda Maria dos Santos e João dos Santos Silva (APACB,
2011b). A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal são responsáveis pela aplicação dos recursos que chegam à
referida associação, advindos das contribuições mensais dos associados, financiamento para agricultura e pecuária
via agências bancárias, financiamento de terras e unidades habitacionais, respectivamente pela Empresa de
Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe – PRONESE e pelo PNHR. É também da sua competência a
articulação da APACB com outras instituições na perspectiva de fortalecimento das ações da comunidade. A
articulação ocorre da seguinte maneira e com as instituições sinalizadas a seguir: 1) A Prefeitura Municipal e suas
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Secretarias, desenvolvendo ações que amenizem os problemas identificados pela Comunidade sejam estes
relacionados à saúde, educação, ao lazer, transporte, à segurança, agricultura entre outros; 2) Empresa de
Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, realizando assistência técnica aos agricultores; 3)
PRONESE, desenvolvendo ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável da Comunidade; 4)
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Sergipe – FETASE e Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
mobilizando, orientando e encaminhado a categoria de trabalhadores para garantia de direitos sociais por meio da
participação da entidade representativa; 5) Caixa Econômica Federal – CAIXA, financiando Unidades Habitacionais;
6) Banco do Nordeste do Brasil – BNB e Banco do Brasil – BB, financiando as atividades dos agricultores por meio
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF; 7) Assessoria Empresarial Técnica
Rural – ASSEMTER, realizando assessoria técnica e cursos de capacitação para os agricultores. No que diz respeito
aos trabalhos culturais e comunitários, a associação desenvolve algumas atividades coletivas, das quais merecem
destaque: tradição das novenas familiares, a festa de Nossa Senhora da Conceição e as feiras livres, bem como a
organização de mutirão para o plantio, cultivo da produção. 2.2 – Sinais que identificam os sócios da APACB Na
APACB estão filiados 22 beneficiários do PNHR, quais sejam: Adalberto Lima de Almeida, Alda Maria dos Santos,
Amalio Valentim dos Santos, Antônio Roberto de Santana Filho, Benedito Severo dos Santos, Cleonilson José de
Santana, Eliane de Jesus Rocha, João dos Santos Silva, José de Jesus Ferreira, José dos Santos, José Ramos
Costa, José Rodrigues Severo dos Santos, José Santana dos Santos, Lucas Ferreira Alves, Luciana Lima de
Almeida, Manoel Messias dos Santos Nascimento, Manoel Nascimento Campos de Santana, Maria Bispo Silva, Maria
Rita de Jesus Reis, Patricio Lima de Oliveira, Raimundo Mendes Farias e Ueliton Santana das Neves. O número de
associados é bastante superior ao registrado porque compreende todos os membros das famílias, inclusive as
crianças, embora apenas os beneficiários do PNHR sejam sócios cadastrados (APACB, 2011a). Todos os sócios
cadastrados são proprietários de terras, homens em sua maioria que representam 73% do grupo, seguido das
mulheres que representam um total de 27%. Desconfia-se que o percentual de homens pudesse ser ainda superior
se não houvesse as restrições impostas pela burocracia do PNCF, pois a situação civil das mulheres, todas
solteiras, facilitou o processo de registros e documentação. É possível que outras razões justifiquem o número de
mulheres associadas, apesar de não se ter clareza no momento atual desta pesquisa. A faixa etária dos
beneficiários do PNHR varia: pelo menos 9% deles tem idade inferior a 25 anos; os beneficiários entre 26 e 30
anos somam 9%; de 31 e 40 anos totalizam o percentual de 37%; entre 41 e 50 anos totalizam o percentual de
18%; os de 51 e 60 anos somam 9% e os acima de 60 anos 9%. Pelo menos 64% dos sócios estão com idade que
varia entre 26 e 50 anos. Trata-se de uma população bastante jovem que busca melhores condições de vida para
as famílias recém-formadas. A idade desse grupo explica, inclusive, o grau de escolaridade considerável. Não há
analfabetos entre os sócios. Dos sócios, 73% estudou somente até a 3ª série do Ensino Fundamental. Os que
estudaram até a 7ª série do Ensino Fundamental totalizam 14% e 9% conseguiram concluir o Ensino Médio
(FREIRE, 2012). Os sócios se autoidentificam mulatos ou pardos. Pelo menos 64% se reconhecem de tal forma.
Outros 18% se veem como brancos, 14% negros e 4% amarelos. Uma vez que não há qualquer privilégio
garantido pelo PNHR sobre a etnia, os sócios ficam livres quanto a sua identificação nesse aspecto. Os
trabalhadores rurais são proprietários de aproximadamente 40 tarefas de terra, adquiridas pelo PNCF. Atualmente,
cada tarefa possui valor de mercado correspondente a R$ 1.000,00. As terras foram valorizadas ao longo dos
anos, principalmente pelas benfeitorias implementadas pelos novos donos. A aquisição das terras ocorreu com
base em um valor menor que o atual, em virtude da ausência de estrutura. Conforme os critérios estabelecidos
pelo próprio programa de financiamento, foram construídas casas, cercas e cancelas, além do melhoramento das
pastagens e da escavação de tanques para armazenamento de água. Em termos gerais, os beneficiários
sobrevivem da agricultura e da pecuária, ora vendendo sua força de trabalho, ora produzindo para sua
subsistência em terreno próprio com características de agricultura familiar. Na condição de diarista, os
trabalhadores rurais vendem o dia de trabalho aos grandes proprietários de terras. Pelo menos 41% deles
trabalham como diaristas nos períodos de estiagem, principalmente, no manejo do gado, enquanto a sua família
atua na própria terra. Outros 18% trabalham na informalidade para os fazendeiros da região que se beneficiam do
serviço prestado pelos agricultores de menores posses. Nesse caso, não há regularização da situação trabalhista,
apesar das possibilidades dadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Apenas 23% exercem atividades
laborais exclusivamente na sua propriedade, mesmo em períodos de seca e 9% realizam trabalho eventual nas
roças. Por fim, 9% são aposentados como agricultores. A média geral da renda familiar fica em torno de R$
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6.000,00 anual (Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP, 2011), uma média mensal de R$ 500,00.
Proporcionalmente, cada família possui 4 membros. A divisão da renda mensal familiar pelo número de pessoas
resulta no valor aproximado de R$ 125,00 (FREIRE, 2012). Isso significa que os sócios estão livres da margem de
extrema pobreza estabelecido pelo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Um fator que contribui para isso é o
Programa Bolsa Família, pois 80% dos sócios são beneficiados. Esse programa possibilita aos usuários da política
de assistência social que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica a transferência direta de renda
com condicionalidades, beneficiando famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O Programa integra o
“Fome Zero” que tem como objetivo assegurar o direito à alimentação adequada, promovendo a segurança
alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome. O
programa destaca-se por possuir três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e programas
complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza. Outro elemento relevante são as
condicionalidades que reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência
social. 3 CONSIDERAÇÕES FINAIS A APACB permitiu a identificação da população do Assentamento Curral dos Bois
por ser um modelo de organização coletiva instalado na comunidade que tornou os agricultores donos de terras,
casa e de família. Os membros da APACB enfrentam coletivamente os problemas vivenciados pela comunidade
diariamente, orientados pelo sentimento comum de indignação, vontade de superação e enfrentamento das
expressões da Questão Social. Essa identidade étnica os une e conduz ao desenvolvimento social local. A princípio
a identidade étnica dos associados pode ser caracterizada pelo conjunto de elementos da cultura dos agricultores,
embora a continuidade da investigação possa conduzir a entendimento mais aprofundado. Não são apenas os
traços biológicos que os unem, a exemplo da cor da sua pele, principalmente ou exclusivamente; mas, sobretudo o
seu modelo político de organização associativa. Os associados são um grupo étnico porque ligados por uma origem
comum e real, pela partilha de elementos culturais comuns como a língua, religião e os costumes, assim como pela
experiência de vida em um mesmo território. Principalmente, pela autoidentificação dos membros e das suas
relações, a identidade étnica emerge, na situação de contato entre si e com outras instituições com as quais se
distinguem e aproximam. A conquista da terra foi à primeira dos sócios, quando constatada a falta de recursos
para sua sobrevivência, sendo seguida pela conquista da casa própria. A falta de acesso a terra em um lugar onde
se depende substancialmente da agricultura, como é o caso de Curral dos Bois, colocava-os em uma situação
bastante penosa. Era também muito difícil conviver com a falta de moradia. Organizar-se coletivamente era uma
saída para essas necessidades, sem dúvida, embora nada fácil. Pela APACB surgiram mecanismos de viabilização
das conquistas e superação dos grandes problemas. A falta de terra e de habitação foi resolvida, embora outras
necessidades permaneçam, como a falta de saneamento básico, falta de estrutura das estradas que dão acesso ao
lugar, restrição dos serviços de educação, saúde e lazer. A mais notável contribuição da Associação para os
trabalhadores rurais foi o sentimento de pertencer ao grupo e com ele buscar os seus direitos, os avanços aos
quais fazem jus a Comunidade. Cotidianamente, os associados vivenciam situações de negação de direitos de
cidadania, apesar das iniciativas do poder público em prol do atendimento de demandas sociais. Eles reagem a
essa negação, mantendo-se ligados pela Associação. Descobrem outras necessidades que possuem, a exemplo de
maiores oportunidades de crescimento escolar, de garantias trabalhistas e aumento das receitas familiares.
Relacionam-se entre si e com outras instituições, sejam governamentais ou financeiras, estabelecendo diálogos e
negociações que dificilmente realizariam isoladamente. Desenvolvem outras formas de poder, sendo reconhecidos
e legitimados pela sociedade mais ampla. Em nome da APACB, os seus dirigentes ficam autorizados a atuar frente
os diversos poderes constituídos para efetivar os direitos da comunidade relacionados à saúde, educação, lazer,
transporte, segurança e agricultura. Eles buscam financiamentos e assistência técnica para maior organização
interna e mobilização dos sócios. Os notáveis avanços gerados pela Associação no âmbito do Povoado e do
Assentamento Curral dos Bois não omitem a preservação de valores e ações conservadoras. É preciso reconhecer a
permanência da figura masculina predominante na APACB, apesar da importância da mulher para constituição de
um movimento efetivamente democrático. O fato das mulheres dos sócios cadastrados sequer participarem das
reuniões da Associação regularmente denota certa tentativa de exclusão. A existência de duas associações em um
povoado é prova da resistência ao novo, mas também dos conflitos que estão presentes, alimentados pelos sócios
da APACB com os demais moradores. A perspectiva conservadora da Associação pode denunciar a tentativa de
distinção dos grupos e, talvez, consideração da suposta superioridade de uns sobre os outros. Mas, apesar dos
traços conservadores da associação, é preciso observá-la do ponto de vista das melhorias que gerou para a
população do Povoado Curral dos Bois, seja direta ou indiretamente. Grandes possibilidades existem em torno do
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progresso dessa pesquisa, afinal as fontes encontram-se à disposição para novos estudos e análises mais
aprofundadas. O tempo para produção e o espaço deste artigo são insuficientes para esgotar a temática, pela
quantidade de informações disponíveis e pela complexidade do tema. Esse é o primeiro trabalho que se tem
conhecimento sobre a APACB e compartilha conceitos já desenvolvidos por especialistas das questões identitárias,
étnicas e regionais. Nesse campo, os estudos são férteis e precisam ser ainda mais explorados para que se possa
elaborar uma compreensão efetivamente aprofundada sobre a importância do associativismo para o
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