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RESUMO 
 

 
 
O estudo das práticas sociais tem como pretensão superar as dicotomias teóricas 
que insistem em separar o indivíduo das estruturas sociais e vice-versa. A defesa de 
onde reside a primazia da explicação sociológica é alicerçada no debate entre 
objetivismo e subjetivismo na construção da realidade social, revelando-se algo que 
ainda tem consumido grande tempo de trabalho dos mais variados estudiosos das 
ciências humanas e sociais. O francês Pierre Bourdieu possui uma vasta e rica obra 
que busca avançar em relação aos aportes teóricos das tradicionais explicações 
sociológicas. A abordagem de Bourdieu em relação às práticas sociais é apontada 
por alguns pesquisadores como síntese das teorias clássicas e por outros como uma 
tentativa de complexificar os estudos contemporâneos sobre o significado da vida 
social. A presente Tese compartilha do esforço para compreender as práticas sociais 
dos agentes; nessa perspectiva, tem como objetivo analisar as estratégias de 
inserção social e política das lideranças da agricultura familiar nos territórios do 
Seridó e Sertão do Apodi no Rio Grande do Norte. Apresenta como referencial os 
conceitos teórico-metodológicos de habitus, campo e capital em Bourdieu. Para 
tanto, foram estudadas as trajetórias sociais das lideranças, aqui chamadas de 
agentes da agricultura familiar, em dois territórios potiguares. Recorreu-se, como 
técnicas e procedimentos de estudo, a entrevistas semiestruturadas, observações, 
participação em eventos e a outras pesquisas já realizadas pelo autor da presente 
Tese. Como conclusão, aponta para a construção de dois campos relacionais 
diferentes para a atuação dos agentes da agricultura familiar nos territórios Seridó e 
Sertão do Apodi. Apesar de os campos relacionais nos territórios terem sido 
estruturados sob as mesmas instituições prevalecentes, quais sejam, igreja, 
sindicato e partido político, a prática social dos agentes se mostra orientada a partir 
de posicionamentos sociais e políticos variados. Mesmo com as semelhanças e 
diferenças identificadas e analisadas na construção dos diferentes campos, as 
relações sociais dos agentes nos territórios resultam na construção de comunidades 
fechadas de um capital social que tem como substrato o que os próprios agentes 
chamam de “empoderados”.  
 
 
Palavras-chave : habitus. Campo. Capital social. Agricultura familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 
The study of social practices aims to overcome the theoretical dichotomies that insist 
on separating the individual from the social structures and vice versa. In this sense, 
the debate between objectivism and subjectivism in the construction of social reality 
still has occupied much time and reflection of various scholars of the humanities. 
Pierre Bourdieu has extensive work that seeks to advance in relation to the 
theoretical framework of traditional sociological explanations. Bourdieu's approach 
regarding social practices is considered by some researchers as a synthesis of 
classical theories and by others as an attempt of complexify contemporary studies on 
the significance of social life. This thesis shares this effort to understand the social 
practices of agents, aiming to analyze the strategies of social and political leaders of 
family farming in the territories of Seridó and Apodi in Rio Grande do Norte, and it 
has as reference the theoretical and methodological concepts of habitus, field and 
capital, in Bourdieu. Therefore, we studied the trajectories of social leaders, here 
called agents as family farming in the two locations in Rio Grande do Norte. As 
techniques and procedures of the study, we resorted to semi-structured interviews, 
observations, participation in events and other researches. In conclusion, this thesis 
gives an account of the construction of two different relational fields for the activities 
of agents of family farming in the territories  of Seridó and Apodi. Although the 
relational fields in the territories have been structured under the same prevailing 
institutions, which are: church, union and political party, the social practice of agents 
shows itself from social position and political variety. Even with the similarities and 
differences identified and analyzed in different fields of construction, the social 
relations of the agents in the territories result in the construction of gated 
communities, the social capital that is the substrate which the agents called 
“empowered”. 
 
Keywords: Habitus. Field. Capital. Family farming 
 

 



 

Resumen  
 
 
 
El estudio de las prácticas sociales tiene como objetivo superar las dicotomías 
teóricas que insisten en separar al individuo de las estructuras sociales, y viceversa. 
En este sentido, el debate entre el objetivismo y el subjetivismo en la construcción 
de la realidad social todavía ha ocupado mucho tiempo y reflexión de varios 
estudiosos de las humanidades. Pierre Bourdieu tiene una extensa obra que 
pretende avanzar en relación a los aportes teóricos de las explicaciones sociológicas 
tradicionales. El enfoque de Bourdieu sobre las prácticas sociales es considerado 
por algunos investigadores como una síntesis de las teorías clásicas y por otros 
como un intento de complejizar los estudios contemporáneos sobre el significado de 
la vida social. La presente tesis comparte este esfuerzo para comprender las 
prácticas sociales de los agentes; con el objetivo de analizar las estrategias de 
inserción social y política de los líderes políticos de la agricultura familiar en los 
territorios del Seridó y Sertão do Apodi, en Rio Grande do Norte, tiene como 
referencia los conceptos teóricos y metodológicos de habitus, campo y capital, en 
Bourdieu. Por lo tanto, hemos realizado un estudio de las trayectorias sociales de los 
líderes políticos, aquí llamados agentes de la agricultura familiar, en los dos 
territorios potiguares. Se utilizó, como técnicas y procedimientos de estudio, las 
entrevistas semi-estructuradas, observaciones, participación en eventos y otras 
investigaciones anteriormente realizadas por el autor de este trabajo. En conclusión, 
esta tesis da cuenta de la construcción de dos campos relacionales diferentes para 
la actuación de los agentes de la agricultura familiar en los territorios de Seridó y 
Sertão do Apodi. Aunque los campos relacionales en los territorios se han 
estructurado en las mismas instituciones vigentes, que son: iglesia, sindicato y 
partido político, la práctica social de los agentes se muestra orientada a diversas 
posiciones sociales y políticas. Incluso con las similitudes y diferencias identificadas 
y analizadas en la construcción de los diferentes campos, las relaciones sociales de 
los agentes en los territorios resultan en la construcción de comunidades cerradas, 
de un capital social que tiene como sustrato lo que los propios agentes llaman de 
"emponderados". 
 
Palabras clave: Habitus. Campo. Capital social. Agricultura familiar 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

O presente trabalho foi elaborado com base na análise das práticas sociais 

das lideranças da agricultura familiar nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi no 

Rio Grande do Norte. O interesse pela pesquisa teve origem na atuação acadêmica, 

através da realização de pesquisas e de experiências profissionais ao logo de anos 

de atividade.  

O desenvolvimento desta Tese está amplamente ancorado na ideia de 

trajetória social. A partir do terceiro capítulo, serão apresentadas, de forma 

exaustiva, trajetórias sociais dos agentes pesquisados. Nesse sentido, talvez seja 

importante resgatar as origens do interesse do pesquisador por esse tema e, através 

de uma rápida “socioanálise”, mostrar, compreendendo o porquê da construção da 

Tese, a justificativa pela escolha do tema. 

 No ano 2000, com o ingresso na universidade e a participação como bolsista 

de iniciação científica na base de pesquisa Estado e Políticas Públicas e no 

laboratório do Observatório de Estudos Rurais, um leque de possibilidades se abriu. 

Inúmeras foram as pesquisas e oportunidades de perceber as relações dos 

agricultores familiares, suas organizações e as instituições que atuavam na 

mediação das políticas públicas para o segmento. A formação na graduação em 

Ciências Sociais resultou na monografia “Ação coletiva em comunidades rurais”.  

Na pós-graduação, a obtenção do título de mestre foi resultado da dissertação 

“O Pronaf B sob a ótica dos beneficiados”, fruto de uma grande e rica pesquisa, 

realizada em três estados nordestinos, da qual o Rio Grande do Norte fez parte. 

Com o fim do mestrado, as experiências profissionais junto a Organizações Não 

Governamentais foram importantes para, como mediador, identificar as abordagens 

de intervenção e trocas de conhecimento entre os “atores do rural”. 

Como assessor parlamentar da assembleia legislativa do Rio Grande do 

Norte, as possibilidades de pesquisa foram enriquecidas. Com atuação em todo o 

estado, o trabalho de assessor parlamentar esteve voltado para o acompanhamento 

político do segmento social da temática agricultura familiar, surgindo, com isso, 

novas inquietações. Durante essa experiência, foi confeccionado um denso relatório, 

intitulado “O perfil dos fornecedores de leite do RN”.  

A pesquisa sobre os fornecedores de leite tinha como objetivo identificar quais 

e quantos pequenos produtores, enquadrados na categoria agricultor familiar, de 
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fato, forneciam leite ao programa estatal de aquisição e distribuição do produto. 

Naquele momento, as lideranças da agricultura familiar no Rio Grande do Norte 

demandavam uma maior inclusão dos agricultores familiares no programa estadual, 

que desde algum tempo recebia recursos do Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), do Governo Federal.  

As participações em inúmeros eventos políticos da agricultura familiar e a 

observação do trabalho realizado pelas lideranças e organizações foram importantes 

para fomentar a imaginação sociológica1 do pesquisador. As relações políticas, 

através da atuação dos agentes em redes, bem como a força dos sindicatos, das 

associações rurais e das diferentes ONGs, que se revezavam na assessoria e em 

intervenções junto ao segmento, foram importantes para a construção de uma 

percepção sobre as disputas pelo direito de falar em nome do segmento, instigando, 

a partir de então, a curiosidade acadêmica.  

A entrada no programa de doutorado da UFRN, em 2009, foi estimulada por 

uma trajetória de atividades que ofereceu forma e conteúdo ao presente trabalho. A 

ideia desde então foi problematizar a organização dos agricultores familiares, assim 

como entender como uns agentes se destacavam mais do que outros, como ocorria 

o processo de formação das lideranças e no que aquilo, efetivamente, resultava.  

Em 2011, quando o orientador sugeriu que fosse adotada, para a Tese, a 

perspectiva do capital social em Bourdieu, ele foi atento e perspicaz ao perceber o 

que estava sendo desenhado para aquele momento. Até então, insistia-se em 

problematizar a implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Leite. 

Porém, os relatos e as primeiras análises apontavam para as relações entre as 

lideranças políticas, seus conflitos, disputas de poder e a forma como se projetavam 

nos territórios.  

 Ao mesmo tempo, sua sugestão foi instigante para que fossem constatados 

aspectos sobre a trajetória acadêmica, ou seja, todos os trabalhos confeccionados 

abordavam a temática da participação: como ocorre, no que resultou, a forma como 

lideranças e instituições lidam com os processos sociais, enfim. A abordagem do 

                                                 
1 O sociólogo americano Charles Wright Mills (1969), em seu clássico livro Imaginação sociológica, 
fala sobre a importância de olhar de forma diferente para os acontecimentos diários, o que parece 
óbvio. Praticar imaginação sociológica é problematizar a realidade, levar em conta as devidas 
associações necessárias para elaboração de uma opinião e procurar relacionar os elementos e as 
experiências sociais importantes para a construção e conclusão da pesquisa.  
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capital social na perspectiva do sociólogo francês Pierre Bourdieu pareceu abrir um 

leque maior de possibilidade para as análises em curso.  

Para novas incursões acadêmicas, ou seja, a confecção de uma proposta de 

Tese, era importante delimitar uma área de atuação e identificar com quais 

lideranças estabelecer uma relação de pesquisa. Os estudos já realizados sobre os 

impactos do Pronaf B, que no RN contou com a amostra do município de Apodi, e 

posteriormente a pesquisa do PAA Leite no RN, que em grande parte se debruçou 

sobre o território do Seridó, no âmbito do projeto “Sementes e Brotos da Transição: 

Inovação, Poder e Desenvolvimento em Áreas Rurais do Brasil” (IPODE)2, foram 

importantes para a escolha dos territórios do Seridó e do Sertão do Apodi, neste 

estudo.  

No Seridó e no Sertão do Apodi, estão algumas das maiores e mais 

importantes lideranças da agricultura familiar do Rio Grande do Norte. A reconhecida 

efervescência social do Sertão do Apodi é famosa pela atuação de diversas 

Organizações Não Governamentais junto aos agricultores familiares, por outro lado, 

há a presença de sindicatos de trabalhadores rurais fortemente engajados nas 

disputas políticas do território.  

A escolha do Seridó enriqueceu a pesquisa pela densidade das relações ali 

estabelecidas. Tentar compreender a contribuição das lideranças da agricultura 

familiar para a produção e mobilização do propagado capital social seridoense 

pareceu extremamente tentador. As singularidades da religiosidade do Seridó e o 

modo como isso influencia nas relações entre seus habitantes, dando contorno às 

suas instituições, refletem muito a maneira como as lideranças da agricultura familiar 

se apropriam e se utilizam dos recursos simbólicos produzidos no território.  

Para a confecção deste trabalho, foram realizadas quase 100 entrevistas, 60 

gravadas com auxílio de aparelho digital e 38 registradas apenas nos cadernos de 

campo. As entrevistas, na maioria das situações, duraram horas, em muitos casos 

manhãs, tardes inteiras, às vezes adentrando à noite. Foram percorridos 11 dos 25 

municípios do Seridó e 8 dos 17 que compõem o território do Sertão do Apodi.  

No território do Seridó, foram entrevistados agentes dos municípios de Cerro 

Corá, Lagoa Nova, Tenente Laurentino, Florânia, Acari, Parelhas, Carnaúba dos 

                                                 
2 Projeto (2008) coordenado pelo professor Sergio Schneider/UFRGS, que tem como objetivo a 
análise comparativa das práticas, dos processos e das formas de organização que são utilizadas 
pelos agricultores e os demais atores do meio rural em cinco estados do Brasil.  
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Dantas, Jardim do Seridó, São João do Sabugi, Caicó e Serra Negra do Norte. No 

Sertão do Apodi, os municípios pesquisados foram Messias Targino, Janduís, 

Campo Grande, Upanema, Caraúbas, Olho D’agua dos Borges, Umarizal e Apodi.  

A escolha dos municípios percorridos e dos agentes entrevistados obedeceu 

à experiência do pesquisador com o campo da agricultura familiar e com esses 

territórios. A participação dos agentes em redes de articulação do território e em 

ações coletivas em prol da política da agricultura familiar no Sertão do Apodi e no 

Seridó foi rastreada ao longo de uma década de vivência com o tema. 

 De forma lenta e gradativa, foi observado que a representação dos grupos e 

das instituições nos espaços de articulação política desses territórios pouco se 

alterava. Os agentes eram sempre os mesmos nos espaços de articulação, a 

exemplo da rede da Articulação do Semiárido (ASA)3, do Polo Sindical, do Projeto 

Dom Helder, dos Colegiados Territoriais, da Rede Pardal, da Rede Xique Xique etc. 

A trajetória acadêmica e profissional do autor da presente Tese foi fundamental para 

a identificação dos agentes e o traçado do percurso empírico de toda a pesquisa.  

 A pesquisa entrevistou presidentes de sindicatos e associações rurais, 

vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, funcionários públicos, o Arcebispo de 

Natal, e  ex-bispo de Caicó/Seridó, padres, leigos engajados em pastorais sociais e 

serviços da Igreja Católica nos territórios pesquisados, assessores de Organizações 

Não Governamentais e dirigentes partidários.  

As entrevistas em muitas situações precediam um tempo de espera que foi, 

quase sempre, aproveitado para observar o ambiente, fazer anotações e identificar o 

movimento do contexto dos agentes. Esse tempo de espera por alguns 

entrevistados acabou sendo fundamental, rico para novas anotações e identificação 

daquilo que o aparelho de gravação digital inibia. Em um dos casos, um importante 

entrevistado se recusou a conceder a entrevista, enquanto o aparelho eletrônico 

estava ligado. Tratava-se do Padre Mosenhor Tercio Ausônio, uma das figuras mais 

emblemáticas da história da Igreja Católica do Seridó.  

Em outros casos, a demora do entrevistado em atender o entrevistador 

oportunizou conversas informais com filiados, associados, beneficiados por 

programas e projetos. Toda a espera pelo tempo dos entrevistados se reverteu em 

                                                 
3 “Em julho de 1999, a partir das experiências vivenciadas em vários estados, foi criada a ASA-Brasil, 
no Recife. A ASA-Brasil assumiu um grande projeto, hoje em andamento em todo o semiárido, 
conhecido como Projeto Um Milhão de Cisternas” (DUQUE, 2008, p. 17).  
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outras abordagens da pesquisa, conversas informais, leituras de documentos e 

observação dos cenários pesquisados.  

Todo o percurso da pesquisa, com suas inúmeras idas e vindas aos territórios 

ao longo de quatro anos, propiciou um maior conhecimento de ações coletivas, de 

experiências de organizações que foram ou estavam sendo desenvolvidas pelos 

agentes nos territórios. O tempo de espera resultava também na identificação de 

novos entrevistados, que, consequentemente, levavam a outros entrevistados. 

 O que não estava programado no roteiro da pesquisa, sobretudo, possibilitou 

o encontro com aqueles que não lideravam a política do campo da agricultura 

familiar nos territórios, com os que apenas assistiam ou, se estavam envolvidos nas 

ações desenvolvidas pelas intervenções dos agentes líderes, não estavam à frente 

dos grupos.  

Um desses casos aconteceu em 2012, durante uma ida ao município de 

Campo Grande, no território do Sertão do Apodi. Enquanto esperava um dirigente da 

ONG Sertão Verde para realizar uma entrevista, previamente agendada, decidi fazer 

contato com um homem que ali também parecia esperar por algo. Ele aparentava 

ser agricultor e ter entre 30 e 40 anos e, assim como eu, estava sentado na calçada 

do escritório da ONG. 

Iniciando uma conversa, perguntei a ele: “e aí, esperando o povo daqui 

também?” Ele respondeu: “é, vim saber informação do projeto da cisterna”. 

Rapidamente, aquilo me interessou, então perguntei: “você é de que comunidade?” 

Ele disse em seguida: “sou do Bom Jesus. E você é do Banco do Nordeste?” Eu 

falei: “Não. Estou aqui para conversar com Caramuru sobre um trabalho que estou 

realizando”. Ele completou: “você se parece com o homem do Banco”.  

A partir de então, foi desencadeada uma instigante conversa, durante a qual 

não pedi para gravar nada, pois temia que ele ficasse tímido. José era seu nome. 

Ele contou como era difícil esse período de seca na comunidade rural onde morava 

e da importância de ter uma cisterna, caso chovesse, mesmo que pouco. Afirmou 

que o programa das cisternas já tinha beneficiado muitas famílias de sua 

comunidade.  

José ainda não tinha sido beneficiado e queria saber quando sua cisterna 

seria construída. Eu perguntei: “por que você acha que a sua ainda não foi 

construída?” E ele, rapidamente, respondeu: “é que demora mesmo, tem muita pra 

ser feita”, mas, em seguida, ele emendou: “assim, quem tá mais envolvido lá com as 
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coisas já tem a sua, como eu não me misturo com esse povo, deve ser por isso 

também, né?”. Continuei: “e por que você não se mistura, homem?” Ele, 

imediatamente, respondeu: “porque não quero, nunca ganhei nada”. 

Aquilo e muitas outras coisas que foram dialogadas fizeram suscitar inúmeras 

questões para a pesquisa. A visão romantizada do agricultor familiar ou do 

camponês foi mais uma vez posta à prova (VIEIRA, 2007). O pragmatismo da fala 

de José, sua trajetória, ali rapidamente desenhada, seus sentimentos de 

sobrevivência expressados com tanta assertividade fizeram-me, naquele momento, 

pensar sobre o que Bourdieu chama de história objetivada e história incorporada. 

 No término da conversa com José, escrevi: “cada um, através de referências 

individuais ou coletivas, possui uma trajetória,  que orienta suas ações e sua forma 

de classificar e perceber o mundo”. Naquele momento, o desenho do conceito de 

habitus, enquanto conceito teórico-metodológico em Bourideu, tornava-se mais 

instigante. A maneira como José descrevia a terra, a seca e a herança do pequeno 

sítio deixado pelos pais dizia muito dele, parecia ter uma autonomia sobre suas 

ações, como realidade objetiva, condicionadora de sua vida.  

Na mesma perspectiva, José falou das adversidades, de como era viver no 

sertão do semiárido, sem água, vendo os animais morrerem. Ao descrever como 

foram e são suas estratégias para lidar com tudo aquilo, também revelou 

características sociais incorporadas, por exemplo, quando o assunto é a 

sobrevivência. José, como disse, mesmo “sem se misturar com o povo da 

associação rural de sua comunidade”, deixou seu suposto orgulho de lado e veio 

saber informações de quando sua cisterna iria ser construída.  

Porém, voltando ao percurso da pesquisa, durante as entrevistas, foi comum 

ocorrerem insistências, por parte dos agentes, em mostrar quais seriam os 

resultados de suas intervenções, fruto dos trabalhos nas comunidades dos 

territórios. A cisterna construída, a horta, a casa de farinha, o projeto de geração de 

renda que funciona, a reunião da associação, a mobilização do sindicato, enfim, 

exibir o que seria resultado para muitos era provar que tudo funcionava, estava 

dando certo.  

No entanto, para a presente pesquisa, pareceu mais sedutor identificar e 

compreender o conteúdo  de suas falas, a posição das lideranças, suas relações no 

grupo e fora dele, através de estratégias de negociações, bem como o 
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reconhecimento e a legitimidade adquirida por parte dos demais agentes no interior 

dos territórios.  

Redescobrir a teoria da prática, colocar o “conceito em movimento”, através 

de releituras da obra de Bourdieu, foi útil para estabelecer comparações com as 

tradicionais perspectivas do capital social, até então adotadas na maioria dos 

estudos produzidos nessa área. A ideia de capital social, muito arraigada à tradição 

americana com visões culturalistas ou noções recheadas pela escolha racional, 

sempre representou a síntese de uma visão liberal bastante difundida pelo Banco 

Mundial, que virou modismo nos anos 1990 (PUTNAM, 1996; BAQUERO, 2001; 

ABU-EL-HAJ, 1999).  

O presente trabalho também não tem pretensão nenhuma de apresentar uma 

densa discussão teórica para comparar diferentes abordagens sobre os conceitos 

aqui apresentados. Ele se restringirá a discutir algumas considerações a respeito da 

abordagem de Bourdieu, não sendo interesse realizar revisão bibliográfica apenas 

para repetir o que o autor ou seus críticos reproduzem.  

A prioridade é apresentar o resultado das análises e a descrição da pesquisa 

realizada ao longo de anos de atividade de campo, através da coleta de dados, da 

identificação das trajetórias dos entrevistados, de seus discursos, embates, disputas 

e da observação de dinâmicas internas e externas às instituições que dão 

sustentação às ações dos agentes entrevistados. A opção foi por “dar vazão para a 

Tese passar”. O aprofundamento de debates teóricos foi realizado de forma intensa 

na dissertação de mestrado (VIEIRA, 2007) e será ainda mais intensificado em 

artigos e pesquisas em que a presente Tese se desdobrará.  

A perspectiva de análise adotada para a realização da pesquisa tem como 

referência as categorias conceituais de habitus, campo e capital, presentes na obra 

de Bourdieu, as quais serão detalhadas no segundo capítulo deste trabalho. A 

adoção de tais categorias, em particular, a de habitus, contribuiu para as análises e 

para a ampliação do debate sobre uma teoria da prática social.  

Habitus, campo e capital são compreendidos, assim como se devem, de 

forma relacional, ou seja, seu uso deve ser compartilhado. Nessa perspectiva, a 

presente Tese amplia o debate sobre as práticas sociais e oferece uma contribuição 

aos estudos sobre o tema, através da apresentação da noção de matriz de 

compreensão institucional como recurso metodológico para o melhor manuseio da 

noção de habitus em pesquisas empíricas. Os conceitos de empoderamento e 
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formação de comunidades fechadas são também identificados como resultados dos 

processos sociais pesquisados, o que será detalhado nos capítulos a seguir.  

A adoção da teoria em Bourdieu ganhou envergadura nesta pesquisa a partir 

das inquietações identificadas logo nas primeiras atividades de coleta de dados. As 

entrevistas exploratórias realizadas junto a algumas lideranças da agricultura 

familiar, a partir de 2010, apontaram para a necessidade da utilização de 

instrumentos de pesquisa e de uma abordagem teórica que desse conta do que, 

naquele momento, parecia imprescindível.  

Como compreender o trabalho de organização social das lideranças da 

agricultura familiar nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi? Por que há 

efervescência social, atuação de ONGs e sindicatos fortes nesses territórios? O que 

seria o propagado capital social da agricultura familiar e, nesse sentido, quais as 

diferenças do que ocorre no Seridó e no Sertão do Apodi? Diante das inúmeras 

questões que problematizavam o objeto, algo foi ganhando novos contornos: os 

envolvidos nos processos sociais daqueles territórios tinham aspectos comuns de 

uma trajetória. 

A síntese das inquietações identificadas nos primeiros momentos deste 

estudo se resume na seguinte questão de pesquisa: Como as lideranças da 

agricultura familiar construíram e efetivaram suas relações políticas e sociais no 

contexto das atuações nos territórios do Seridó e do Sertão do Apodi?  

O conceito de habitus é usado como importante ferramenta metodológica, que 

resultou em um estudo das práticas sociais dos agentes que lideram a cena política 

da agricultura familiar nos territórios do Seridó e do Sertão do Apodi. Para este 

estudo, foi analisada a maneira como os agentes percebem e classificam a realidade 

social, construída em torno do debate da agricultura familiar em seus territórios, 

como são processadas as disputas e a concorrência por poder e a consequente 

produção de bens de diversas ordens, originários em dois espaços sociais 

delimitados: Seridó e Sertão do Apodi.  

O presente trabalho tem como objetivo analisar as estratégias de inserção 

social e política das lideranças da agricultura familiar nos territórios do Seridó e 

Sertão do Apodi no Rio Grande do Norte. As relações sociais e políticas das 

lideranças da agricultura familiar nos territórios serão identificadas e analisadas 

através do habitus desses agentes, atentando para a forma como eles percebem e 

classificam a realidade desse segmento social.  
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Metodologicamente, a ideia é estudar a formação do habitus através das 

instituições de socialização dos agentes. Nesse sentido, é utilizada uma matriz de 

compreensão institucional4, que por excelência é na presente Tese defendida como 

instrumento de identificação de um habitus coletivo. A teoria da prática social de 

Bourdieu, a qual é compartilhada nesta pesquisa, busca compreender de que forma 

os agentes são estruturados, ao mesmo tempo que estruturam a vida social no seu 

campo de relações, além de como acumulam poder e se posicionam em relação aos 

demais agentes.  

Para a pesquisa, estudar o habitus é fazer um esforço para compreender as 

práticas sociais dos agentes que integram o campo de relações da agricultura 

familiar em dois espaços sociais, construídos não por decretos ou circunstâncias 

geográficas, mas pela percepção de quem vive e trabalha neles.  

Através da análise do habitus coletivo dos agentes, é possível decifrar suas 

formas de percepção da realidade social, suas interações com os demais agentes e 

como as instituições interagem junto aos territórios. Ao mesmo tempo, trata-se de 

identificar a forma como os agentes envolvidos classificam essa mesma realidade. 

 Corrobora-se a ideia de Bourdieu de que há uma luta pelo direito de 

classificar, de nomear, ou seja, de ditar os procedimentos e as normas da 

funcionalidade de um campo de relações, nesse acaso formado pelos agentes da 

agricultura familiar nos territórios. Os agentes concorrem para oferecer sentido às 

suas relações através de uma contínua disputa, entre eles, por posições no espaço 

social, territórios, em que atuam.  

Através de suas trajetórias sociais, os agentes acumulam, de forma desigual 

e em diferentes graus e estágios, algum tipo de capital, seja ele econômico, seja 

cultural, seja político, seja social. O agente utiliza o capital adquirido para buscar 

uma posição no seu campo de relações e, nesse caso, os agentes da agricultura 

familiar, através de estratégias de atuação em redes de articulação, formadas no 

interior desse mesmo campo, conquistaram reconhecimento e legitimidade, ou seja, 

poder simbólico, que é utilizado a seu favor dentro do campo e em todo o espaço 

social.  

                                                 
4 Instituições são aqui compreendidas como estruturas sociais que regulam e que dão sentido à vida 
das pessoas, podendo ser representadas por uma organização (institucionalizada) e/ou regras 
formais e informais (BASTOS, 2006). 
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Diante da interdependência dos conceitos aqui utilizados e das necessidades 

da própria pesquisa em detalhar o que se compreende como “ofício do cientista 

social” em problematizar a realidade, adotaram-se os seguintes objetivos 

específicos: identificar e avaliar os aspectos comuns às trajetórias sociais dos 

agentes pesquisados; caracterizar a forma, o conteúdo e as estratégias políticas 

utilizadas pelos agentes em seus principais espaços de atuação; refletir sobre seus 

posicionamentos no interior do campo, como lidam com os demais agentes, seus 

conflitos e disputas; e, por fim, analisar como constroem e mobilizam capital social 

no interior dos espaços em que desenvolvem suas ações.  

A trajetória social das lideranças da agricultura familiar no Seridó e no Sertão 

do Apodi aponta para a construção de um capital social importante na compreensão 

dos conflitos e das oportunidades geradas pela atuação desses agentes. De forma 

geral, o presente estudo é importante para a compreensão dos processos sociais no 

que se refere às formas de relacionamento entre os agentes no interior de um 

segmento social, ao realizar um esforço para compreender para quem eles falam, do 

que falam e como são construídas e difundidas suas estratégias de reprodução e 

inovação social.  

Parte-se da hipótese de que a construção do habitus resulta da trajetória 

social das lideranças da agricultura familiar nos territórios do Seridó e do Sertão do 

Apodi. Esse habitus, alicerçado em uma matriz de compreensão institucional 

comum, oportunizou a construção e mobilização de um capital social diferente nos 

dois territórios pesquisados, em que um grupo de agentes tem conseguido 

assegurar seus projetos de poder em nome de uma causa coletiva. 

 Compreender o habitus dos agentes através de suas trajetórias é revelador 

dos conflitos e das oportunidades que se desenvolvem nos territórios. Pode-se 

também identificar como suas práticas sociais incidem diretamente na forma como 

eles e suas redes de atuação lidam com as políticas públicas, com os processos 

organizativos e com as relações internas e externas ao território. A visibilidade dos 

agentes, consequentemente, extrapola os limites espaciais de seus territórios, 

influenciando inclusive na construção da pauta política da agricultura familiar em 

todo o Rio Grande do Norte.  

As fronteiras de atuação do presente trabalho são circunscritas ao que se 

entende como território, ou seja, a Tese tem como recorte de pesquisa as relações 

sociais das lideranças da agricultura familiar, construídas nos territórios do Sertão do 
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Apodi e do Seridó. Essa é a noção de área de atuação adotada também pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), na promoção de políticas públicas.  

O conceito de território ganhou densidade a partir a década de 1990, 

(FAVARETO, 2010). Essa é uma compreensão compartilhada por Ricardo 

Abramovay (2003, p. 3), quando ele afirma que os territórios “se constituem por 

laços informais, por modalidades não mercantis de interação construídas ao longo 

do tempo e que moldam certa personalidade e, portanto, uma das fontes da própria 

identidade dos indivíduos e dos grupos sociais”. 

 Parte-se da ideia de território enquanto espaço socialmente organizado, onde 

se configura um ambiente político institucional particular à atuação de agentes 

sociais que, através de seus projetos de poder, constroem relações e ocupam 

lugares, posições em uma contínua concorrência por reconhecimento e visibilidade. 

Nesse sentido, Perico (2009) sintetiza a compreensão dos estudos elaborados pelo 

Instituto Interamericano de Cooperação e Agricultura (IICA) em parceria com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) da seguinte maneira:  

 

[...] partimos do espaço enquanto conjunto de elementos e 
dimensões que o compõem – suas relações ou fluxos, incluindo a 
base material natural ou construída; as atividades econômicas que 
são empreendidas; as estruturas sociais que são geradas e suas 
inter-relações; as instituições construídas e as regras do jogo; os 
valores; e os códigos adotados (PERICO, 2009, p. 9).  

 
 

O território é, sobretudo, o espaço resultado das experiências de seus 

agentes, dos valores e dos códigos de símbolos por eles compartilhados. A opção 

por chamar de territórios e não de região ou microrregião, como alguns outros 

recortes o fazem, tem relação com a realidade deparada pela pesquisa. Os agentes 

pesquisados, lideranças da agricultura familiar, se reconhecem nesses territórios 

pelo fato de que todas as políticas públicas nos últimos dez anos têm como alvo a 

ideia de território e territorialidade5. As relações, os projetos executados e a maioria  

das redes de atuação adotaram essa concepção de espaço como lócus de suas 

atividades.  

                                                 
5 Os conceitos de território e territorialidade assumiram diferentes abordagens nos últimos anos, indo 
da Geografia, passando pela Antropologia e pela Sociologia. Através de uma abordagem 
multidisciplinar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha com a ideia de “territórios de 
identidade” como foco de seus investimentos na política de desenvolvimento rural no Brasil.  
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A presente Tese faz uma analogia, uma aproximação, entre conceitos, não 

necessariamente iguais, entre o que Bourdieu chama de espaço social e território. 

Os espaços sociais são lócus privilegiados das relações entre os mais variados 

agentes, são como recortes de diferentes partes que se complementam e se 

imbricam na construção da vida social. Em Coisas Ditas, Bourdieu (2011b, p. 153) 

compara os espaços sociais a espaços geográficos:  

 
É possível [...] comparar o espaço social a um espaço geográfico no 
interior do qual se recortam regiões. Mas esse espaço é construído 
de tal maneira que, quanto mais próximos estiverem os grupos ou 
instituições ali situados, mais propriedades eles terão em comum; 
quanto mais afastados, menos propriedades em comum eles terão. 

 

Os agentes da agricultura familiar nos territórios do Seridó e do Sertão do 

Apodi se percebem nesses espaços e os veem como parte integrante de suas 

trajetórias. Os limites para a atuação desses agentes estão delimitados através dos 

territórios, sendo por excelência a arena do protagonismo e de suas relações 

compartilhadas. Os espaços sociais são multirreferenciados e têm nas trajetórias de 

seus integrantes as respostas, que explicam as propriedades em comum 

necessárias à estruturação de um campo específico de relações.  

Esses espaços sociais são ricos de relações compartilhadas e seus 

integrantes dotados de propriedades. A noção de território, nomeada e legitimada 

pelo arcabouço legal do Estado, no caso o MDA, através de sua política territorial, foi 

incorporada pelos agentes tanto no Seridó quanto no Sertão do Apodi como espaço 

de percepção de suas relações sociais e políticas.  

Vale salientar que o MDA apenas se apropriou de uma configuração 

socioespacial que já existia. Isso ocorreu no caso do Seridó. O Seridó, enquanto 

espaço de relações compartilhadas, e sua suposta identidade coletiva já existiam, 

independentemente de decretos governamentais. O Seridó já era Seridó antes de 

ser nomeado território do Seridó.  

No Sertão do Apodi, a percepção de integração, quando comparada com o 

que ocorre no Seridó, é bem menor. Contudo, em se tratando do Rio Grande do 

Norte, apenas o Seridó possui tamanho senso de identidade. Apesar de o Sertão do 

Apodi não ter o mesmo senso de homogeneidade dos seridoenses, dois aspectos 

fizeram com que essa pesquisa insistisse na adoção da noção de território como 

recorte para suas análises, nesse caso.  
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O primeiro tem relação com a atuação da instituição Igreja Católica em três 

grandes paróquias: Campo Grande, Caraúbas e Apodi. A partir da década de 1970, 

esses municípios foram sedes para a atuação de padres estrangeiros de uma 

mesma congregação religiosa, Sagrado Coração de Jesus. Cada paróquia atendia, 

além do município que a abrigava, outras cidades circunvizinhas.  

A área de atuação dessas paróquias criou um vasto campo de atuação em 

comum, com intervenções semelhantes e atividades compartilhadas, formando 

jovens e difundindo as Comunidades Eclesiais de Base. Hoje, grande parte desses 

jovens está à frente dos sindicatos, partidos políticos e ONGs que atuam no Sertão 

do Apodi.  

O outro aspecto importante, que foi considerado para a adoção da noção de 

território do Sertão do Apodi, tem relação com as atividades do Projeto Dom Helder 

Camâra (PDHC)6. A execução do Projeto Dom Helder tem como foco o território do 

Sertão do Apodi, noção adotada como forma de potencializar suas ações junto à 

política de desenvolvimento territorial do MDA.  

Desde 2003, ano do início das atividades do projeto no território, foi montada 

uma grande rede de atuação, que envolve sindicatos, associações rurais, ONGs e 

poder público, no sentido de fomentar de forma articulada as ações preconizadas 

por seus objetivos, pensando coletivamente os problemas e soluções,  e assim 

passou a fazer parte do discurso de um grupo de agentes.  

As pesquisas exploratórias para a confecção dos primeiros ensaios desta 

Tese revelaram a importância da apropriação da noção de território para pensar de 

forma adequada os processos sociais que começavam a se desenhar. A partir de 

então, fazer uma aproximação com o conceito de espaço social de Bourdieu foi uma 

consequência das leituras realizadas e da tentativa de aproximar teoria e prática.  

Os agentes com atuação no Seridó e no Sertão do Apodi percebem os 

territórios não somente como recortes geográficos, mas como espaços de relações 

sociais compartilhadas, espaços de disputa, de atuação para a execução de seus 

projetos de poder. Nesse espaço social se inserem vários campos, entre eles o da 

agricultura familiar, e seus agentes se encontram para dotar o território de sentido, 

ou seja, ele é percebido e constituído pelas práticas sociais dos que dele fazem uso.  

                                                 
6 Projeto do Governo Federal, através do MDA, que desde 2003 tem financiado ações de 
desenvolvimento econômico e organização social no território do Sertão do Apodi no Rio Grande do 
Norte.  
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  O uso teórico-metodológico dos conceitos de habitus, campo e capital caiu 

com uma lupa para justificar a entrevista semiestruturada com grupos ou indivíduos, 

juntamente com a análise documental e a observação, como técnicas da pesquisa 

qualitativa a serem adotadas para o presente trabalho. Em especial, a entrevista 

semiestruturada tem sido amplamente utilizada nas ciências sociais como recurso 

eficaz de coleta de dados.  

A depender do objetivo da pesquisa, o uso de questionários, por exemplo, 

pode se mostrar ineficaz, quando comparado com a adoção da entrevista 

semiestruturada, que, com um roteiro inicial predefinido, oportuniza quem vai ser 

entrevistado, uma expressão maior de seus pontos de vista. Não é possível 

compreender o habitus mediante questionários. O relato oral, através da entrevista 

semiestruturada, é, nesse caso, a melhor técnica de pesquisa.  

As entrevistas foram fundamentais para a compreensão das trajetórias das 

lideranças da agricultura familiar. Bourdieu enfatiza que o habitus dos agentes é 

identificado a partir de suas trajetórias. Fala-se, aqui, de um habitus coletivo, apesar 

da constatação de que há um habitus individual, que possui poder de interferência 

nos processos de socialização.  

Outro aspecto teórico-metodológico importante, e aqui tem caráter 

operacional, é referente ao uso da categoria agente7, sua adoção neste trabalho 

merece ser explicada. Bourdieu utiliza o conceito de agente para superar o de 

sujeito. O agente é a noção mais apropriada para se referir a uma concepção ativa 

do ser social, ao contrário do sujeito, que é condicionado pelas estruturas, tornando-

se quase imóvel e inerte à dinâmica da vida social.  

O agente é concorrente, disputa posições na hierarquia de um campo de 

relações. A luta por interesses move os diferentes agentes. O poder de classificar, 

de nomear é o objetivo perseguido no interior dos campos de relacionamento de 

determinado espaço social. Bourdieu critica o objetivismo por cercear a capacidade 

do indivíduo de agir e apenas executar papéis.  

                                                 
7 A noção de agente ficou famosa através da Teoria da Agência ou Principal-Agent (MONSMA, 2000). 
Ela tem como objetivo contribuir para a elucidação do processo de escolha do indivíduo na 
sociedade, potencializando as decisões, através de uma escolha racional. No entanto, essa 
abordagem é bastante criticada por não explicar o que está por trás dos processos de escolha ou o 
que faz um agente optar por uma escolha e não por outra. A noção de agente adotada no presente 
trabalho difere, radicalmente, da chamada Teoria da Agência. O agente em Bourdieu é orientado para 
agir a partir de seu habitus, que ao mesmo tempo que é estrutura estruturada é também estrutura 
estruturante.  
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Ortiz (1983), afirma que ao mesmo tempo que a noção de agente em 

Bourdieu se aproxima de uma sociologia dos atores sociais, ele trabalha com a ideia 

de que há um cenário, o campo objetivado. O campo tende a fazer com que as 

relações de poder ali estabelecidas sejam apenas reproduzidas pelos agentes no 

espaço social como um todo, Ortiz (1983). Logo em seguida, o segundo capítulo da 

Tese voltará a discutir essas elaborações teóricas.  

O agente nessa visão é dotado de poder e ao mesmo tempo é concorrente 

perante aos demais agentes integrantes de um campo. É utilizada, neste trabalho, a 

noção de agente para expressar o poder de liderar. Apesar de todo agente, 

independentemente de seu papel na hierarquia do campo, exercer algum poder, as 

lideranças da agricultura familiar são, aqui, compreendidas como agentes líderes.  

 As lideranças da agricultura familiar são agentes sociais e políticos no interior 

de seu campo de relações e no espaço social em que atuam. Toda liderança é um 

agente, mas nem todo agente é, deseja ou tem a oportunidade de liderar os 

processos de organização social nos territórios pesquisados. Pode-se separá-los 

também, como diz Bourdieu, como sábios e profanos, ou seja, por um lado há os 

conhecedores das regras, das normas, senhores do saber e dotados da capacidade 

de nomear, e por outro lado identificam-se os que, por inúmeras questões, não se 

apropriaram desse poder (BOURDIEU, 2011a, 2007).  

Os agentes líderes são os que detêm o reconhecimento dos demais agentes 

no campo, possuem legitimidade para representar e falar em nome de um grupo e 

são respeitados por serem conhecedores das regras e normas de funcionamento do 

campo. Eles têm, quase sempre, visibilidade em todo o espaço social, atuam como 

protagonistas na cena política dos territórios e são também os detentores de um 

capital simbólico, resultado do acúmulo de capital social construído e mobilizado 

pelas instituições em que foram ou estão inseridos.  

Os agentes desenvolvem algum papel de mobilização e articulação política, 

seja no sindicato, seja na associação, seja na Organização Não Governamental, e 

têm funções de liderança no campo de relações da agricultura familiar nos territórios. 

Constatou-se que os assessores e dirigentes de ONGs não só executam políticas 

públicas e mediam processos.  

A pesquisa exploratória comprovou que as ONGs também atuam como 

representantes dos agricultores familiares e disputam com os dirigentes sindicais e 

de associações rurais pelo direito de representar o segmento, de falar em nome de 
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uma comunidade, de um grupo. Por mais que oficialmente as ONGs digam que seu 

papel não é de representar os agricultores, e de sim mediar, na prática, elas atuam 

como representantes e mobilizadores políticos do segmento nos territórios.  

Portanto, os agentes entrevistados pela pesquisa são as lideranças que 

integram o campo de relações da agricultura familiar nos territórios do Seridó e do 

Sertão do Apodi. Os agentes líderes estão à frente das redes de articulação que 

circulam no campo. Rede e agentes são compreendidos como conceitos 

operacionais, metodológicos, através dos quais as relações sociais no campo e no 

espaço social são estruturadas.  

Enfim, a presente Tese é dividida em introdução, seis capítulos e conclusão. 

O objetivo do segundo capítulo, “Habitus e agricultura familiar: conteúdo e forma de 

uma ação política”, é explicar os principais conceitos adotados para as análises da 

pesquisa. Nele, são explicitadas, principalmente, as noções teórico-metodológicas 

de habitus, campo e capital a partir de seu idealizador, o sociólogo francês Pierre 

Bourdieu.  

É momento também de explicar o que este trabalho compreende como matriz 

de compreensão institucional, empoderamento e comunidade fechada de capital 

social, argumentos caros ao desenvolvimento e à conclusão da Tese. A título de 

esclarecimento, também é feita uma rápida discussão sobre a adoção do conceito 

de agricultura familiar e sua abordagem enquanto categoria de ação política.  

No terceiro capítulo, “Espaços Sociais construídos: os territórios do Seridó e 

do Sertão do Apodi”, é feita uma caracterização dos dois territórios, Seridó e Sertão 

do Apodi, como construções sociais, erguidos não apenas por fronteiras geográficas, 

mas, sobretudo, pela percepção coletiva dos agentes que ali moram e trabalham e 

por quem de fora adjetiva e ajuda a moldar uma trajetória social compartilhada.  

A partir do quarto capítulo, intitulado: “Uma matriz de compreensão 

institucional para compreensão do habitus coletivo”, são analisados os resultados 

das primeiras idas aos territórios, realizadas para a confecção da Tese. Em 

particular, o quarto capítulo se detém na identificação e na análise da presença de 

três instituições comuns à formação de um habitus coletivo entre as lideranças da 

agricultura familiar no Seridó e no Sertão do Apodi.  

A matriz de compreensão institucional é apresentada como um recurso 

metodológico para a análise do habitus, identificação de sua forma coletiva. Mesmo 

que o habitus seja visto por si só, como uma matriz de compreensão, isso não faz 
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dele um instrumento completo. O habitus é referenciador de toda ação do agente. 

Além de agricultor familiar, o agente também pode ser pai ou mãe, jogador do time 

de futebol, membro de uma religião etc. Enfim, vários são os dispositivos de ação 

que podem oferecer formato ao ser social em questão.  

Torna-se muito vago partir das trajetórias dos agentes sem antes precisar o 

que de fato se deseja na análise do habitus. A matriz de compreensão institucional 

pode atuar como uma espécie de guia para a análise, pois através de sua 

identificação são dados forma e conteúdo ao recorte que é objetivo do estudo. É 

preferível aqui falar de um habitus coletivo, sendo a matriz de compreensão 

institucional o instrumento que oferece identificação a ele.  

No quinto capítulo, “Conflitos, disputas e projetos de poder: a conquista do 

reconhecimento e a construção do capital social”, é desenvolvida uma espécie de 

etnografia dos conflitos, da atuação dos agentes, através dos espaços que eles 

ocupam em nome da agricultura familiar. Em especial, são destacados os espaços 

das redes, aqui vistos apenas como recortes metodológicos, já que neste trabalho 

não existe intenção de pensar uma teoria de redes.  

A trajetória comum aos agentes se transformou em uma grande e complexa 

diversidade de posicionamentos e ações coletivas nos territórios do Seridó e do 

Sertão do Apodi. O capital social construído e mobilizado pelos agentes é produto e 

reprodutor de suas formas de percepção social nesses territórios.  

O capital social nos territórios é trabalhado como um produto para instituições 

justificarem suas intervenções e se posicionarem no campo de relações em que 

atuam. O capital simbólico resultante da socialização produzida pelo capital social, 

pelos agentes e por suas instituições influencia nos contornos da política da 

agricultura familiar nesses territórios. O ordenamento do campo é ditado por uma 

forma de classificação que tem origem no habitus coletivo dos agentes da agricultura 

familiar.  

O sexto e último capítulo tem como título “A construção de uma comunidade 

fechada e o jogo dos empoderados”. Nesse momento do trabalho, é enfatizado o 

resultado da contínua intervenção dos agentes, através do que é chamado de 

empoderamento. Os empoderados são produtos do interior de uma comunidade 

fechada de capital social.  

Na conclusão do trabalho, são apresentadas as considerações finais sobre a 

pesquisa realizada e a síntese dos principais aspectos que dela resultou. Parte-se 
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da ideia de que o capital social é construído e mobilizado pela contínua intervenção 

dos agentes e suas instituições com atuação no campo de relações da agricultura 

familiar nos territórios. Identificou-se um capital social distribuído de forma desigual 

nesses campos, dando origem a uma comunidade fechada de poder. Os produtos 

dessa comunidade de poder são os empoderados.  

 Os empoderados são aqueles que melhor desfrutam do capital social 

acumulado pelos agentes no campo, conseguindo, a partir de então, acessar outras 

formas de capital. Os empoderados estão protagonizando a cena política no campo, 

construindo pontes de mobilidade dentro e fora do seu campo de relação original. Os 

empoderados estão à frente dos sindicatos, das associações rurais e das ONGs e 

são frutos de um habitus coletivo que se desenvolveu de forma peculiar em cada um 

dos territórios pesquisados.  

 Desse processo, resultou o empoderamento social e político de determinados 

agentes, que tem como consequência a apropriação do poder simbólico e seu uso 

para a conquista de novos lugares no espaço social e no campo onde se situa.  

No discurso oficial dos agentes que lideram os processos sociais da 

agricultura familiar nos territórios, há uma tentativa de homogeneizar os resultados 

das ações desenvolvidas. No entanto, na prática, é identificado algo muito 

circunscrito, que se pode chamar de comunidade fechada de poder, fruto de uma 

distribuição desigual de capital social. O empoderamento de uns agentes em 

detrimento de outros é a expressão máxima de uma matriz de compreensão 

institucional de um habitus que mostra uma trajetória reveladora das diferenças em 

sua formação.  
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2 POR UMA TEORIA DAS PRÁTICAS SOCIAIS: HABITUS , CAMPO E CAPITAL 
NA AGRICULTURA FAMILIAR  
 

O francês Pierre Bourdieu, apesar de sua contemporaneidade, é considerado 

por muitos estudiosos um clássico da Sociologia. Bourdieu, costumeiramente, é 

acusado de apresentar uma sociologia da perpetuação das desigualdades, Ortiz 

(1983). Em vez de corroborar com a tese da primazia do objeto sobre o sujeito, ou 

vice-versa, Bourdieu escreveu sobre a interdependência dos condicionamentos 

materiais e simbólicos que agem sobre os indivíduos. A Sociologia de Bourdieu atua 

de forma relacional, articulando dimensões econômicas, culturais e simbólicas da 

vida social.  

Para Bourdieu (2011a), ao contrário das explicações deterministas e 

condicionadoras, a conquista das posições sociais tem relação com um campo de 

relações, o econômico, por exemplo, é apenas um entre tantos. As posições em um 

campo são determinadas por um conjunto de disposições que o indivíduo ou o 

agente, como ele prefere, utiliza em sua prática social. Esse conjunto de disposições 

tem relação com o acúmulo de algum tipo de capital, econômico, social, cultural e 

simbólico, obtido pelo agente ao longo de sua trajetória social, o que Bourdieu 

chama de habitus.  

A sociologia de Bourdieu critica a hierarquização da sociedade. Ele defende 

que não é suficiente apenas identificar a desigualdade, sendo importante interpretar 

como ela funciona e de que forma os mecanismos de dominação agem sobre os 

agentes. O segundo capítulo da Tese abordará alguns conceitos e categorias 

importantes ao desenvolvimento do trabalho.  

 

2.1 O HABITUS E A PESQUISA  
 

 Durante a vida acadêmica, é comum tratar sobre a importância da 

identificação do objeto de pesquisa, da escolha de teoria e metodologia apropriadas 

e de sua aplicabilidade para as pretensas análises a serem desenvolvidas. 

Posteriomente, foi relendo a obra de Pierre Bourdieu que o percurso da construção 

da pesquisa acadêmica ficou mais rico e a esfera de possibilidades de análises se 

tornou mais complexa.  
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Quando Bourdieu (2011a,  p. 27) diz que “o objeto não se produz de uma 

assentada [...], pois é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, 

por sucessivos retoques”, ele resgata a importância do papel do cientista social, o de 

problematizar a realidade. Bourdieu argumenta sobre não se fechar diante das 

aparentes impossibilidades do trabalho acabado, nesse caso, da proposta definida, 

pois uma tese não está concluída. É importante e legítimo atentar para as mudanças 

possíveis no decorrer da pesquisa, em que as questões identificadas podem ser 

modificadas, as hipóteses, alteradas, resultando em mudanças na metodologia. 

 Ao identificar a possibilidade analítica que o manuseio dos conceitos de 

campo, habitus e capital poderia proporcionar à presente pesquisa, um verdadeiro 

“frenesi” intelectual aconteceu. Uma espécie de arrebatamento produzido a partir da 

constatação de que se encontrou uma lupa, a qual parece ser apropriada ao desafio 

de ajudar a desvelar, compreender as possibilidades a serem exploradas no 

caminho da pesquisa.  

O conceito de habitus8 ajuda a refletir sobre as questões produzidas pela 

pesquisa. Pensar relacionalmente, na perspectiva de Bourdieu, é considerar a 

importância das estruturas e seus condicionamentos para a vida social e ao mesmo 

tempo perceber a relevância dos agentes no processo decisório, observando a 

individualidade como algo estruturante. 

O esforço de pensar um mundo constituído de relações que interdependem é 

tentar escapar dos conceitos pré-construídos, das armadilhas do óbvio e das 

supostas dicotomias desenhadas na sociedade. Nesse sentido, é preciso evitar a 

sedução, muitas vezes, de pesquisar as definições do que é “oficialmente” problema, 

ou seja, aquilo que parece ser merecedor de um estudo, legitimado como questão 

social e enfatizado como relevante. Numa perspectiva relacional, evitar a impressão 

inicial de um mundo pronto e acabado é a primeira lição.  

As ciências sociais, tradicionalmente, dividiram  a interpretação da sociedade 

em: objetivismo versus subjetivismo, sociedade versus indivíduo. Nesse atento, as 

dicotomias analíticas pautadas entre a preponderância da ação em detrimento da 

estrutura, e vice-versa, foram e ainda são desafiadoras para toda uma geração. 

Logo, as relações que configuram o espaço social devem ser pensadas tanto como 

                                                 
8 O termo habitus vem do latim e deriva da palavra grega Hexis, “disposição para agir”, usada por 
Aristóteles (BOURDIEU, 2011a).  
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estruturas estruturadas quanto como estruturas estruturantes em um cenário de 

análises possíveis.  

 

2.2 SOBRE OS CONCEITOS DE HABITUS E CAMPO  

   

Para Bourdieu (2007), as relações sociais, de poder ou de classe não 

ocorrem apenas no campo econômico. Elas também são identificadas nas demais 

esferas da vida social, ou seja, um espaço social é composto por vários campos 

relacionais. Em A Distinção: crítica social do julgamento, Bourdieu (2007) retoma o 

tema da luta de classe para dizer que as desigualdades não acontecem apenas por 

uma questão econômica. Elas também têm relação direta com o acúmulo de capital 

cultural dos indivíduos na sociedade.  

Bourdieu é atento à forma como ocorrem os processos de legitimação e 

justificação da dominação social de um grupo sobre o outro, de um indivíduo em 

relação aos demais. Ele discute, por exemplo, como o gosto é construído e discorda 

do fato de que muitos o consideram uma particularidade do indivíduo. Para ressaltar 

uma arquitetura da distinção, que há por trás de algo aparentemente banal, Bourdieu 

diz que o gosto é discutível, sim.  

 O gosto na sociedade se diferencia não porque se trata de uma qualidade 

inata e relativa ao indivíduo, mas porque ele é adquirido na sociedade. O fato é que 

os diferentes gostos são explicados pelas oportunidades desiguais existentes nessa 

mesma sociedade. O acúmulo desigual de capital cultura por partes dos agentes 

ajuda a compreender a tênue relação entre família e escola. 

Para reconstruir como os grupos na sociedade concebem o gosto, a escolha 

por algo em detrimento de outro, Bourdieu ressalta a importância das trajetórias 

sociais, das experiências dos agentes para identificar, consequentemente, a 

construção dos diferentes gostos. Ele desconstrói a ideia do gosto como algo 

inerente à sensibilidade individual para defender a importância das instituições na 

formação dos comportamentos.  

O gosto é uma construção social que serve para separar, segregar um grupo 

do outro. Os julgamentos estéticos, por exemplo, são a todo o momento úteis para 

os que desejam se distinguir nas sociedades e significam o direito a determinadas 

exclusividades, ou seja, tal aparência é cara e inerente a uns poucos. Mais do que 
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apresentar o capital cultural como instrumento de classificação dos grupos, Bourdieu 

deseja discutir a importância da dominação simbólica de um grupo sobre o outro.  

Utilizar os conceitos de Bourdieu é romper com as teorias que reduzem o 

campo social, rico de relações e possibilidades de ação, ao campo econômico. Em 

vez de falar em classe no sentido de disputas por um espaço objetivo (campo 

objetivado da dimensão econômica), Bourdieu (2011a, p. 136-137) prefere defender 

um espaço de relações como espaço das probabilidades:  

 

É preciso afirmar, contra o relativismo nominalista, que anula as 
diferenças sociais ao reduzi-las a puros artefatos teóricos, a 
existência de um espaço objetivo [...] as classes sociais que 
podemos recortar no espaço social [...] não existem como grupos 
reais embora expliquem a probabilidade de se constituírem em 
grupos práticos, famílias, clubes, associações, e mesmo movimentos 
sindicais ou políticos.  

 

O que está em jogo é a “representação do mundo simbólico”, a distribuição 

desigual de um poder, que tem por base não somente o acesso a bens materiais, 

mas também referência em múltiplas questões, que podem envolver a apropriação 

de diferentes tipos de capital por parte dos agentes (BOURDIEU, 2011a). 

Bourdieu rompe com a tradicional dicotomia nas ciências sociais e afirma que 

as estruturas devem ser analisadas a partir da prática dos agentes. Bourdieu produz 

uma obra de grande envergadura teórica ao se distanciar, de um lado, das 

explicações da visão estruturalista, que pregava a primazia das estruturas sob os 

indivíduos e, do outro, em relação à perspectiva do individualismo metodológico, ao 

perceber os indivíduos como racionalizadores da vida social.  

Ele não só se contrapõe, mas avança no desafio de difundir o que ficou 

conhecido como estruturalismo construtivista ou construtivismo estruturalista. A 

questão teórica central em Bourdieu reside na relação entre o agente social e as 

estruturas da sociedade. Para responder suas indagações, ele atua através do que 

chama de conhecimento praxiológico, ou seja, uma dialética entre subjetivismo e 

objetivismo, uma mediação entre o agente e a estrutura.  

Bourdieu deseja superar as tradicionais abordagens teóricas ao introduzir a 

questão do habitus como conceito, para avançar no debate teórico sobre de quem é 

a primazia na sociedade: da estrutura ou do indivíduo. O conceito de habitus é 

apresentado como um conjunto de disposições culturais, resultado do processo de 
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estruturação da vida social. São “estruturas mentais” que auxiliam o agente a se 

movimentar no interior do espaço social e que definirá sua posição nos campos de 

relacionamentos. 

 Através desse conjunto de disposições flexíveis, os agentes criam 

estratégias, não necessariamente racionais, para agir nos campos de relações de 

seu espaço social. O habitus é diferente da noção comum de hábito, costume, modo 

de ser etc., ele é uma síntese dispositiva do poder das estruturas e da ação dos 

indivíduos. Não é condicionador de nada, ele opera sob múltiplos referenciais e age 

aberto às possibilidades do cotidiano da trajetória.  

Mediante a internalização e externalização do habitus, o agente é dotado do 

poder de classificar, agir, representar e organizar a realidade. O habitus é um 

gerador de práticas sociais, as quais são flexíveis e mediatizadas pela construção de 

sentidos adquiridos ao longo das trajetórias dos agentes, mas também obtidos 

através das experiências do presente.  

O habitus tem relação com a ideia de hexis, como princípio expressado pelo 

corpo, como postura e expressão incorporada, apreendida pelos agentes no 

processo de socialização, e do eidos enquanto modo de pensar e refletir sobre a 

existência (BOURDIEU, 2011a). No entanto, habitus é mais do que isso, pois 

expressa uma lógica peculiar do agente que pensa a realidade social, sem atuar 

determinando, mas, ao contrário, possuindo a capacidade reflexiva de fazer o 

agente ressignificar e recriar seu campo de relações.  

É através do conceito de habitus que Bourdieu sustenta seu distanciamento 

das noções definidoras do estruturalismo e do individualismo nas ciências sociais. 

Nessa compreensão, há uma relação dialética entre dois aspectos, vistos durante 

muito tempo como dimensões explicativas antagônicas.  

Na perspectiva de Bourdieu, pensar relacionalmente é também fazer um 

esforço para compreender as contribuições das diferentes tradições teóricas. Nas 

ciências sociais, Nobert Elias, assim como Bourdieu, também tenta romper com a 

dicotomia histórica existente nas ciências sociais entre de quem é a proeminência do 

sentido da vida social, se é dado ao indivíduo ou à sociedade.  

Em A sociedade da corte, Elias (2001) analisa a corte do rei Francês Luís IV 

para compreender como uma sociedade, com suas regras, normas e funcionamento 

próprios, constrói relações sociais. Elias (2001), através de elementos da teoria 

sociológica e de abordagens históricas, propõe o conceito de figuração. Com sua  
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perspectiva , Nobert Elias percebe que a existência dos indivíduos ocorre através de 

figurações, ou seja, a vida se processa em determinados contextos, ao mesmo 

passo que os próprios indivíduos são os criadores dessas figurações. 

 Bourdieu e Elias chegam a resultados muito semelhantes, percorrendo 

caminhos diferentes. Nessa perspectiva, é identificada uma sociologia 

contemporânea engajada para mostrar que existe uma subjetividade socializada, ou 

seja, o indivíduo é disposto tanto por sua força subjetiva em estruturar os espaços 

socais quanto pela sociedade, ao orientar suas ações.  

Para compreender essa abordagem, a noção de campo é desenvolvida no 

aspecto das estruturas que exercem coação. Através de uma consciência social 

exterior e autônoma às vontades individuais, o campo é identificado como parte da 

estrutura condicionadora da socialização. É através do campo que se tem a 

sensação de estar em um “mundo pronto”, restando apenas a acomodação. Ele é 

entendido, então, como estrutura estruturada.  

A participação em um determinado campo tem relação com o grau de 

pertencimento e afinidade que o agente tem com o que é partilhado. Por exemplo, 

no campo religioso, as características dos fiéis de um determinado sistema de 

crenças estão relacionadas com o tipo de envolvimento que eles têm com a religião.  

No caso do cristianismo católico, vai fazer toda diferença se ele é um 

sacerdote ou leigo, que tipo de papel ele desempenha, se não vai às missas, se 

dirige algum dos serviços: coordena o grupo de jovens, está à frente da equipe do 

dízimo, enfim. A posição no campo de relações lhe conferirá reconhecimento e 

legitimidade diante de seus pares e na política de atuação, perante os agentes do 

seu próprio campo ou de outros campos existentes naquele determinado espaço 

social.  

É com o habitus que o agente interfere em um campo, modificando-o, 

transformando as estruturas postas, encontradas por ele, em um mundo que parecia 

pronto, acabado. O habitus é ao mesmo tempo estrutura do resultado de forças 

externas (estruturas estruturadas) e de suas instituições (estruturas estruturantes).  

Na visão de Bourdieu, as noções de campo e habitus são relacionais, 

necessárias à compreensão do papel desempenhado pelos agentes no espaço 

social. O campo interfere no habitus, sendo importante para sua constituição e forma 

da mesma maneira que o habitus interfere no campo, modificando-o e dando-lhe 

conteúdo e dimensão.  
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Nessa visão, os aspectos materiais e simbólicos da vida social estão 

imbricados numa relação simbiótica entre sociedade e indivíduo, agindo de forma a 

caracterizar o habitus como uma espécie de articulação de sentidos que orienta o 

agente, uma “disposição incorporada”. O habitus é visto como um conhecimento 

adquirido, que dá sentido às ações protagonizadas, às decisões tomadas e à 

estruturação do espaço de relações do agente (BOURDIEU, 2011a).  

 Também se compartilha da ideia de que o “habitus não é destino”, ele é um 

sistema de disposições em aberto. Essa concepção social deve ajudar a pensar a 

identidade social de um grupo, um habitus coletivo. Os processos de escolha dos 

agentes, a partir dessa compreensão, são orientados não por uma racionalidade 

estratégica, mas por uma combinação entre a objetividade das estruturas 

condicionadoras e as subjetividades interpretadoras da vida social, inerentes ao 

agente.  

Através da noção de matriz de compreensão institucional, o habitus dos 

agentes que lideram o campo da agricultura familiar nos territórios do Seridó e do 

Sertão do Apodi é identificado no seu aspecto coletivo. No entanto, são realçadas as 

particularidades de instituições prevalecentes em dois espaços sociais, que atuam 

de forma diferente nas trajetórias dos agentes pesquisados. 

O conjunto de disposições presente na matriz ajuda a entender o papel 

desempenhado pelas lideranças ou agentes sociais. O campo de relações em que é 

protagonizada a cena política da agricultura é formado pelo conteúdo dos discursos, 

ações, projetos, enfim, pelos posicionamentos conquistados pelos agentes.  

Compreender como as lideranças agem no campo de relações da agricultura 

familiar passa por identificar o sentido de suas práticas sociais, o que orienta o 

processo da escolha, por exemplo, sobre as alianças realizadas e os projetos 

políticos almejados. O campo de poder, onde se desenrola a teia política de relações 

da agricultura familiar, é a arena desta pesquisa. O habitus das lideranças políticas 

alicerçadas em suas trajetórias alimenta esta pesquisa, entendendo os seus 

desdobramentos no campo da agricultura familiar.  

O habitus é, sobretudo, um sistema de deposições em constante alteração. 

Há uma disposição fundante nesse conceito, já que ele é constantemente 

enriquecido pelas relações sociais dialéticas entre os agentes e os campos do 
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espaço social. O habitus também atua como um filtro dos contextos sociais, através 

de uma reflexividade9 incorporada. 

Quanto mais informações o agente possui, mais capacidade de decidir e fazer 

escolhas ele tem. Refletir sobre um processo em construção é uma ferramenta do 

habitus. As práticas sociais dos agentes resultam tanto das experiências de 

aprendizagens, fruto de suas trajetórias, quanto dos acontecimentos presentes.  

 Entende-se que o habitus é resultado das trajetórias sociais dos agentes. Os 

agentes orientados pelas disposições incorporadas do habitus realizam movimentos 

dialéticos e reflexivos no interior dos espaços sociais assim como constroem suas 

posições em um determinado campo. A posição de cada agente em um campo tem 

relação com os tipos de capital que ele dispõe e pode utilizar a seu favor, o que 

caracteriza o habitus, através das trajetórias sociais de cada agente, que irá definir.  

É possível destacar três propriedades para caracterizar um campo. A primeira 

tem relação com a autonomia, pois um campo só se configura no espaço social caso 

ele tenha autonomia em relação aos demais campos existentes (BOURDIEU, 

2011a). Ele precisa ter suas próprias regras de funcionamento para delimitar a saída 

ou o ingresso dos agentes e os bônus e ônus para os que dele fazem uso, 

arriscando-se nas disputas simbólicas e na concorrência por acúmulo de algum tipo 

de capital disponível. 

A segunda propriedade tem sua explicação na importância dada pelos 

agentes ao campo, ou seja, é necessário que haja reconhecimento do campo. Os 

agentes precisam legitimar os objetos ou temas que edificam o campo, o que é 

valorizado e visto pela comunidade de membros como algo comum ao interesse dos 

que dele compartilham poder.  

A terceira propriedade reza sobre a existência de disputas pelos objetos e 

temas valorizados pelos agentes, defendendo que todo campo tem que ter 

concorrência pelos símbolos valorizados por seus integrantes. A capacidade de 

acúmulo em maior ou menor quantidade e qualidade de algum tipo de capital no 

interior do campo vai posicionar os agentes de forma desigual, fazendo com que as 

disputas se tornem mais visíveis.  

                                                 
9 Ao fazer uma sintonia com o conceito de reflexividade de Antony Giddens (1991), pode-se entender 
a realidade social como algo em constante transformação, em que os indivíduos são portadores de 
uma reflexividade que os posiciona no mundo social, mais ou menos independentes de referências 
fixas e condicionadoras.  
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Para Bourdieu (2011a), todo campo possui suas regras próprias de 

funcionamento, que são seguidas pelos agentes que dele compartilham relações. As 

regras de funcionamento não obedecem a uma imposição forçada ou obrigação, 

como aparentemente se pode concluir. Os agentes que detêm melhores posições no 

campo exercem, muitas vezes de forma sutil, o domínio de suas ideias sobre os 

demais agentes. As regras de funcionamento de um campo são resultados das 

estruturas encontradas pelos agentes ao ingressarem nesse mesmo campo.  

Os agentes que têm melhores posições, conquistadas pelo acúmulo de 

alguma forma de capital, conseguem monopolizar o campo com seus pontos de 

vista, acabando por ocorrer um ciclo de reprodução de ideias e posições. Não cabe 

aos agentes, apenas, reproduzir as estruturas do campo, no entanto as 

modificações das regras somente serão consentidas aos que desfrutam das 

melhores posições, cabendo a eles o direito de nomear, ou seja, de dar sentido ao 

campo.  

Bourdieu (2005) compara o funcionamento de um campo a um jogo, que tem 

regras claras, em que há disputas e acordos entre os jogadores. Outra característica 

do campo pode ser destacada em relação às dificuldades criadas por seus 

integrantes para o possível ingresso de novos membros. Os agentes internos 

compartilham de dispositivos culturais que são usados para impedir a influência dos 

agentes externos ao campo.  

Sempre que há alguma ameaça ao campo, os agentes mobilizam seus 

recursos para construir barreiras para desestabilizar as ameaças ao monopólio de 

ideias e posições. O campo atua no sentido de sua autorreprodução, assegurando a 

desigualdade já existente entre os seus agentes. A concorrência entre os agentes no 

interior de um campo acontece em função das disputas por posições e pelo direito 

de nomear, ou seja, criar hegemonia neste.  

 

2.3 A CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL E OS DIFERENTES TIPOS DE 
CAPITAL NA CONSTRUÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE UM CAMPO DE RELAÇÕES 

 

O espaço social é estruturado pelo que Bourdieu (2011b) chama de 

“propriedades atuantes”, que são na verdade os diferentes tipos de poder ou capital 

que dão forma e conteúdo aos diferentes campos existentes em um mesmo espaço 
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social. O espaço social é formado por campos de relacionamentos, que representam 

a síntese do processo de diferenciação social.  

Utilizando-se de outro enfoque teórico, Muirakytam (2012), em Penúltima 

Versão do Seridó, argumenta sobre a noção de um “espaço social diferenciado”, 

para justificar o seu estudo regionalista sobre o território do Seridó, e tenta 

compreender as origens da “adjetivação positiva do Seridó”, as questões em torno 

do difundido “ego seridoense”, das qualidades apontadas por outros e 

sistematicamente representadas por seus habitantes. Na mesma perspectiva, 

Albuquerque (2011)10, em A Invenção do Nordeste, fala da criação do discurso de 

uma região, no caso o Nordeste brasileiro, em que o autor procura compreender 

como foi construída a imagem e os significados do homem nordestino.  

Apesar das diferenças de objetivos e da abordagem teórica utilizada na 

presente Tese, com os autores anteriormente citados, corrobora-se a intenção de 

compreender como uma determinada formação social é construída a partir do  

conteúdo de práticas discursivas.  

Nesse caso, é oportuno entender como espaços sociais diferentes, Seridó e 

Sertão do Apodi, conseguiram influenciar na organização das práticas de seus 

agentes no campo de relações de poder de um segmento, os agricultores familiares. 

Compreender o discurso dos agentes se torna importante na identificação de suas 

trajetórias no espaço social e na formação de um campo de relacionamento 

específico.  

 Em Bourdieu (2011b, p. 153), é reforçada a ideia de que o espaço social 

funciona como um recorte geográfico: “na realidade o espaço social é um espaço 

multidimensional, conjunto aberto de campos relativamente autônomos [...]”. O 

espaço é socialmente construído pelos agentes em movimento no interior dos 

campos de relações onde os diferentes tipos de capital estão em disputa e à 

disposição desses mesmos agentes.  

Em um mesmo espaço social, convive o campo econômico, presente através 

de um capital objetivado, com outros campos. Os demais campos são possuidores 
                                                 
10 Durval Muniz de Albuquerque Junior analisa a construção da criação do Nordeste com enfoque na 
teoria de Michel Foucault e procura identificar não as raízes da “nordestinidade”, mas as condições, 
as relações, o processo como ocorreu a construção de um Nordeste “caricaturado” em livros, 
discursos e também na imaginação dos que não são nordestinos. Em Foucault, as relações sociais 
estão difusas, são por excelência relações de poder. Em Bourdieu, as relações sociais podem ser 
rastreadas, compreendidas através dos conceitos teóricos e operacionais do habitus, campo e 
capital. O poder é acessado de forma desigual e tem explicação originada nas trajetórias dos 
agentes.  
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de um capital incorporado, o que ocorre com o campo político, o religioso, o cultural 

e tantos outros. É através desses campos de relações que os agentes estão a todo 

o momento posicionando e reposicionando suas ações na disputa pela hegemonia 

de suas áreas de atuação.  

A posição de cada agente no interior de um campo será definida pela 

quantidade de capital que ele conseguir acumular. Os agentes estão em constantes 

disputas pelo acúmulo de capital, sem necessariamente se tornarem “grupos 

antagônicos” (BOURDIEU, 2011a). 

No debate teórico travado por Bourdieu, os agentes podem acessar alguns 

tipos de capital: o capital econômico, que seria identificado pela quantidade de bens 

materiais e recursos financeiros acumulados; o capital cultural, definido pela 

formação, quantidade de recurso humano conquistado; capital social, caracterizado 

pela quantidade de relações estabelecidas por meio de cooperação, reciprocidade e 

pertencimentos mútuos adquiridos através dos processos de socialização.  

Por último, Bourdieu destaca o capital simbólico, que é talvez o mais 

importante, pois é ele o resultado do acúmulo por parte dos agentes de alguma das 

outras formas de capital já relacionadas. O capital simbólico é adquirido através do 

reconhecimento dos demais agentes no interior de um campo de relações no espaço 

social, igual como ocorre em um jogo, já que entre os agentes há disputas por 

legitimidade e reconhecimento social. 

A legitimidade do agente no campo se reverte para ele em poder simbólico, 

que nas relações sociais possui um enorme valor, afirma Bourdieu (2011a, p. 145): 

“na luta pela imposição da visão legítima do mundo social [...], os agentes detêm um 

poder à proporção de seu capital, quer dizer, à proporção ao reconhecimento que 

recebem de um grupo”.  

O poder simbólico conquistado pelos agentes tem grande utilidade nas 

disposições do habitus. O poder de nomear oferecido pelo acúmulo de capital 

simbólico dá sentido ao funcionamento de um campo, sendo ele fruto da 

concorrência entre os agentes e o reflexo de um contínuo e persistente processo de 

legitimação. Nomear é garantir uma visão do mundo social perante todos os 

membros de um grupo. 

 Esse poder de nomeação está constantemente em disputa. Ele é a própria 

luta pelo poder de classificar o mundo social, de dizer o que é certo e errado. As 

diferenças existentes nos espaços sociais podem construir simbolicamente 
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verdadeiros “estilos de vida”. O sentido das diferenças é derivado da posição 

ocupada pelos agentes em um determinado campo de relações, que por sinal é 

definido pelas trajetórias e pelos contextos que estruturam o habitus de cada um.  

 As trajetórias sociais dos agentes estão registradas em seu habitus individual 

ou coletivo. Elas são fomentadoras do tipo e da quantidade de capital que cada 

agente acumula para ser usado nas disputas de um campo. As trajetórias não são 

idênticas e disso resulta o acesso desigual de recursos econômicos, políticos, 

sociais e simbólicos no interior dos espaços sociais. 

As trajetórias alimentam o habitus, que atua empoderando e distinguindo a 

atuação dos agentes. Através da apropriação das formas de capital disponíveis, o 

habitus oferece sentido à prática dos agentes. No interior dos espaços sociais, 

existem campos de atuação de diferentes áreas da sociedade: religião, economia, 

cultura, política etc. São verdadeiros campos de poder, pois os agentes o ocupam 

com a finalidade de disputar e produzir poder.  

 

2.4 SOBRE O USO DA NOÇÃO DE AGENTE E O ESTUDO DAS TRAJETÓRIAS 

Os clássicos das ciências sociais, Durkheim, Marx e Weber, impuseram à 

teoria contemporânea o desafio de refletir sobre onde reside o poder de construir a 

realidade social, se nas estruturas, forças externas ou no indivíduo e suas 

interações.  

A teoria utilizada por Bourdieu prefere trabalhar com o conceito de agente ao 

se referir ao indivíduo ou grupo, pois ele parte da ideia de que a noção de agente 

reúne melhores condições para expressar o princípio organizador e classificador do 

mundo social. Para o sociólogo francês, os agentes não são condicionados, nem 

condicionadores da vida social, eles são por excelência a síntese de um processo 

complexo.  

Ao mesmo tempo que o agente é fortemente influenciado pelas estruturas do 

espaço social, organizadas em um campo de relações, ele também possibilita uma 

margem estruturante de edificação da realidade social (BOURDIEU, 2011c). O 

agente, ao contrário da noção de sujeito, que Bourdieu rejeita, é dinâmico e vive em 

disputa com outros agentes no interior dos campos, em um espaço social, e não é 

simplesmente reprodutor de práticas e percepções condicionadoras da realidade.  
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Para Bourdieu (2011a), não há um “sujeito social” no sentido do ator racional, 

programado para agir independentemente. Os sujeitos na verdade são agentes, ou 

seja, são dotados de um senso prático orientado para ação, a partir de um habitus 

internalizado. O processo de socialização é ambientado de tal forma que as 

instituições e os agentes sociais atuam de maneira dinâmica e plural na construção 

dos espaços sociais, buscando posicionamentos de acordo com os recursos 

acumulados por cada um no percurso de suas trajetórias.  

O presente trabalho não tem a intenção de realizar uma investigação sobre 

histórias de vida das lideranças da agricultura familiar nos territórios do Seridó e do 

Sertão do Apodi. Não recorre às biografias de indivíduos como técnica de pesquisa 

e investigação, logo não são considerados os relatos isolados, ditos sob uma ótica 

particular, sob uma perspectiva unilinear. Biografias são insuficientes para a 

apreensão da complexidade das trajetórias existentes por trás da posição ocupada 

pelos agentes nesse campo de relações constituído nos territórios, nos espaços 

sociais aqui pesquisados.  

Parte-se da ideia de que apenas os relatos das dificuldades e oportunidades, 

dos obstáculos vencidos, dos dramas pessoais, das abdicações, enfim, quase como 

a descrição da “história dos vencedores”, não dizem muito a respeito daquilo que de 

fato é instigante para a pesquisa. Em A ilusão biográfica (1996), Bourdieu contesta o 

chamado “método biográfico”, que consiste em trabalhar com o estudo de uma 

sucessão de fatos históricos, muitas vezes, isolados.  

 O uso das trajetórias sociais, na presente pesquisa, é compreendido como 

algo relacional, no sentido de que não existe isolamento no caminho percorrido, ou 

seja, a cena, a rede de atuação, o universo delimitado pelos agentes são resultados 

de múltiplas referências para suas práticas sociais.  

Com isso, deseja-se compreender a formação do habitus comum ou próximo 

disso, presente em um campo de relações em dois espaços sociais diferenciados, 

nesse caso o Seridó e o Sertão do Apodi no estado do Rio Grande do Norte. 

Portanto, é perseguido o que a pesquisa traduz como trajetória social de lideranças 

posicionadas no campo de poder onde atuam os agentes da agricultura familiar.  

Bourdieu (1996) compara a tentativa de compreender a vida como uma série 

de acontecimentos, como uma viagem de metrô ou trem. Ele reflete sobre a 

importância do pesquisador ao “viajar”, levando em consideração o percurso do 

trajeto, as paisagens e os diversos personagens, com suas experiências e teias de 
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relações. Compreendem-se trajetórias sociais não como uma sucessão de fatos e 

acontecimentos, mas enquanto possibilidades de análises, que podem dizer muito 

sobre o sentido das ações dos agentes no presente.  

Os nomes, as identidades individuais e as histórias de vida das lideranças 

têm seu substrato, mas não são preponderantes no interior de uma investigação 

sociológica, que deve prezar por compreender a dialética implícita no interior da 

trajetória (BOURDIEU, 1996). Nas entrevistas realizadas para esta pesquisa, 

buscou-se não identificar e compreender as experiências pessoais, mas sim a forma 

como foram construídas as relações de oportunidade entre os agentes da agricultura 

familiar a partir da vivência na igreja, no sindicato e nos partidos políticos ao longo 

de uma trajetória social.  

 Compreender a trajetória social dos agentes é explicar sobre a construção de 

um habitus, é fazer um esforço para entender de que forma as práticas sociais do 

grupo/liderança11 ou agente no campo de poder se configuraram em um 

determinado espaço social. Através da identificação das trajetórias, a posição de 

cada agente no interior do campo é percebida e “solta aos olhos”, ou seja, o 

reconhecimento do papel exercido por um segmento social é facilmente recomposto.  

Portanto, não é apropriado falar sobre trajetórias individuais ou histórias de 

vida, é preferível argumentar sobre trajetórias sociais. A pesquisa que utiliza a teoria 

da prática social em Bourdieu deve atentar para o estudo de trajetória como recurso 

para a compreensão do habitus. Nesse mesmo sentido, Elias (2001) corrobora 

Bourdieu ao argumentar sobre a importância de a pesquisa sociológica atentar para 

a pluralidade dos indivíduos, que de uma forma ou de outra são interdependentes 

dentro do que ele considera configuração. Tanto Bourdieu quanto Elias defendem 

que o desenvolvimento dos conceitos deve ser acompanhado da pesquisa empírica.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Quando é feita referência à liderança, entende-se não apenas como um indivíduo, mas supõe a 
existência de um grupo por trás. A liderança detém um capital simbólico, um poder reconhecido e 
legitimado pelos demais no interior do campo. Quem é líder lidera alguma coisa, lidera um grupo.  
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2.5 EMPODERAMENTO E CAPITAL SOCIAL 

 

O interesse em utilizar o termo empoderamento nesta pesquisa nasceu 

durante o início das análises resultantes das primeiras entrevistas, isto é, ainda, 

durante o trabalho exploratório, quando se identificavam as categorias que 

norteariam a construção da Tese. No discurso dos agentes entrevistados, ficou 

notória a adoção, o uso do termo empoderamento.  

O termo empoderado é evocado pelos agentes para se referir a eles mesmos 

e/ou para identificar os demais agentes que se destacam nos processos de 

intervenção das instituições prevalecentes no campo de relações da agricultura 

familiar nos territórios. A partir das contribuições teóricas de Bourdieu, ficou claro 

que a apropriação dos termos empoderado e empoderamento poderia ser 

problematizada e tornar as análises em curso mais elucidativas.  

O uso e o sentido destes termos, empoderado e empoderamento, podem 

variar bastante. No caso das intervenções produzidas pelas ONGs e pelos 

sindicatos, quando eles afirmam que estão oportunizando aos agricultores familiares 

a revelação de suas potencialidades e a valorização de suas experiências inatas, 

essas instituições acabam difundindo a ideia de que estão formando, forjando 

agentes vazios. Essas instituições e seus agentes, muitas vezes, atuam como se 

fossem a salvação de comunidades, grupos e indivíduos que necessitam da mesma 

oportunidade que um dia eles tiveram.  

Nesse sentido, as intervenções, que gerariam empoderamento no senso 

político das instituições que atuam nos territórios pesquisados, têm a visão de que 

os agricultores são dependentes de estruturas. Nesse caso, trata-se de estruturas 

opressoras, que forçam os agricultores familiares a reproduzirem um ciclo perverso 

de dependência e perpetuação de relações de pobreza e desigualdade. 

 Caberiam às instituições prevalecentes dos territórios, no caso a igreja, o 

sindicato e o partido político, onde os agentes têm ou tiveram experiências de 

socialização, ou mesmo as ONGs, essas instrumentalizações, muitas vezes, para 

difusão de ideias dessas instituições: “libertar”, “conscientizar” ou, numa adoção 

mais recente, empoderar os agricultores com diversos recursos construídos e 

mobilizados no interior de um campo de relações em construção.  
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O termo empoderamento, conhecido e difundido na língua inglesa como 

empowerment, significa “dar poder; permitir; autorizar” (SCHIAVO; MOREIRA, 2005). 

Esse é um conceito que traduz uma autonomia relativa dos indivíduos, no sentido de 

que, indiretamente, faz alusão a uma liberdade consentida para agir. Apresenta 

também algumas limitações em relação ao uso que os agentes da agricultura 

familiar, costumeiramente, fazem desse termo.  

Nas ciências sociais, o termo em inglês empowerment foi adotado na escrita e 

na pronúncia como forma de conservar seu sentido original – dar poder –, já que a 

maioria dos dicionários de língua portuguesa não o reconhece ainda. O conceito de 

empowerment  foi bastante difundido para fazer relação à ascensão política das 

ditas minorias, isso aconteceu sobretudo nos Estados Unidos (FRIEDMANN, 1996).  

A publicação de trabalhos como o de Putnam (1996), sobre a importância do 

capital social, dos laços de confiança e da reciprocidade existente em determinados 

grupos, para os processos de desenvolvimento, foi importante para pensar a 

construção do agente dotado de poder para agir nos processos de emancipação. 

Em outra importante publicação, Desenvolvimento como liberdade, Sen (2000) 

também aponta a autonomia dos indivíduos e as liberdades substantivas como 

condição para promoção do desenvolvimento, o que corrobora para reafirmar o tema 

do empoderamento enquanto recurso disponível aos agentes.  

Em todas as abordagens sobre o tema do empoderamento, o acesso à 

informação por partes dos indivíduos aparece como algo fundamental para 

caracterizá-los como recurso valorativo. Nesse caso, pode-se afirmar que a 

informação dotaria o agente de um poder para agir, o que aumentaria suas 

possibilidades de se movimentar no interior de um campo específico ou em relação 

a uma possível mobilidade de seu trânsito entre campos diferentes de um mesmo 

espaço social.  

O educador Paulo Freire (1992) se referiu aos processos de empoderamento 

como uma qualidade para a emancipação social, conquistada pelos indivíduos 

através de suas experiências. O empoderamento seria, portanto, o resultado da 

autonomia conquistada pelos agentes. Ao contrário do termo empowerment, que é 

visto como um consentimento para que o indivíduo tenha ação, para Freire (1992), o 

empoderamento tem outro sentido, ele existe através das experiências dos 

indivíduos, não sendo um consentimento, mas uma qualidade do agente.  
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Essas definições sobre empoderamento, em menor ou maior grau, se dividem 

entre uma posição pautada pelo adestramento dos agentes, através da obtenção de 

recursos humanos, e o recurso à disposição dos agentes, bastando apenas uma 

oportunidade para que ele seja mobilizado.  

O empoderamento não é consentido, delegado por um terceiro, ou muito 

menos uma qualidade inata. Ele resulta das trajetórias dos agentes em movimento 

no interior do campo de relações, podendo tanto ser construído quanto mobilizado. 

Transferindo esse debate para a lógica de Bourdieu, pode-se dizer que o processo 

de empoderamento tem relação com o habitus dos agentes.  

Para a pesquisa, o empoderamento pode ser compreendido como um produto 

do habitus dos agentes, através das experiências de socialização existentes nos 

territórios. Por meio do habitus, o empoderamento torna-se o reflexo do acúmulo de 

vários tipos de capital realizados pelos agentes ao longo de suas trajetórias.  

O nível de empoderamento de um agente pode significar a posição 

conquistada por ele em um determinado campo de relações ou no espaço social que 

esse campo integra. Entende-se o empoderamento nesta pesquisa como um 

recurso conquistado pelo agente, devido aos tipos de capital por ele acessados ao 

longo de sua trajetória e exibidos na luta simbólica pelo direito de representar os 

agricultores familiares.  

Na perspectiva do trabalho em comunidades, o capital social funcionaria 

como uma espécie de argamassa inicial para que o empoderamento fosse utilizado 

pelo agente para acessar os demais recursos disponíveis no campo. O 

empoderamento é uma face do capital simbólico dos agentes, que buscam melhores 

posições em seus campos de atuação.  

Há uma luta simbólica entre os agentes, em que os recursos acumulados por 

cada um são transformados em prestígio. O poder exercido pelos agentes, pelos 

que detêm melhores posições no campo, é constantemente utilizado para tornar 

suas ideias dominantes em relação aos demais agentes, o que Bourdieu chama de 

exercício da violência simbólica.  

O empoderamento, nos moldes que se trata aqui, diferentemente do conceito 

de empowerment, não se restringe apenas ao capital cultural que alguns agentes 

usufruem, têm acesso. Ele é multicausal, ou seja, resulta do acúmulo de vários tipos 

de capital, não dependendo apenas de um, mas da combinação do que a trajetória 

proporcionou à formação do habitus.  
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As melhores posições são sempre conquistadas pelos agentes mais 

empoderados no interior do campo. O esforço em transitar entre um campo e outro e 

a visibilidade e posição no espaço social dos agentes também dependeriam do 

processo de empoderamento. Fala-se aqui de uma autonomia conquistada, de uma 

disposição para agir fortemente alicerçada pelas experiências vividas e pelo que isso 

é capaz de proporcionar aos agentes. Nas experiências aqui estudadas, o capital 

social é quase sempre o recurso que melhor reflete o processo de empoderamento.  

Sobre os significados do capital social, Bourdieu (1998) toma emprestada de 

Marx a noção de capital enquanto valor que pode ser acumulado, investido e 

reproduzido, a depender das habilidades dos agentes de saber lidar com esse 

recurso. Para Bourdieu (1998), o capital social também tem valor de uso, ou seja, 

quanto mais exercitado pelos agentes ele for, maior será seu valor. Para Bourdieu 

(1998), o capital não tem valor apenas em sua dimensão econômica. 

Ao criticar as abordagens teóricas mais tradicionais, Bourdieu propõe uma 

perspectiva não economicista do capital, ao defender a ideia de que também 

existem outros tipos de capital, além do econômico, que igualmente contribuem para 

a construção dos processos sociais. A sociologia das práticas sociais em Bourdieu 

(2005) preza por uma economia simbólica, é uma sociologia que reflete um espaço 

relacional, onde estão imbricadas as dimensões econômica, cultural, social e 

simbólica.  

Nesse sentido, o capital social ocupa um papel de destaque nas relações que 

os agricultores familiares constroem em suas comunidades e no campo de relações 

em que atuam. É dessa forma de capital que as redes de articulação políticas se 

originam e se ramificam no interior do campo. Bourdieu (1998, p. 67) afirma: “O 

capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento [...]”.  

Através dos laços de reciprocidade, confiança e identidades compartilhadas, o 

capital social se reproduz e se torna um valor distintivo para os que dele fazem uso. 

Nos territórios do Seridó e do Sertão do Apodi, a posse de algum volume de capital 

social é o que vai influenciar na posição dos agentes no campo.  

Capital social em Bourdieu é usado como mecanismo de obtenção de 

facilidades, atuando como recurso à disposição de alguns agentes nas relações de 

poder, sugerindo assim a ideia de que ele pode ser obtido tanto através de relações 
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horizontalizadas, quanto verticalizadas. Essa concepção de capital social difere das 

noções trabalhadas por outros teóricos, em que capital social é, necessariamente, 

sinônimo de relações sociais horizontalizadas, traduzidas como um bem coletivo 

(PUTNAM, 1996; BAQUERO, 2001).  

Com os estudos de Coleman (1990), sobretudo com a obra Foundations of 

social theory, em relação à abordagem centrada no ator racional, ganharam 

importância nas ciências sociais as análises que dariam sustentação à noção de 

capital social como elemento potencializador dos processos de desenvolvimento. 

Entretanto, foi com Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna que 

Putnam (1996) colocou na pauta das pesquisas acadêmicas, dos governos e das 

organizações de financiamento internacional do desenvolvimento social o debate 

sobre a importância do conceito de capital social.  

 A partir de então, o conceito de capital social passou a ser utilizado como 

instrumento para alavancar os processos de desenvolvimento social. Sua força 

residiria no espírito da comunidade cívica, erguida sob o alicerce das relações 

horizontalizadas, dos laços de pertencimento e da identidade coletiva, Putnam 

(1996). Há uma crença, segundo essa abordagem, de que a participação e o 

engajamento social dos indivíduos, ao colaborarem com as instituições, facilitariam o 

desenvolvimento de uma comunidade, região ou país.  

Já para Bourdieu, capital social é um recurso da socialização que facilita as 

vidas dos agentes e pode ser usado para a obtenção tanto de interesses individuais 

quanto coletivos. Essa visão de capital social não é, necessariamente, atributo de 

um ambiente de relações não autoritárias e democráticas, não é sinônimo de bem 

comum. Em ambientes institucionais descentralizados e marcados por relações de 

mando e obediência, o capital social também se reproduz, sendo mobilizado pelos 

agentes que detêm a hegemonia de um campo.  

 Muito se pergunta sobre por que em algumas comunidades, favelas, de 

grandes cidades brasileiras, em determinadas situações, os moradores acabam por 

estabelecer relações de cumplicidade e proximidades com traficantes de drogas 

e/ou grupos milicianos. Essa é uma questão que gera bastante controvérsia, mas, 

de uma maneira peculiar, pode-se dizer que, em muitos desses casos, é 

estabelecida uma relação de confiança e proteção mútua, de favores e reciprocidade 

que tem por objetivo facilitar a vida de quem mora nessas comunidades.  
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Para alguns grupos comunitários, a polícia é vista como inimiga, pois ela 

chega batendo em qualquer morador que esteja pela frente, não conseguindo 

distinguir quem é apenas um morador comum, que nada tem relação com o alvo de 

suas abordagens truculentas. O Estado e seus órgãos de atuação são percebidos 

como agentes externos, e os serviços que a cidade oficial desfruta, para muitas 

dessas comunidades, historicamente estigmatizadas, ainda são algo distante de 

suas realidades.  

Nessas ocasiões, é mais sensato colaborar com quem? Com o Estado 

ausente é que não teria razão de ser. Essa reflexão tem relação com o valor que 

Bourdieu oferece para o sentido do capital social em sua teoria, visto que sua 

concepção persegue esse recurso como algo que circula entre os agentes nos 

diferentes campos. Assim, as relações produzidas pelo capital social não estão 

orientadas precisamente para o fortalecimento das instituições do Estado.  

Há estudiosos que têm dificuldade de conceber essa forma de capital social 

como um recurso tão amplo. Para D’Araújo (2003, p. 10), capital social funciona 

como a “[...] argamassa que mantém as instituições em contato entre si e as vincula 

ao cidadão visando à produção do bem comum”. Ela se recusa a conceber o capital 

social através do que chama “lado perverso da capacidade associativista” e prefere 

defender as ideias de transparência nas decisões, equilíbrio nas relações de 

confiança e obtenção de ganhos, sempre compartilhados como resultado da 

construção e mobilização de capital social, D’Araújo (2003).  

Como visto, a abordagem de capital social em Bourdieu é mais complexa e 

abre um leque de análises bem mais interessante para as possibilidades da 

pesquisa empírica. Partindo desse conceito, acredita-se que há uma diferença 

grande entre o discurso dos agentes sobre obter e compartilhar ganhos e aquilo que 

os resultados de suas intervenções de fato podem revelar. 
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2.6  SOBRE A MATRIZ DE COMPREENSÃO INSTITUCIONAL  

 

Ao identificar o conteúdo discursivo como característica do habitus dos 

agentes, também é possível estreitar as relações entre o mundo objetivo e a 

realidade subjetiva do indivíduo. O conteúdo do discurso dos agentes revela muito 

dos condicionamentos do campo de relações em que eles atuam, bem como do lado 

reflexivo e inovador, oriundos de suas interações ao longo da trajetória social.  

Para pensar o habitus, em vez de falar de trajetória, também é interessante 

dizer sobre trajetórias, no plural, já que o agente é disposto a agir a partir do 

acúmulo de várias trajetórias – educacional, religiosa, política etc. – por ele 

experimentadas ao longo de uma vida. O habitus é acessado, de forma quase 

sempre não intencional, para oferecer habilidades aos agentes, dando-lhes forma e 

conteúdo para agirem sobre certas circunstâncias, portanto é de fundamental 

importância identificar os dispositivos referentes à trajetória que se deseja estudar.  

É seguindo essa linha de raciocínio que a presente Tese propõe pensar a 

construção de uma matriz de compreensão institucional como instrumento 

metodológico de identificação das disposições que orientam a prática social dos 

agentes. A ideia é identificar o que é característica, disposição para agir em um 

campo determinado de relações, nesse caso, o das lideranças da agricultura 

familiar.  

Compreende-se que o habitus atua de forma diferenciada, pois seus 

dispositivos são acessados e selecionados a partir do que a atuação em certo 

campo pode exigir. O agente vive em um espaço social composto de diferentes 

campos. Ele tem atuação de destaque em um desses campos, mas também pode 

transitar entre os outros campos existentes. Apesar de o habitus já ser considerado 

uma matriz para explicar a prática social dos agentes, faz-se necessário separar, 

identificar e analisar quais as disposições que funcionam a favor das relações de 

atuação do agente em um campo.  

A matriz de compreensão institucional tem o objetivo de identificar e analisar 

as instituições mais estruturadas, condicionadoras, ou seja, as instituições 

prevalecentes da parte do habitus usada para fazer o agente pensar e agir em torno 

de um determinado campo, nesse caso, o de relações da agricultura familiar. Por 

outro lado, as mesmas instituições estruturadas nesse aspecto do habitus também 
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atuam de forma estruturante, suscitando nos agentes inovação e criatividade dentro 

das margens do desvio, não sendo simples reprodução das estruturas do campo, 

que o mesmo habitus permite.  

A matriz de compreensão é identificada pelo estudioso através da pesquisa 

exploratória. O contato inicial entre pesquisador e objeto deve ser aprofundado no 

intuito de a pesquisa conseguir recortar que instituições são mais prevalecentes na 

formação do habitus do agente em relação às disposições para atuação no campo 

que se deseja estudar. A análise dos discursos dos agentes entrevistados por essa 

pesquisa identificou similaridades que apontam para traços de uma trajetória 

pautada pela influência de instituições comuns a um habitus coletivo.  

Por exemplo, para determinados agentes, mesmo que várias instituições 

tenham exercido influência importante em suas trajetórias, sempre haverá aquelas 

que se destacaram mais, que marcaram a sua formação. São essas as instituições 

que precisam ser identificadas na pesquisa, pois vão contribuir com a compreensão 

da postura dos agentes no campo.  

Os aspectos de uma trajetória em comum entre agentes podem revelar um 

habitus compartilhado, coletivo. Mesmo diante das particularidades, de como essas 

instituições agiram sob os agentes, elas, consequentemente, produzirão elementos 

discursivos comuns e importantes ao enriquecimento dos resultados a serem obtidos 

pela pesquisa. Bourdieu tem uma abordagem própria sobre o discurso e seus 

significados. Ele fala sobre a formação de um campo linguístico construído pelo 

habitus dos agentes ao longo das trajetórias, o qual perpassa os demais campos.  

A competência linguística adquirida pelos agentes é essencial para revelar a 

sua posição e o acúmulo de capitais que eles dispõem para a concorrência e as 

disputas simbólicas intrínsecas a um campo (BOURDIEU, 2011a). As experiências 

linguísticas vão variar de acordo com as trajetórias desses mesmos agentes e, 

nesse sentido, os indivíduos que estiveram sob a influência da mesma matriz 

institucional podem compartilhar de um discurso semelhante.  

Em cada campo, há um sistema linguístico identificado com os agentes que 

dele fazem uso em suas estratégias de legitimação. A análise do discurso para 

Bourdieu (2011a) atenta para o habitus dos agentes e para as disputas que há entre 

esses mesmos agentes, que ao longo de suas trajetórias se apropriaram de 

diferentes disposições para agir no espaço social, em seus campos preferenciais de 

atuação.  
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A proposta da construção da matriz de compreensão institucional é 

importante para identificar o habitus dos agentes pesquisados. Os aspectos comuns 

e diferentes que influenciam a prática social desses agentes passam a ser 

perseguidos pelo pesquisador. Além disso, em relação à dimensão estruturante, eles 

se reinventaram no sentido não somente da reprodução dessas instituições, mas 

também de mudança das suas condições de poder no campo.  

A construção prévia de uma matriz de compreensão institucional facilita, para 

o pesquisador, a análise de quais aspectos do habitus se deseja trabalhar. Através 

de sua identificação, é possível desvendar as estratégias mais sutis dos agentes em 

movimento no interior do campo. Ela funciona como um recurso metodológico, como 

uma lupa, no sentido de recortar nas disposições do habitus o que de fato é 

prevalecente enquanto estrutura estruturada e estrutura estruturante para a prática 

social dos agentes.  

Como já discutido, em um campo, há uma tendência do agente de reproduzir 

as estruturas de dominação deste, mas, segundo Bourdieu, também há espaço para 

a improvisação. Para o desvio dos agentes e a construção de novas possibilidades 

de modificação do campo, a dimensão estruturante do habitus entra em cena para 

dotar o agente da capacidade de promover mudanças, e não apenas reproduzir as 

estruturas já existentes. 

A matriz de compreensão institucional se torna importante enquanto 

instrumento metodológico de análise das práticas sociais dos agentes em que esta 

pesquisa se debruça. Através da identificação da matriz, pode-se fazer um esforço 

para perceber o que os agentes reproduzem a partir da vivência identificada em uma 

trajetória em que  instituições, no Seridó e Sertão do Apodi, estruturam seu habitus 

e, ao mesmo tempo, no que eles desviam, ou seja, não apenas reproduzem as 

estruturas, mas também são capazes de inovar, acrescentando ao campo de 

relações em que atuam novas possibilidades de ação.  

 

2.7 AGRICULTURA FAMILIAR: UMA CATEGORIA DE AÇÃO POLÍTICA  

 

É importante identificar, na maneira como os agricultores familiares se 

relacionam em um campo de poder, as articulações cotidianas, posturas e 

movimentos em busca de melhores posições no espaço social dos territórios. Nesse 
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sentido, o habitus se torna uma ferramenta importante para as análises de como os 

agricultores familiares constroem suas estratégias de reprodução social.  

Faz-se necessário qualificar melhor de quem se fala, o que para esta 

pesquisa é chamado de agricultor familiar. Mesmo diante da adoção da agricultura 

familiar, enquanto legítima categoria demandadora de políticas públicas e posições 

na sociedade, Neves (2002, p. 137) argumenta que “não se pode tratar isso como 

um dado imediato”, sendo importante “pensar relacionalmente”, Neves (2002). 

Neves (2002) ainda lembra que, sobre o aspecto político, necessidade de 

apresentar para o Estado um segmento social uniforme, foi “produzido um grande 

consenso” entre os mais variados agentes. Porém, do ponto de vista acadêmico, 

afirma que a adoção da categoria agricultura familiar foi “esterilizante” (NEVES, 

2002, p. 136). Ou seja, os pesquisadores passaram a trabalhar essa terminologia 

para nomear uma diversidade de engajamentos sociais, bastante diferentes.  

O que muitos chamam de agricultura familiar, na verdade, representa uma 

série de termos usados, historicamente, para nomear o pequeno produtor rural. 

Tentou-se “uniformizar o que não se podia”, e os “atores foram secundarizados 

diante do formalismo classificador” (NEVES, 2002, p. 136).  

O esforço para problematizar a categoria agricultura familiar é importante para 

a pesquisa e como contribuição para os estudos sobre as formas de resistência, 

inovação e reprodução social desse segmento. Nessa perspectiva, a análise do 

habitus pode mostrar-se uma ferramenta operacional eficiente para a compreensão 

das práticas sociais desses agentes em seu campo de relações: como agem, como 

se percebem e como se utilizam de um termo classificador, agricultura familiar, para 

demandarem recursos e posições em seu espaço social.  

 A teoria da prática  em Bourdieu parece ser bem interessante para a 

compreensão dos agentes da agricultura familiar e suas trajetórias. Através dos 

relatos orais, obtidos com as entrevistas semiestruturadas e com as observações 

realizadas por esta pesquisa, pode-se perceber toda a riqueza da ação política e 

social, guardada na memória dos agentes com atuação nos territórios do Seridó e do 

Sertão do Apodi do Rio Grande do Norte.  

A história incorporada é revelada através dos relatos da criação de um campo 

de relações estruturado pelos agentes, através de seus projetos de poder, 

resistência e inovação. A conquista de posições no campo, quase sempre, 

antecedeu embates, disputas e dificuldades superadas. A história é recontada como 
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uma trama de fatos e acontecimentos em que os agentes individuais e suas 

instituições, a partir do acúmulo da trajetória, construíram suas bases de ação 

política nesses territórios.  

Na construção da pesquisa empírica, as inúmeras idas e vindas aos territórios 

do Seridó e do Sertão do Apodi foram fundamentais para fomentar inquietações 

teóricas. Com a pesquisa exploratória, identificaram-se aspectos que pareciam dizer 

muito sobre a tentativa de problematização da realidade: agentes sociais em rede, 

benefícios compartilhados e/ou exclusivos dos mais articulados politicamente e das 

disputas e concorrência pelo direito de falar em nome de um segmento.  

O foco multirreferenciado da pesquisa concluiu que a compreensão dos 

acontecimentos e dos resultados da atuação das lideranças da agricultura familiar 

nos dois territórios não passava pelas histórias isoladas. O mote da pesquisa passou 

a ser as trajetórias sociais dos agentes, pensadas relacionalmente através das 

influências de instituições e da forma como esses mesmos agentes ressignificam 

suas ações na construção de um campo de poder.  

Partindo da ideia de que a agricultura familiar é uma categoria de análise 

política, adota-se aqui a ênfase dada por Neves (2002), ao defender a necessidade 

de problematizar a agricultura familiar enquanto categoria de ação política.  

Trata-se de um segmento social em constante movimento por demandas, 

com um histórico de conflitos e enfrentamentos em meio a um emaranhado de 

instituições que, a partir da década de 1990, ofereceram-lhe legitimidade12 para ação 

da agricultura familiar. Para ampliar a compreensão desse debate, Medeiros (2002, 

p. 19) destaca episódios importantes para a criação de um arcabouço institucional 

da agricultura familiar:  

 

[Na década de 1990] O aumento na quantidade de ocupações e de 
volume de ocupantes foi concomitante ao crescimento da violência 
no campo, culminando, já no início do governo Fernando Henrique 
Cardoso, com a morte de um grande número de trabalhadores em 
Corumbiara, estado de Rondônia (agosto de 1995), durante uma 
ação de despejo, em Eldorado de Carajás, no Pará (abril de 1996), 
por ocasião de uma mobilização, e prisões de importantes lideranças 

                                                 
12 Diante dos inúmeros conflitos acumulados ao longo de uma trajetória, a década de 1990 ficou 
marcada por ser um momento em que o Estado, o movimento social etc. elegeram a agricultura 
familiar como a categoria representante dos pequenos produtores rurais do Brasil. A partir de então, 
agricultura familiar passou a ser o termo usado para designar esse segmento, ao mesmo tempo que 
se tornaria alvo das políticas públicas enquanto demandador de crédito, assistência técnica etc. 
(MEDEIROS, 2002; NEVES, 2002).  
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do MST em Pontal do Paranapanema, em São Paulo [...]. As lutas 
por terra nos anos 80/90 resultaram na constituição de novas 
categorias e novas identidades: de um lado o sem terra, de outro o 
assentado, objeto por excelência de políticas públicas. 

 
 

 A chacina de Eldorados dos Carajás, em 1996, gerou uma enorme 

repercussão e fomentou o aumento da pressão de organismos internacionais para 

que o Governo brasileiro apontasse um fim para as tensões sociais intensificadas 

nas áreas rurais naquele momento.  

Cresceu a importância em propor ações que atendessem aos diferentes 

projetos de desenvolvimento rural. Foi durante o governo do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso que, em 1996, instituiu-se o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e, posteriormente, em 1999, 

aconteceu a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

 Nesse cenário, a década de 1990 ficou marcada pela grande confluência de 

interesses entre movimentos sociais, Organizações Não Governamentais e o 

Estado, em torno da terminologia agricultura familiar, como representante do 

segmento dos pequenos produtores rurais no país (NEVES, 2002). Esse consenso 

aconteceu devido aos desacordos com os conceitos de camponês e pequeno 

produtor existentes na época para classificar um grande e disperso segmento social 

(NEVES, 2002).  

Por outro lado, esse momento histórico também representou a consolidação 

do projeto dos grandes produtores rurais. Sob o signo do agronegócio, a 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA) foi projetada como um ator social 

importante na cena política nacional. A CNA potencializou sua visibilidade enquanto 

portadora de um projeto de desenvolvimento rural que propunha fazer do Brasil o 

grande produtor de alimentos do mundo. 

 A CNA ganhou musculatura política e legitimidade ao utilizar o discurso de 

quem “produz, gera emprego no campo e divisas para o país”. É a aposta na ideia 

“modernizadora da agricultura”, focada em um modelo exportador, o que Ploeg 

(2008) chama de agricultura capitalista, categoria explicitada no livro Camponeses e 

Impérios alimentares.  

Em 2003, com a vitória do então presidente Luís Inácio Lula da Silva e a 

consequentemente ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT), muitos grupos e 

lideranças dos agricultores familiares enxergaram nesse acontecimento a 
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possibilidade de expansão de um projeto alternativo de desenvolvimento rural para o 

Brasil. 

 Apesar do reconhecimento do aumento considerável do número de recursos 

para o setor durante esse período, através da ampliação de políticas importantes 

para o segmento e da criação de novas ações, a exemplo do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA)13, alguns críticos identificaram uma lentidão do Governo Federal 

em responder as demandas do setor.  

Os conflitos nas áreas rurais e a forma como o governo lida com eles também 

parecem ter sido pouco alterados quando comparados com os governos anteriores. 

Para não ter que citar todos, foi destaque o caso da missionária Doroth Stheng, 

2009, e do casal de sindicalistas mortos em 2011, ambos no estado do Pará, por 

desafiarem interesses de madeireiros e grandes proprietários de terra, o que 

significa que a questão da terra no Brasil ainda é muito preocupante.  

É recorrente o uso do argumento da correlação de forças para explicar esse 

cenário e justificar o que para muitos é uma “inércia política” diante do lento ou 

mesmo paralítico atendimento da histórica pauta de reivindicações do projeto dos 

agricultores familiares. Nesse sentido, é argumentado que, para todos os grupos 

políticos, foram realizadas concessões com o objetivo de garantir a coexistência de 

interesses diversos, dentro da coalizão que elegeu (2002) e reelegeu (2006) Lula e, 

posteriormente, elegeu (2010) Dilma Rousseff.  

O sociólogo José de Souza Martins (2011), no livro A política no Brasil: 

Lúmpen e Místico, analisa os efeitos do governo do Partido dos Trabalhadores em 

relação ao atendimento de suas antigas propostas e na forma como lida com seus 

tradicionais aliados: “Ele, (Lula) e seu partido parasitaram os movimentos sociais, 

trataram de institucionalizá-los, de amansá-los e privá-los de criatividade social e 

política” (MARTINS, 2011, p. 216).  

Em parte, é identificada, por um lado, entre os agentes da chamada 

sociedade civil organizada, uma acomodação aos governos, e isso vale para todas 

as demais esferas do poder. Agentes sociais antes contestadores de uma 

                                                 
13 “O PAA é um programa que adquire alimentos oriundos da agricultura familiar, destinando-os à 
recomposição dos estoques estratégicos do Governo Federal e a famílias em situação de 
insegurança alimentar e nutricional por meio de doações a entidades sociais” (Governo 
Federal/MDS). Disponível em: <http://www.mds.gov.br/>. 
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determinada cena política atualmente integram as fileiras dos cargos comissionados 

do Governo Federal.  

No Rio Grande do Norte, é comum identificar sindicalistas e assessores de 

ONGs ocupando cargos de direção e gestão em órgãos federais que prestam 

serviços às áreas rurais. Por outro lado, muitas vezes, é perceptível o desconforto e 

o constrangimento dos recém-chegados, agentes do movimento social, ao poder 

institucionalizado, ao lidarem com as tensões produzidas pelas negociações de 

interesses dos diferentes grupos.  

Para ressaltar o debate em torno da relação Estado/sociedade, Martins (2011) 

também discute o que ele chama de “característica da história social brasileira”, que 

seriam as concessões e os acordos que nada respondem às demandas reprimidas 

de um segmento da sociedade, afirmando: 

 

Hoje a ordem reguladora tem como agentes os chamados grupos de 
mediação, a extensa rede de instituições não estatais que servem a 
uma concepção de Estado e que direciona as tensões sociais. 
Refiro-me às igrejas, em especial a Católica, ao MST, que nela 
nasceu, e similares, às ONGs, às muitas entidades supletivas do 
Estado, mas também supletivas das formas políticas de expressão 
da vontade e das necessidades do povo (MARTINS, 2011, p. 216).  

 

 A aproximação de agentes sociais com o governo tem sido alvo de críticas 

por parte de uns, sob a acusação da desarticulação dos movimentos sociais e de 

seu papel ativo na sociedade. Nesse sentido, Martins (2011, p. 216) ainda enfatiza: 

  

Essa rede nasceu da falência dos próprios partidos políticos e da 
própria falência do Estado, confinados do lado do abismo que os 
separa da sociedade. Esse é o coroamento de um longo e difícil 
processo de encaminhamento político das desmandas sociais. 

  

Há também os que falam em nome do “reconhecimento de uma aliança”, sob 

a alegação do estabelecimento de parcerias e de uma estratégia política de 

relacionamento entre o governo e os diferentes grupos. Junto a esse cenário de 

ascensão de aliados políticos ao Governo Central, os agentes sociais das áreas 

rurais, através de suas organizações, têm sido acusados de cooptação pelas 

diferentes esferas de poder e de sedução pela política de conciliação de interesses, 

tão em moda quando se fala em projeto de poder a longo prazo.  
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A cena política recente mostra alguns limites e oportunidades para o 

atendimento de demandas no campo da agricultura familiar. Nesse sentido, tem-se a 

compreensão de que as disputas de diferentes projetos políticos, mais do que 

esclarecer fatos, possibilitam identificar e entender como o habitus dos agentes em 

um campo de relações atua na reprodução ou na inovação de práticas sociais.  

A partir dessa perspectiva, leva-se em consideração a adoção de conceitos e 

procedimentos teóricos que possibilitem um maior entendimento do papel 

desempenhado pelos diferentes agentes envolvidos na integração de processos 

sociais complexos. Acredita-se que o estudo do habitus em Bourdieu atende a esse 

debate.  

Os limites e as oportunidades, os recuos e os avanços nas estratégias dos 

envolvidos na disputa do campo de relações da agricultura familiar representam 

especificidades que necessitam de análises mais precisas. Nesse cenário, o 

ambiente em que são protagonizadas as disputas se configura como lócus 

privilegiado dessas análises, entenda-se, com isso, o que é denominado e percebido 

pelos agentes como “território”.  
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3 ESPAÇOS SOCIAIS CONSTRUÍDOS: OS TERRITÓRIOS DO SE RIDÓ E DO 
SERTÃO DO APODI 
 

Como afirma Bourdieu (2011a), os espaços sociais funcionam como “recortes 

geográficos”, como se fossem partes de um “mapa” com aspectos diferentes que se 

juntam para formar uma complexa rede de relações. No interior dos espaços sociais, 

os campos  funcionam através das redes de relacionamentos.  

A posição dos agentes no interior dos campos reflete as percepções dos seus 

agentes sobre o espaço social como um todo. Em um movimento dialético, as 

trajetórias sociais dos agentes são estruturadas e estruturantes de instituições que 

oferecem sentido à organização do espaço social. Assim, os territórios do Seridó e 

do Sertão do Apodi são como espaços sociais erguidos e concebidos pelos agentes, 

por um lado, através da influência do campo sobre suas práticas, tentando conservar 

e reproduzir suas estruturas, por outro, a força do habitus oferece oportunidade para 

a mudança e a inovação.  

Os territórios não são apenas recortes políticos ou delimitações geográficas 

em meio aos aspectos naturais. Eles são, sobretudo, resultados e expressões das 

práticas dos agentes em movimento, em disputa e em concorrência por poder nos 

campos de relacionamento que integram. Os diferentes tipos de capital em jogo, 

com desiguais formas de acesso, são resultados das trajetórias dos agentes. 

Este terceiro capítulo é dividido em duas partes. Na primeira, são abordados 

alguns dos aspectos preliminares sobre o trabalho de instituições importantes para a 

formação de um campo de relações da agricultura familiar. É apresentada a 

perspectiva de como esses agentes percebem seus territórios, atuam e 

desenvolvem as suas atividades. Considera-se o domínio das instituições 

prevalecentes, que exercem maior influência para a formação de um campo de 

relações nos dois territórios.  

Na segunda parte, é realizada a caracterização de algumas das principais 

informações, números e dados sobre os territórios do Seridó e do Sertão do Apodi. 

O objetivo é situar o leitor do presente trabalho sobre aspectos geográficos, 

econômicos, sociais e políticos consideráveis acerca dos dois espaços sociais em 

questão e, assim, ampliar a compreensão sobre os territórios e suas 

potencialidades, oportunidades e diferenças.  
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Este capítulo da Tese foi produzido, principalmente, com dados e informações 

coletados no primeiro momento da pesquisa. Trata-se do resultado do trabalho 

inicial e exploratório que revelou as primeiras impressões sobre esses territórios e 

seus agentes da agricultura familiar. Posteriormente, essas impressões foram 

importantes para consolidar a forma e o conteúdo dos capítulos seguintes.  

 

3.1 SOBRE O TERRITÓRIO DO SERTÃO DO APODI 

 

O município de Apodi dá nome ao seu território, é como se fosse a capital, 

área de influência de todos os agentes da agricultura familiar que ali vivem e 

desenvolvem suas atividades. Apodi herdou, da igreja, muitas organizações sociais, 

a partir da década de 1960, tanto devido à presença dos Padres Pedro e Teodoro 

quanto ao trabalho da Comissão Pastoral da Terra, órgão ligado à Diocese de 

Mossoró, que até hoje continua exercendo influência sobre o sindicato dos 

trabalhadores rurais daquele município.  

O que acontece no município de Apodi, sobre a percepção da existência de 

uma forte organização social, identidade compartilhada e de engajamento social dos 

agentes, é algo semelhante ao que muito ocorre no território do Seridó. A diferença 

é que, no caso do Seridó, além da percepção externa, há por parte dos próprios 

seridoenses uma autoadjetivação de um capital social existente. No caso de Apodi, 

essa percepção não é uma qualidade creditada ao território do Sertão do Apodi, com 

seus 17 municípios, mas uma particularidade do município que dá nome ao território.  

 O município de Apodi ficou famoso pela presença de ONGs em suas 

comunidades rurais e áreas de assentamento de reforma agrária, sendo alvo das 

atividades de quase todas as entidades que de alguma forma têm atuação no 

território. O município foi objeto de intensa criação de áreas de assentamento para 

programas de reforma agrária na década de 1990. Essa particularidade colaborou 

com a emergência de toda uma dinâmica política, tanto por parte dos agentes 

internos quanto de agentes externos, para oferecer infraestrutura e sobrevivência 

aos assentados.  

A atuação dessas instituições, seus agentes e projetos desenvolvidos no 

território como um todo ocorreu a partir da implementação de programas 

governamentais de assistência técnica e de fomento ao desenvolvimento rural 

sustentável, devido, principalmente, à questão da reforma agrária. Esse aspecto, 
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unido ao trabalho de formação deixado pela igreja em alguns municípios, foi 

fundamental para a criação de um ambiente institucional favorável ao surgimento de 

novos agentes sociais naquele território.  

A primeira experiência de extensão rural e assistência técnica para áreas de 

assentamento de reforma agrária a ser desenvolvida ainda na década de 1990 foi a 

Contacap, em seguida, surgiu o Projeto Lumiar, que impulsionou a criação de 

inúmeras ONGs. Com isso, o governo passou a terceirizar o trabalho, contratando 

instituições para realizar suas obrigações.  

A Associação de Apoio às Comunidades do Campo (AACC) foi a ONG que 

iniciou as atividades nas áreas de assentamento do território do Sertão do Apodi. 

Logo depois, vendo que não daria conta das demandas crescentes, ela estimulou a 

criação de cooperativas de técnicos para oferecerem assistência aos assentamentos 

que surgiam.  

 O Centro Terra Viva, uma das mais importantes ONGs do território, nasceu 

dessa necessidade de atuação. Ainda no auge dos conflitos entre os 

sindicalistas,década de 2000, um grupo de assessores saiu da Terra Viva por 

descordar do apoio dado à criação da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

Familiar (Fetraf) e criou outra entidade, a Terra Livre. Posteriormente, outras 

importantes ONGs do território foram desenvolvidas com o mesmo intuito, como é o 

caso da Coopervida e da ATOS. 

 Para muitas dessas ONGs, foi fundamental contar, em seus quadros de 

assessores, no caso dos agrônomos, com profissionais que passassem pela 

experiência formativa do intitulado Grupo Verde de Agricultura Alternativa/Grupo 

Verde14, criado por alguns alunos e professores da antiga ESAM, hoje UFERSA.  

 O Grupo Verde pautava-se na defesa das práticas agroecológicas e em 

processos de desenvolvimento que levassem em conta o ideal da sustentabilidade. 

A experiência do Grupo Verde foi uma matriz de formação importante para inúmeros 

agentes, que, enquanto técnicos, ainda hoje atuam nas redes da agricultura familiar.  

O Grupo Verde produziu muitos agrônomos que não trabalham somente em 

ONGs, mas também em órgãos governamentais de pesquisa e assistência técnica 

                                                 
14 Grupo criado na década de 1980 por professores e alunos da antiga Escola Superior de Agricultura 
de Mossoró (ESAM), atualmente chamada de Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 
simpatizantes das práticas agroecológicas. A experiência do Grupo Verde de Agricultura Alternativa 
(GVAA) é considerada por muitos agrônomos entrevistados como uma importante matriz formadora.  
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bem como outros que continuaram na universidade, seguindo carreiras acadêmicas. 

Hoje, a contratação de profissionais é mais flexibilizada e a maioria das ONGs tem, 

no seu processo seletivo, critérios muito específicos para escolher seu corpo 

técnico. No território do Sertão do Apodi, os sindicalistas já tiveram forte parceria 

com as ONGs e seus agentes, mas, a partir do fim da década de 2000, eles têm 

rivalizado na disputa pela legitimidade social perante o segmento da agricultura 

familiar do território.  

 No caso do município de Apodi, o atual grupo que coordena o sindicato já 

sofreu com a oposição de dissidentes apoiados por ONGs. Uma parte das 

lideranças sindicais de Apodi, por não se sentir contemplada pela divisão de poder 

no interior do sindicato, criou outros espaços de organização, sendo as cooperativas 

exemplos dessas iniciativas. 

 Somado a isso, também tiveram as mudanças na organização em relação à 

adesão da nova federação, Fetraf, concorrente do sistema sindical da Federação 

dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Norte (Fetarn), com a qual muitas 

lideranças ainda mantinham fortes ligações. Essa mudança fez aumentar ainda mais 

as disputas por poder entre os sindicalistas, o que, consequentemente, ocasionou 

tremores no campo de relações desse segmento em todo o território.  

O sindicato de Apodi se tornou muito grande e importante no território e em 

todo o Rio Grande do Norte. Sua complexidade política acabou por gerar grupos 

antagônicos em seu interior, que passaram a disputar o controle do sindicato e a 

influência sobre as áreas de atuação. A partir da década de 2000, com a criação da 

Cooperativa da Agricultura Familiar de Apodi (Cooafap), a concorrência por espaço 

e poder ganhou novos contornos.  

Muitas parcerias foram desfeitas entre os agentes que atuam em Apodi, a 

exemplo da ONG Terra Viva, que já foi aliada do sindicato e hoje questiona as 

posturas políticas deste. No caso da eleição para gestão da Cooafap, os dissidentes 

do sindicato formaram uma chapa e impuseram uma derrota às lideranças que 

coordenam o sindicato, fato que, naquele momento, selou o distanciamento do 

Centro Terra Viva com o staff do sindicalismo rural local.  

Um elemento de grande preponderância para os agentes, que estão em 

ONGs e nos sindicatos, tem relação com a presença, no Sertão do Apodi, do Projeto 

Dom Helder Câmara (PHDC). O PDHC é, nas mãos dos agentes da agricultura 
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familiar, um poderoso mecanismo de acúmulo de capital social, econômico, cultural 

e simbólico no território.  

O programa repassa recursos para ONGs cadastradas, para que elas 

desenvolvam atividades produtivas na perspectiva de geração de renda e de 

organização social e política de comunidades rurais e áreas de assentamento em 10 

municípios que o programa atinge no território. O Projeto Dom Helder consolidou a 

construção de um circuito de lideranças, como será analisado mais adiante por este 

trabalho.  

O Projeto Dom Helder é uma ação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), mas é financiado 

pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário (FIDA). No Rio Grande do 

Norte, ele atua desde 2003, onde é desenvolvido no território do Sertão do Apodi.  

O Projeto Dom Helder está presente em oito territórios de seis estados 

nordestinos: Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco e Alagoas. O 

objetivo do projeto é criar estratégias de convivências com a seca através de 

abordagens agroecológicas e de metodologias participativas com os agricultores 

familiares.  

Para o Rio Grande do Norte, a escolha do território do Sertão do Apodi se 

deveu, principalmente, a uma tradição organizativa que já existia, o que chamou 

atenção do MDA. Logo, a ideia do programa é potencializar experiências concretas 

que facilitem a implementação de suas estratégias e objetivos. Por outro lado, a 

Fetarn, através da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), 

também foi consultada sobre a escolha do território.  

A coordenação do Projeto Dom Helder dentro do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) foi indicada pela Contag. Nos estados onde o 

projeto é desenvolvido, seus coordenadores nos territórios passam pelo crivo das 

Federações de Trabalhadores Rurais na Agricultura (Fetags), ligadas ao sistema 

Contag. No caso do Rio Grande do Norte, coube à Fetarn exercer esse papel, da 

mesma forma que também ocorreu com a escolha dos mobilizadores de área, 

espécie de agente que articula os agricultores, os sindicatos e os polos sindicais da 

afiliada, a Contag, para as atividades do projeto, desempenhando papel importante 

em todo esse processo.  

A escolha do Sertão do Apodi para sediar o PHDC teve um aspecto “muito 

político”, afirma uma assessora do programa. Núbia Costa é natural de Apodi, 
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formada em agronomia pela UFERSA. Trabalhou como assessora de uma ONG do 

território e atualmente é contratada pelo Projeto Dom Helder. Núbia ainda argumenta 

que para a implantação do programa no território potiguar, concorreu uma série de 

fatores, tais como a existência de sindicatos fortes, aliados às possibilidades de 

intervenção das organizações sociais já criadas pelas iniciativas do antigo Projeto 

Lumiar no Sertão do Apodi. 

A distribuição maior ou menor dos recursos do Projeto Dom Helder no 

território tem ligação, sobretudo, com a capacidade organizativa existente nos 

municípios para apresentar bons projetos que sejam viáveis. Os locais que tinham 

associações e organizações comunitárias já constituídas se favoreceram bastante 

com sua chegada. Em alguns municípios, o programa buscou potencializar as 

iniciativas comunitárias existentes, já em outros, elas precisaram ser criadas.  

Uma das mais importantes agentes à frente do PDHC foi Rosane Gurgel, que 

coordenou o projeto no território do Sertão do Apodi, no período de 2004 até 2012. 

Rosane é casada com Robson Gurgel, dirigente da ONG ATOS, entidade que presta 

assessoria às áreas rurais do território.  

Natural do município de Campo Grande, Rosane é graduada em Letras pela 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Filha de agricultor, a ex-

coordenadora do PDHC foi influenciada pela liderança de um dos mais importantes 

agentes políticos do campo da agricultura familiar do Sertão do Apodi, o ex-vereador 

de Campo Grande, hoje falecido, Ronaldo Valença. Atualmente, é funcionária do 

corpo administrativo da Universidade Federal do Semiárido (UFERSA), campus de 

Caraúbas. Perguntada sobre a questão da escolha do território do Sertão do Apodi 

para sediar o Projeto Dom Helder no estado, Rosane Gurgel falou:  

 

[Há] Um equilíbrio de fatores, entre eles a questão visível e já 
reconhecida da organização social existente, o Projeto Dom Helder 
trabalha com experiências exitosas, nesse sentido ele veio para 
fortalecer o que existia, potencializando essa organização social para 
o bom desempenho de projetos a serem executados.  

 
 

O Projeto Dom Helder atua em 10 dos 17 municípios do Sertão do Apodi. São 

eles: Apodi, Caraúbas, Janduís, Campo Grande, Umarizal, Felipe Guerra, 

Governador Dix-sept Rosado, Upanema, Paraú e Olho D’agua dos Borges. Através 

das entrevistas realizadas com agentes de municípios que estão fora da área de 
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abrangência do PDHC, identificou-se que esses municípios, de certa forma, acabam 

sentindo-se excluídos, por não serem alvos da execução das ações das ONGs, que 

utilizam os recursos do programa.  

Por ser uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 

PDHC adotou, para sua atuação, o mesmo recorte territorial pensado pelo Ministério 

para suas demais ações. O PDHC optou por desenvolver suas iniciativas a partir da 

concepção dos Territórios da Cidadania. 

O trabalho do Dom Helder com as ONGs parece variar de acordo com a 

capilaridade das parcerias estabelecidas nos municípios e com questões locais. 

Segundo Núbia Costa, os resultados do programa têm quase sempre relação com 

aspectos existentes nas próprias áreas de atuação. Quando a comunidade já dispõe 

de recursos naturais, que podem ser explorados e aliados a isso, tem algum nível de 

organização, torna-se mais fácil potencializar as iniciativas anteriores e a promoção 

de novas ações.  

No município de Apodi, uma das primeiras associações surgiu na comunidade 

rural de Água Fria, por influência de uma religiosa alemã que trabalhou no território. 

A constituição da associação de Água Fria nasceu da reivindicação por 

abastecimento de água na comunidade. O atual presidente do sindicato de Apodi, 

Francisco Edilson, é natural dessa mesma comunidade. Foi a partir das ações 

coletivas em torno da luta pela água que, na época, o jovem Edilson começou sua 

militância no movimento social.  

As ONGs alcançam melhores resultados quando encontram nas áreas de 

atuação algum grau de associativismo ou um potencial a ser explorado, nesse 

sentido. Os resultados práticos desses processos de intervenção não somente no 

Sertão do Apodi, mas também no Seridó e em outros territórios, em muitas 

situações, têm como maior ganho a construção e mobilização de capital social. As 

ONGs, com resultados satisfatórios, têm a capacidade de estabelecer outros tipos 

de parceria, para além do PDHC, como convênios e fontes de financiamentos, que 

acabam potencializando suas ações.  

Uma ONG que realiza um trabalho discreto, mas com grande capacidade 

mobilizadora no território do Sertão do Apodi, é o Centro Feminista 8 de Março 

(CF8). Através do CF8, grupos de mulheres do território têm acompanhamento 

formativo, com oferta de cursos, oficinas e desenvolvimento de ações coletivas. No 

dia de 10 de dezembro de 2012, a Marcha Mundial de Mulheres, movimento 
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internacional do qual o CF8 faz parte, reuniu mais de duas mil mulheres vindas de 

todo o Rio Grande do Norte para protestar contra a proposta do Projeto de Irrigação 

da chapada do Apodi, por parte do Governo Federal. 

Entre essas mulheres, encontrava-se Kika, uma liderança expressiva entre as 

mulheres do território. Kika, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

do município de Apodi, começou a participar do grupo de jovens e dos trabalhos da 

Igreja Católica logo cedo (ela também é filiada aos Partidos dos Trabalhadores). 

Depois que seu pai se tornou assentado, ela viveu sua primeira experiência de 

organização e trabalho político junto ao sindicato.  

A sindicalista e feminista Kika lembra que a experiência da igreja em 

incentivar a organização social no município foi muito importante para o movimento 

social de Apodi. Ela recorda o valor da participação das mulheres nos espaços de 

discussão política do movimento social, para o que a formação oferecida pela ONG 

Centro Feministas 8 de Março tem sido fundamental. 

Os agentes do território argumentam sobre os ganhos efetivos para as 

comunidades alvo do processo organizativo no Sertão do Apodi e afirmam que sua 

organização tem relação com a obtenção da melhoria das estradas, a chegada da 

luz elétrica, a construção de casas e de cisternas ou o abastecimento de água. 

Esses aspectos são facilmente identificados e apontados pelos agentes do território 

como resultados do acúmulo de capital social.  

Outra pesquisa realizada no território aponta, sobre esse aspecto, para algo 

semelhante. Em pesquisa realizada em 2007 sobre os impactos do Pronaf B no 

Nordeste, identificou-se que os seus maiores resultados na vida dos agricultores 

familiares beneficiados não foram, necessariamente, relativos ao aumento de renda 

(GOMES DA SILVA, 2008). Na pesquisa sobre os impactos do Pronaf B, constatou-

se a criação de uma verdadeira rede de relações envolvendo o Banco do Nordeste, 

a Emater e, em alguns casos, ONGs, sindicatos e comunidades rurais e suas 

associações.  

Os agricultores se informavam do Pronaf B e de outras políticas através das 

reuniões das associações e dos sindicatos. A Emater participava das atividades para 

explicar o seu funcionamento, os técnicos elaboravam os projetos produtivos e o 

Banco do Nordeste recebia os agricultores para consolidação dos contratos de 

empréstimos. Enfim, o ganho maior na vida dos agricultores que acessaram o 



72 

 

 

Pronaf B constatou-se muito mais em relação aos laços de reciprocidade, confiança 

e solidariedade construídos entre eles e os mediadores do programa.  

Em relação à organização social mobilizada e à presença do grande número 

de ONGs atuando no território e em particular no município de Apodi, há 

controvérsias sobre a primazia de quem se beneficiou do que. Segundo Nerivam, 

assessor da ONG Coopervida, “ninguém sabe direito se foram as ONGs que se 

beneficiaram do capital social já existente ou se foi o capital social que foi construído 

por causa da presença das ONGs”. 

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) foi uma das primeiras entidades a atuar 

no território, o que ocorreu antes mesmo do processo de reforma agrária, dos 

projetos de assistência técnica e das ONGs, que posteriormente foram chegando 

para realizar o trabalho de assessoria. A CPT foi importante para apoiar os 

sindicatos do território no processo de reforma agrária, com a implantação de vários 

assentamentos. Ela teve papel crucial incentivando a organização dos agricultores 

em associações e apoiando o surgimento de novas lideranças sindicais nas áreas 

rurais.  

 Um dos agentes mais reconhecidos da CPT é Antonio Milton Bezerra Junior, 

natural do município de Upanema, no Sertão do Apodi. Ele é assessor da Comissão 

Pastoral da Terra na Diocese de Mossoró e filiado ao PT. Junior da CPT, como é 

mais conhecido, destaca que começou sua militância no grupo de jovens de seu 

município, Upanema, que tinha grande influência do Padre Pedro Neefs, da paróquia 

Campo Grande. O padre holandês é considerado um dos primeiros padres da 

Diocese de Mossoró a pautar suas ações através da Teologia da Libertação.  

 Apesar de atualmente contar com pouca estrutura de trabalho no Sertão do 

Apodi, a CPT ainda possui muito respeito político nas redes de relacionamento do 

território. Isso ocorre pelo fato de ela ter desempenhado um papel importante tanto 

no trabalho que já realizou na formação de assentamentos rurais, no suporte político 

para os sindicatos e para a fundação da Fetraf quanto em relação à influência que 

até hoje ela exerce sobre o maior e mais importante sindicato do território, o de 

Apodi.  

 Os sindicatos do Sertão do Apodi que de alguma forma tiveram influência da 

CPT foram alguns dos primeiros a se filiarem à Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), no Rio Grande do Norte. Até aquele momento, o sistema Contag considerava 

a CUT sua adversária. Esses mesmos sindicatos foram, posteriormente, também  
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que lideraram o racha no interior do sistema Fetarn/Contag e criaram a Fetraf no 

estado, com a contribuição especial dos agentes do Sertão do Apodi.  

 Na década de 1990, CUT e CPT, como já dito,  apoiaram no Sertão do Apodi 

as oposições sindicais. No nível nacional, a Contag terá distante da CUT, pois via no 

Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais (DNTR) da central uma atuação 

constante junto às suas bases, com ações na tentativa de desconstruir as práticas 

da confederação e suas federações afiliadas.  

 O polo sindical no território do Sertão do Apodi foi uma das primeiras 

experiências de descentralização sindical, isso mesmo antes do racha da Fetarn. Os 

sindicatos mais cutistas e alinhados com o Partido dos Trabalhadores (PT) viam na 

constituição de polos sindicais uma forma de autonomia em relação à centralidade 

da Fetarn. A experiência dos polos sindicais é desenvolvida através de rede e tem 

como estratégia aproximar os sindicatos com questões em comum, sobretudo 

potencializar ações políticas. A Fetarn acabou por adotar essa forma de organização 

para todo o Rio Grande do Norte.  

 O assessor da CPT, Junior, lamenta que a criação da Fetraf não tenha 

conseguido trazer o movimento sindical rural mais para a esquerda, assim como 

ocorreu com o surgimento da Via Campesina no país. Para Junior, hoje as disputas 

que levaram ao racha no sistema Contag/Fetarn revelam que as divergências eram 

um jogo de poder, e não decorrente de concepções diferentes de projeto sindical.  

 Ele avalia as especulações em relação à possível saída do sindicato de 

Apodi do sistema Fetraf e ao retorno a Fetarn, dizendo: “isso não está na pauta de 

debates, mas os sindicalistas de Apodi estão desapontados com os rumos da 

Fetraf”. A presença da CPT foi decisiva para politizar a formação de novos agentes e 

para pensar um projeto político em longo prazo para muitos sindicatos do território e 

para um novo associativismo rural, que passou a ocupar um lugar de destaque no 

cenário social local.  

 Em relação aos projetos políticos partidários, constantemente, esses agentes 

atuam de forma a fortalecerem o engajamento nos partidos e ampliarem a 

capacidade de ação no interior do campo de relações da agricultura familiar. Nesse 

sentido, tornou-se cada vez mais difícil separar a atuação dos agentes nos 

sindicatos e/ou em ONGs de seus projetos de poder político partidário local.  

 A percepção quase generalizada, sobretudo, entre os sindicalistas, de que é 

necessário ocupar o poder da política institucionalizada através da conquista de 
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mandatos eletivos em câmaras de vereadores e prefeituras, passou a ser 

perseguida por muitos. As divergências dos sindicalistas com as ONGs e com 

setores da igreja são quase sempre relacionadas à falta de cumplicidade em torno 

de projetos políticos partidários comuns.  

 Em resumo, a efervescência social do território do Apodi, que tanto chama 

atenção, é resultado de um processo social que começou na década 1960, com a 

criação de sindicatos e com a influência da Igreja Católica, e teve seu apogeu nos 

anos 1980 e 1990, com a criação de ONGs e as filiações partidárias dos agentes da 

agricultura familiar. As atividades desenvolvidas por instituições internas e externas 

ao território fortaleceram os fatores que possibilitaram tanto a construção de novos 

referenciais de organização quanto potencializaram os recursos sociais já 

disponíveis.  

 

3.2 RELATOS DO SERIDÓ  

 

Durante o percurso desta pesquisa pelo território do Seridó, escutou-se muito 

sobre as supostas diferenças do seridoense em relação aos demais territórios 

potiguares. Contudo, nenhum outro aspecto chamou tanta atenção quanto à suposta  

ancestralidade judaica de sua população.  

Fala-se da presença de judeus no Seridó, o que explicaria alguns dos 

elementos distintivos do habitus dos agentes do território. As cercas de pedra nas 

áreas rurais, muito presentes no Seridó, seriam uma das provas materiais de um 

desses elementos singulares da suposta herança judaica, assim como a visão 

empreendedora do seridoense, sua devoção à família e a sua organização social.  

O ex-bispo da Diocese de Caicó e atual Arcebispo da Arquidiocese de Natal, 

Dom Jaime Vieira Rocha, afirmou ter recebido um grupo de judeus norte-americanos 

em busca da história de seus antepassados no Seridó potiguar. Em entrevista, o 

religioso afirmou: “recebi uma comitiva de rabinos americanos que buscavam traços 

remanescentes de judeus na região”. 

  Dom Jaime, apesar de não ser seridoense, lembra que, enquanto esteve à 

frente da Diocese, sentiu o seridoense como um “povo que apresenta diferenças [...] 

o seridoense é discreto, ordeiro e muito religioso, e o dado religioso é importante 

para entender o seu conservadorismo”. A unanimidade dos agentes, tanto entre os 

entrevistados de um território quanto os de outro, em adjetivar o seridoense como 
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conservador é algo que soa como elogio para esse povo, o que é compreendido 

como uma reafirmação das tradições e dos costumes que só os seridoenses 

possuem no Rio Grande do Norte.  

Dom Jaime aproveitou e também falou sobre um episódio que presenciou na 

época de uma grande seca que atingiu o Rio Grande do Norte, dizendo que, certa 

vez, conversando com uma pessoa da capital do estado, ela falou: “a situação do 

Seridó deve tá muito séria para os seridoenses saírem de lá e virem para frente do 

palácio do governo”, e concluiu analisando que “o povo do Seridó é um povo 

conservador, a tradição religiosa é muito forte, é um povo muito fechado”.  

A presença de Dom Jaime Vieira Rocha à frente da Diocese é descrita como 

um momento de fortalecimento para os movimentos sociais, de diálogo da igreja 

com as organizações sociais e de apoio às iniciativas dos sindicatos no território.  

Entender o Seridó é fazer um esforço para compreender o papel que a Igreja 

Católica teve para a formação de seu território. No campo de poder das relações da 

agricultura familiar, a igreja do Seridó foi de fundamental importância para a sua 

constituição, através, sobretudo, dos seus órgãos de caráter social, como o antigo 

Movimento de Educação de Base (MEB)15 e o Serviço de Apoio aos Projetos 

Alternativos Comunitários (Seapac)16, este último ainda possui forte liderança nas 

redes de articulação política do território.  

Na divisão político-administrativa da Igreja Católica, o Rio Grande do Norte 

possui três Dioceses: Natal, Mossoró e Caicó. Sobre as atividades sociais e 

formativas da igreja em comunidades, o Seapac tem importante papel em todas as 

Dioceses. Segundo um de seus assessores, os serviços do Seapac têm relação com 

o perfil dos técnicos que estão à frente dos trabalhos em cada área de atuação. 

Atualmente, na Diocese de Mossoró, área de abrangência do Sertão do Apodi, os 

                                                 
15 O MEB foi criado em 1961 pela Comissão Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e tem como 
objetivo atuar em áreas de grande pobreza e com baixos índices de alfabetização. O MEB ficou 
famoso devido ao seu método de alfabetização, que durante muito tempo utilizou as chamadas 
escolas radiofônicas como instrumento de ensino. No Nordeste, muitos foram os agricultores que 
tiveram no MEB a única forma de aprender a ler e escrever. No Rio Grande do Norte, o MEB 
desenvolveu atividades até a década de 1990.  
16 O Seapac é uma organização não governamental criada pela Igreja Católica no Rio Grande do 
Norte. Tem atuação nas três Dioceses do estado, abrangendo todo o território potiguar. No caso do 
Seridó, durante muito tempo, o Seapac era a única ONG com atuação nas áreas rurais, prestando 
assistência técnica e incentivando o associativismo rural. Pelas palavras de um de nossos 
entrevistados, no Seridó,  “o Seapac  hoje se transformou em uma construtora do programa 1 milhão 
de cisternas – P1MC”, restringindo a sua atuação na Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) 
através da execução do programa de construção de cisternas para agricultores familiares na região 
do semiárido. 
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assessores se detêm nas atividades técnicas e nos trabalhos diretamente com as 

comunidades.  

Já na Diocese de Caicó, no Seridó, nos últimos anos, o trabalho do Seapac 

tem se restringido às atividades da Articulação do Semiárido (ASA/Potiguar). Seu 

quadro de assessores foi bastante reduzido e tem realizado muito mais um trabalho 

de representação política do Seapac nos conselhos gestores de políticas públicas na 

esfera estadual e nas redes de articulação social e discussão de políticas para a 

agricultura familiar.  

A ligação da Igreja Católica com o movimento sindical rural está na gênese da 

criação dos sindicatos no território do Seridó. A representação sindical da Fetarn e o 

Seapac no Rio Grande do Norte já foram grandes parceiros, principalmente, no 

território do Seridó. Nas redes de articulações da agricultura familiar, a entidade da 

igreja durante muito tempo foi uma aliada da Fetarn, apesar de, nos últimos anos, ter 

ocorrido um distanciamento e enfraquecimento dessas relações.  

As relações estreitas entre sindicalismo rural, igreja e, em alguns momentos 

da história, o Estado, através do Ministério do Trabalho, são reconhecidas 

(MEDEIROS, 2002). No Rio Grande do Norte, foi uma funcionária do Ministério do 

Trabalho, chamada Julieta Calazans, também ligada à Igreja Católica, que ofereceu 

todo apoio à fundação da Fetarn. Quem contou essa história foi Zé Rodrigues, que 

começou sua militância social no sindicalismo rural. Ele já foi presidente da Fetarn e 

atualmente é presidente da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do 

Norte (CUT-RN) e filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).  

  Em relação aos rurais do Seridó, Zé Rodrigues diz que “não avançou 

politicamente”. Sobre o Seridó, fala-se de um sindicalismo de conciliação e pouco 

enfrentamento, que se trata do repetido discurso do “seridoense conciliador”. Na 

perspectiva político-partidária, o perfil dos agentes engajados também revela uma 

mobilidade muito grande no aspecto ideológico.  

 Ao contrário do Sertão do Apodi, em que a maioria dos agentes está filiada a 

legendas mais alinhadas com os tradicionais discursos de esquerda, no Seridó, as 

lideranças da agricultura familiar vão do PT ao DEM, passando por PR, PMDB e 

PSDB. Um dos agentes entrevistados, liderança do associativismo rural do Seridó, 

resumiu o que para ele é uma máxima do representante político comprometido com 

o Seridó: “discurso bonito não enche barriga de ninguém, a gente tem que conversar 

e conseguir as coisas com quem pode resolver nossos problemas”.  
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 Os agentes do Seridó transitam com muita desenvoltura por outros campos 

de relacionamento do seu espaço social, sobretudo no que se refere à política para 

além do debate da agricultura familiar. Para usar uma expressão de um dos 

entrevistados desta pesquisa, pode-se de dizer que “os seridoenses são mais 

calejados para a negociação”, ou seja, são mais preparados e experimentados na 

arte da negociação, principalmente no que se refere à obtenção de resultados.  

A tradição do Seridó em conservar suas relações, como será exaustivamente 

demonstrado na fala dos agentes entrevistados, não é vista por suas lideranças 

como algo que deva ser combatido. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o 

conservadorismo é exaltado como se fizesse parte de um projeto de resistência a 

valores externos e potencialmente desagregadores do habitus local, compartilhado 

por todos no território.  

A suposta disciplina dos seridoenses se apresenta também na relação com a 

Fetarn, pois o polo sindical do Seridó se mantém em dia com os repasses 

financeiros de seus filiados com a federação, coisa que não se repete em relação 

aos outros polos. Segundo Gilberto Costa, assessor da Fetarn, isso “reflete um 

sentimento de coesão e obrigação que os grupos têm com a federação, isso tem 

relação com muita coisa, com a religião e tantos outros sentimentos do povo de lá”.  

Outra assessora da Fetarn, Silvana Patrícia, lembra de uma “reunião do fórum 

das associações do Seridó, que foi aberta com uma oração, uma mística de 

abertura”. A simbologia do poder da religião, que permeia a vida e os processos de 

decisão das lideranças da agricultura familiar no Seridó, é apresentada pelos 

seridoenses como traço distintivo de sua população.  

O Seridó é exaustivamente descrito pelos seus traços distintivos ou por suas 

singularidades. No entanto, ninguém adjetiva pejorativamente suas características, 

pelo contrário, sua população compreende que as suas cultivadas diferenças, em 

relação aos demais potiguares, ajudam a preservar o sentimento de identidade 

coletiva do território. É como se as virtudes da “fama e talento” seridoense 

emanassem de uma tradição em conservar e manter suas instituições.  

No campo de relação da agricultura familiar do Seridó, suas lideranças 

parecem ter maior parceria institucional com as prefeituras ou mesmo com outras 

instâncias de governo, o que também é posto como um ganho político nas mesas de 

negociação. No Sertão do Apodi, ao contrário, observa-se uma maior dificuldade em 



78 

 

 

construir parcerias com os governos municipais, a exemplo do que acontece nas 

redes do Projeto Dom Helder e no Colegiado da política territorial.  

No município seridoense de Acari, Mário Luís foi presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais por três mandatos e, a partir de então, projetou-se nesse campo 

e tornou-se tesoureiro, vice-presidente e depois presidente da Fetarn no Rio Grande 

do Norte. Atualmente, é secretário da terceira idade da federação e coordenador do 

polo sindical no território do Seridó. Mário também foi vereador em Acari pelo PMDB, 

já teve filiação partidária no PSDB e hoje integra os quadros do PCdoB. 

Esse importante sindicalista do Seridó, em entrevista, afirmou: “O seridoense 

tem uma formação hereditária, cultiva os costumes”. Para Mário, nesse sentido, há 

semelhanças entre o Seridó e o Sertão do Apodi. O sindicalismo rural do Seridó é 

considerado, por muitos agentes entrevistados, o mais conservador do Rio Grande 

do Norte. Essa mesma concepção também costuma ser usada para fazer referência 

aos padres e à Igreja Católica do território.  

Apesar de a falta de renovação dos dirigentes sindicais, de uma forma geral, 

ser considerada um empecilho aos processos de mudanças e construção de novas 

práticas por muitos agentes desse campo, há também exemplos de vitalidade e 

inovação. Francisco de Assis é natural de Acari, onde foi dirigente sindical e 

atualmente é um dos diretores da Fetarn no estado, além de ter militância no Partido 

da República (PR) em seu município. Ele chegou ao movimento sindical para ter 

acesso ao auxílio saúde, direito do trabalhador rural.  

O pai de Assis, que já era filiado, procurou o sindicato para saber sobre 

programa de assistência e, a partir de então, o jovem agricultor familiar passou a 

participar diretamente da direção do sindicato e atuar na sua mobilização política. 

Rapidamente, sua liderança ganhou visibilidade no território e na própria Fetarn. 

Liderança ainda jovem no sindicalismo rural, Assis se tornou referência política nas 

redes de relações da agricultura familiar.  

Há uma juventude no sindicalismo rural que demonstra fôlego para renovar os 

seus no Seridó. O jovem sindicalista Assis, no município de Acari, tem 

desempenhado um papel importante no que tange ao esforço do sindicalismo rural 

da Fetarn em renovar as fileiras e oxigenar o campo de relações de poder da 

agricultura familiar no Seridó e no Rio Grande do Norte.  

A renovação do sindicalismo rural é um desafio para o conservadorismo dos 

agentes estabelecidos do Seridó, com suas instituições e posições historicamente 
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conquistadas por seus agentes. A resistência do Seridó em mudar é quase 

unanimidade entre os entrevistados por esta pesquisa. A diferença é que os 

seridoenses, ao contrário de outros, têm esse traço em seu habitus coletivo como 

uma qualidade, que inclusive os oferece resultados.  

Em Caicó, na época em que esteve à frente da Diocese, por nove anos, Dom 

Jaime Vieira Rocha presidiu o Conselho de Desenvolvimento do Seridó. Foi o 

responsável pela coordenação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

território, que recebeu assessoria de pesquisadores renomados, como Tânia 

Bacelar, entre outros.  

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó (Adese) foi criada para 

monitorar a execução desse plano. A partir da experiência do Seridó em 

confeccionar um plano de desenvolvimento, outros territórios no Rio Grande do 

Norte tentaram fazer o mesmo e também criaram seus próprios planos de 

desenvolvimento. No entanto, somente o Seridó conseguiu criar um organismo, uma 

espécie de ONG, para monitorar a execução de seu plano.  

A Adese teve como primeiro presidente Dom Jaime Vieira, então coordenador 

do plano de desenvolvimento. Dom Jaime destaca que o resultado do plano, no que 

se refere ao que foi elaborado e discutido nas inúmeras reuniões e debates, é 

bastante positivo, por exemplo, em relação a criação e difusão da marca “produto do 

Seridó”.  

Os produtos do Seridó, tais como o queijo, a manteiga, o bordado, a carne 

etc., são trabalhados como sinônimos de qualidade e originalidade, o que reflete 

uma das pretensões econômicas idealizadas na concepção do plano. Dom Jaime 

afirmou: “quando eu vejo nas prateleiras dos supermercados produtos com o selo do 

Seridó, eu vejo que o plano caminha com resultados”. 

A realização do plano de desenvolvimento sustentável, a criação da Adese, o 

acesso às políticas públicas de forma diferenciada, a exemplo do caso do Programa 

de Combate à Pobreza Rural (PCPR) e tantos outros tiveram como estratégia a 

organização social do Seridó. Os seridoenses usam fortemente sua suposta 

identidade coletiva, moldada pelas instituições do território, como marketing político.  

Através da organização social, o Seridó tem, sistematicamente, destacado-se 

no cenário social do Rio Grande do Norte como exemplo de poder político e 

engajamento em causas, que produzem dividendos para seus municípios, para seus 
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grupos e para o fortalecimento de seus agentes em diferentes campos de 

relacionamentos.  

 

 

3.3 A FORÇA ASSOCIATIVA DO PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL 
NOS TERRITÓRIOS  
 

 Para os que estudam e/ou observam as relações políticas entre os agentes 

da agricultura familiar no Rio Grande do Norte, o Programa de Combate à Pobreza 

Rural (PCPR)17 não passa despercebido, pois ele ocupa um lugar de destaque na 

agenda social dos territórios. A parceria firmada entre o Banco Mundial e os 

Governos de Estados integrantes do semiárido brasileiro teve como um dos 

principais resultados a visibilidade do movimento associativista. 

No Rio Grande do Norte, o PCPR, inicialmente, foi chamado de Programa de 

Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), ou PCPR I, e, posteriormente, batizado de 

Programa Desenvolvimento Solidário (PDS), PCPR II, e intitulado a partir de 2013 de 

RN Sustentável. A proposta do Banco Mundial é de que o programa destine 

recursos para o uso coletivo, através de iniciativas de empreendedorismo e 

infraestrutura que favoreçam e potencializem propostas de desenvolvimento social 

em regiões pobres, a exemplo do semiárido nordestino no Brasil.  

A partir do PCPR II, a metodologia do programa foi aperfeiçoada, e os 

projetos passaram a ser apresentados e submetidos, por grupos e associações, aos 

Fóruns Municipais de Apoio Comunitário (FUMAC) ou às suas instâncias 

equivalentes. Os territórios mais organizados e os municípios com grupos e 

lideranças engajadas e informadas sobre as estratégias de acesso ao programa 

parecem conseguir maiores e melhores resultados no que se refere ao acesso aos 

recursos desse programa.  

 Os espaços de discussão para o PCPR funcionam como uma espécie de 

conselho no qual as associações rurais se reúnem para discutir as propostas de 

projetos e o destino dos recursos a serem utilizados, apesar de a última palavra 

                                                 
17 O PCPR faz parte de uma política de investimentos do Banco Mundial para a promoção do 
desenvolvimento econômico e social nas áreas rurais. No Nordeste do Brasil, o Banco Mundial, na 
década de 1980, apoiou o então Projeto Nordeste, do qual o Programa de Apoio ao Pequeno 
Produtor (PAPP) era componente. No Rio Grande do Norte, o PAPP teve sua execução iniciada em 
1985. Na década de 1990, já reformulado, o PAPP ficou caracterizado como PCPR I (MATOS, 2005). 
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sobre a aprovação caber ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável. A 

dinâmica de distribuição do projeto obedece aos critérios de apresentação das 

melhores ideias, parcerias possíveis e consistência da viabilidade técnica. No que se 

refere ao componente financiamento de subprojetos comunitários, o programa apoia 

projetos divididos nas linhas de infraestrutura comunitária, incentivo a produção e 

organização social.  

As ideias do programa no Banco Mundial também têm como objetivo apoiar a 

construção e mobilização de capital social, como mecanismo de eficiência e eficácia 

para uso dos recursos investidos, o que, segundo essa visão, aumentaria a 

transparência da aplicação dos investimentos através do controle social. Para tanto, 

o programa incentiva a formação de grupos e associações para apresentarem 

propostas e projetos para as linhas de financiamento almejadas.  

Os dados do PCPR de 1993 a 2010 mostram que, entre os territórios da 

cidadania, o Seridó foi o que teve o maior número de projetos aprovados, conforme 

pode ser visto na tabela abaixo.  

 

Tabela 01 – Programa de Combate à Pobreza Rural: investimentos totais nos 
projetos aprovados por território 

Território Quantidade 
de projetos 

Total P revisto  
(R$) 

Total I nvestido 
(R$) 

Açu -
Mossoró 475 14.018.513,82 14.018.513,82 

Alto Oeste 915 34.978.699,10 34.978.699,1 

Mato Grande  592 19.389.735,87 19.389.369,63 

Potengi 252 8.569.950,34 8.508.125,74 

Seridó 1055 33.101.204,66 32. 718.955,50 

Sertão do 
Apodi 583 18.989.372,16 18.989.113,8 

Fonte: SETHAS-RN (período de 1993/2010, referente apenas aos municípios dos Territórios 
da Cidadania). 

 
 

Os dados acima revelam que dos 3.872 (três mil oitocentos e setenta e dois) 

projetos aprovados 1.055 (mil e cinquenta e cinco) foram para propostas 

apresentadas pelas associações do Seridó, o que coloca o território como campeão 
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no número de projetos apresentados e aprovados pelo programa. O Sertão do Apodi 

conseguiu aprovação para 583 (quinhentos e oitenta e três) projetos apresentados. 

Analisando os dados disponibilizados sobre a execução do PCPR em qualquer 

perspectiva, percebe-se que o território do Seridó se destaca.  

 Na Tabela 02, os dados sistematizados são referentes ao total de projetos 

apresentados, não necessariamente aprovados pelo PCPR, a todas as linhas de 

financiamento do programa e à quantidade de comunidades que foram beneficiadas 

pelos investimentos do programa, apenas nos territórios do Seridó e Sertão do 

Apodi.  

 

Tabela 02 – Programa de Combate à Pobreza Rural: quantidade total de projetos 
apresentados e de comunidades atingidas  

 Território 
Sertão do Apodi 

Território 
Seridó 

Total de projetos 912 1419 

Quantidade de 
Comunidades 

519 699 

      Fonte: SETHAS-RN. 
   
 

A quantidade de projetos produtivos de infraestrutura e social apresentados 

ao PCPR e o número de comunidades atingidas também mostram o destaque do 

Seridó em se movimentar para acessar o programa. Os municípios de São João do 

Sabugi, com 118 projetos apresentados e 48 comunidades atingidas, e de Parelhas, 

com 102 projetos e 42 comunidades envolvidas, são os maiores demandadores dos 

recursos do PCPR.  

No Sertão do Apodi, destaca-se o município de Apodi, com 147 projetos 

apresentados e demandas de 68 comunidades, ficando em primeiro lugar. Campo 

Grande ocupa a segunda posição, com 105 projetos e 59 comunidades. Em terceiro 

lugar, encontra-se o município de Caraúbas, que teve 90 projetos apresentados e 67 

comunidades atingidas.  

As associações seridoenses se envolveram mais com o PCPR e acessaram o 

programa de forma a construir uma verdadeira estratégia de ação política. O papel 

da associação, enquanto agente representante de um segmento social, ganhou 

importância inquestionável nas mesas de negociação de políticas públicas em todo o 

território.  
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O Programa de Combate à Pobreza Rural, ao destinar recursos diretamente 

para as associações, estimula a vitalidade dessas entidades nas redes de 

articulação do campo de relações políticas da agricultura familiar. Segundo os 

agentes entrevistados, o diferencial em relação à experiência do PCPR tem sido o 

fato de que os recursos são geridos diretamente pelas associações, o que explicaria 

muito sobre o sucesso do programa entre as lideranças rurais nas comunidades.  

A gestão dos recursos por parte da associação foi também fundamental para 

que os agentes despertassem para a importância de criar e manter a associação. 

Muitas lideranças passaram a compreender as associações rurais e os Fóruns das 

associações e os conselhos do Fumac nos municípios e territórios como 

mecanismos não somente políticos, mas como instrumentos para apresentação de 

projetos de geração de renda e de infraestrutura de suas comunidades. As 

associações do território do Seridó foram as que melhor conseguiram explorar as 

oportunidades da experiência do Programa de Combate à Pobreza Rural. 

O objetivo de apresentar alguns dados sobre o PCPR tem relação com a 

valoração dos significados do programa, no campo de relações políticas da 

agricultura familiar, expressa no discurso dos agentes entrevistados na pesquisa. 

Esse tema será explorado nos capítulos IV e V do trabalho, através das falas dos 

agentes, tanto em relação ao território do Seridó quanto no que se refere ao Sertão 

do Apodi.  

Não é intenção deste trabalho aprofundar essa discussão para além de 

alguns dos interesses da Tese, por exemplo, ressaltar a importância do trabalho das 

redes de articulação política. Através do fortalecimento das associações e grupos 

comunitários para estruturação de um campo de relações, o PCPR obteve 

importância, mas foi a prática dos agentes que antecedeu a existência desse 

programa, que se utilizou de recursos organizacionais já disponíveis nos territórios. 

Nessa perspectiva, o habitus dos agentes nos territórios pode ter oferecido uma 

importante e decisiva contribuição ao sucesso do PCPR nesses locais.  

 

3.4 SOBRE A POLÍTICA TERRITORIAL  
 

Os agentes do campo de relações da agricultura familiar nos territórios do 

Seridó e Sertão do Apodi costumam comparar o PCPR com o programa Territórios 

da Cidadania. As críticas são severas em relação à forma como a política territorial 



84 

 

 

vem sendo executada, atualmente, pelo Governo Federal. Na opinião de muitos 

agentes que assessoram ONGs e movimentos sociais, enquanto o governo Lula 

estruturou e ofereceu funcionalidade para a política territorial, através de programas 

e projetos ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o governo de 

Dilma Roussef atua no sentido de desmontar o MDA, utilizando-se do argumento 

que a assessora da Fetarn, Silvana Patrícia, chama de “legalismo burocrático”.  

De fato, a política territorial, pelo menos no caso do Rio Grande do Norte, nos 

últimos anos tem sofrido alguns reveses. Os Territórios da Cidadania, antes 

chamados de Territórios Rurais, desde meados de 2011 estão estagnados e suas 

ações pouco funcionam. O Governo Federal suspendeu repasses ao programa, e os 

convênios com as entidades parceiras devido a problemas encadeados por 

questões relativas à prestação de contas desses recursos, o que em muitos casos 

ocasionou a suspensão das atividades dos articuladores territoriais e do repasse de 

recursos destinados às propostas deliberadas pelos Colegiados Territoriais para os 

municípios. 

Os agentes da agricultura familiar afirmam que o motivo de os recursos 

destinados aos Territórios da Cidadania serem gestados por municípios ou governos 

estaduais tem sido apontado como entrave ao sucesso do programa. Nas redes de 

articulação política, o espaço dos Colegiados Territoriais é visto com descrédito, por 

não apresentar os resultados almejados pelos agentes. 

No caso do Seridó, alguns tanques de resfriamento foram adquiridos através 

da prioridade em estruturar a cadeia produtiva do leite. Essa tem sido uma 

discussão que passou por um processo exaustivo de debate e encaminhamento nas 

plenárias do Colegiado Territorial do Seridó. 

 Alguns desses tanques são geridos por prefeitos, outros por associações 

rurais, mas de uma forma geral os tanques não cumprem com seu papel, enquanto 

resposta às demandas dos territórios, pois falta investimento em logística para fazer 

com que a cadeia produtiva do leite funcione de modo adequado e assim possa 

atender as expectativas dos agricultores familiares. As metodologias das políticas 

que privilegiam as ações coletivas desenvolvidas a partir do associativismo como 

alvo dos investimentos foram rapidamente assimiladas pelos agentes nos territórios, 

no entanto os entraves em relação à sua funcionalidade têm produzido descrédito 

aos agentes desse campo de relações. 
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Para esta pesquisa, adotou-se a delimitação socioespacial aplicada pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT). Parte-se da ideia de território enquanto espaço 

socialmente organizado onde se configura um ambiente político institucional 

particular à atuação de agentes sociais que, através do trabalho em redes de 

articulação, disputam e concorrem por capital e poder.  

Como já referenciado na introdução, não é objetivo do presente trabalho 

teorizar sobre o conceito de território, uma vez que este é tido como um recorte 

metodológico e sua importância para uso na Tese ocorreu ainda na fase exploratória 

da pesquisa, pois se concluiu que é a partir da ideia de território que os agentes se 

referem aos espaços sociais nos quais atuam. Nesse sentido, tenta-se fazer uma 

analogia com a ideia de espaço social em Bourdieu.  

Os agentes foram moldando através de seus discursos e práticas sociais uma 

concepção de território, a qual foi gradativamente sendo internalizada nas 

predisposições dos agentes para agir e falar no campo das relações da agricultura 

familiar. Um ambiente institucional foi sendo forjado para dar legitimidade a ações, 

programas e projetos de um variado grupo de agentes nesses territórios.  

No caso do Seridó, o território já “é o território”, no sentido de que antes da 

política territorial o Seridó já era Seridó e assim identificado e concebido por seus 

agentes. No caso do Sertão do Apodi, essa concepção existia de forma frágil e 

isolada, sendo a política territorial e seus desdobramentos que na década de 2000 

produziram sua legitimidade. Se perguntar para a população em geral dos 

municípios desse território sobre o significado do Sertão do Apodi, certamente não 

se identificará reconhecimento para o manuseio dessa concepção de espaço.  

No entanto, o presente trabalho persegue o valor atribuído por agentes 

específicos de um determinado campo de relações. Nesse caso, fala-se dos agentes 

que formam e concebem um campo de posições e relacionamentos de liderança da 

agricultura familiar, que disputam recursos de diversas ordens, formas de capital, e 

concorrem por legitimidade e público em um espaço social por eles assim percebido 

– o Sertão do Apodi.  

O Sertão do Apodi existe enquanto espaço social a partir da concepção dos 

agentes do campo de relações da agricultura familiar. O território é visto e exercitado 

nas estratégias desses agentes, sendo a política territorial responsável apenas por 

potencializar uma arena de atuação. O programa Territórios da Cidadania funcionou, 
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sobretudo, para oferecer sentido a inúmeras outras iniciativas já existentes no 

Sertão do Apodi.  

Trata-se de uma visão estratégica de ação, incorporada pelos agentes para 

pensar a atuação em redes e elaborar o lugar de onde o campo repercute suas 

relações de poder. O Sertão do Apodi existia no circuito de afinidades políticas dos 

agentes e a política territorial veio dar contornos oficiais às práticas produzidas pelos 

agentes.  

O Mapa 01 mostra o Rio Grande do Norte dividido a partir da concepção da 

política territorial e identifica 10 territórios potiguares: Alto Oeste, Sertão do Apodi, 

Açu/Mossoró, Seridó, Sertão Central Cabugi, Mato Grande, Trairi, Potengi, Terra dos 

Potiguares e Agreste Litoral Sul.  

 

        Mapa 01 – Mapa dos Territórios do estado do Rio Grande do Norte 

 
Fonte: Jessica Oliveira Domingos – Tecnologia em Gestão Ambiental. 

 
Apesar de o Rio Grande do Norte ter sido dividido e reconhecido por meio de 

10 territórios, atualmente, apenas 6 são alvo dos investimentos da política territorial 
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do Governo Federal, quais sejam: Seridó, Sertão do Apodi, Alto Oeste, 

Açu/Mossoró, Potengi e Mato Grande.  

 Pensar ações, programas e projetos de desenvolvimento na concepção 

territorial é uma compreensão também compartilhada por Abramovay (2003), 

quando ele une as prerrogativas presentes nos laços informais e identidade dos 

grupos sociais, para fazer referência a defesa   do conceito de território.   

 

 

 

3.4.1 Caracterização socioespacial dos territórios do Seridó e do Sertão do 
Apodi 
 
 

As informações sistematizadas sobre o perfil social e geopolítico dos 

territórios18 do Seridó e do Sertão do Apodi apontam diferenças importantes que vão 

contribuir para as análises acerca do modo como esses espaços sociais foram 

construídos e de como são reconhecidos pelos agentes do campo da agricultura 

familiar, fora e dentro de seus territórios.  

O Seridó possui uma área de 10.954,50 Km² de extensão e abrange cerca de 

25 (vinte e cinco) municípios, quais sejam: Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos 

Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de 

Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana 

do Matos, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do 

Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba 

dos Batistas. 

Tradicionalmente, o Seridó encontra-se também dividido por seus agentes 

através da concepção de Seridó ocidental, Seridó oriental e Seridó da Serra de 

Santana. Essa divisão se remeteria à existência de diferenças econômicas e sociais 

importantes entre os municípios do território, as quais não são objetivos a serem 

tratados no presente trabalho. O Mapa 02 mostra o território do Seridó e seus 

municípios.  

 
 
                                                 
18 Dados coletados no Portal da Cidadania do Governo Federal, 2011. Fonte: 
<http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/one-community>. 
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Mapa 02 – Mapa dos Territórios do Seridó 

 
Fonte: Fonte: Jessica Oliveira Domingos – Tecnologia em Gestão Ambiental. 

 
 
 

O Seridó, segundo dados do censo populacional de 2010, conta com 295.748 

habitantes. Os que vivem nas áreas rurais chegam a 70.676 pessoas, o que 

corresponde a 23,90% do total de seus habitantes. Entre os rurais, o número de 

agricultores que produzem em regime familiar é de 11.266 e as famílias que vivem e 

trabalham em áreas de assentamentos para reforma agrária somam 1.007, contando 

ainda o território com 3 comunidades quilombolas.  

A Tabela 03 mostra o tamanho das propriedades rurais, por atividade 

econômica e condição em que se encontra quem delas faz uso para trabalhar. Os 

dados revelam, dentre outros fatores, que o Seridó, quando comparado com o 

território do Sertão do Apodi, tem uma área mais reduzida de seu território ocupado 

por atividades da reforma agrária.  
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Tabela 03 – Área dos estabelecimentos agropecuários por condição legal das terras, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica do 
território Seridó 

Condição legal 
das terras Condição do produtor Grupos de atividade 

econômica 
Área  

(Hectares)  

Próprias 

Proprietário 
Lavoura temporária  66.366 

Horticultura e floricultura  2.372 
Lavoura permanente  16.017 

Assentado sem 
titulação definitiva 

Lavoura temporária  - 
Horticultura e floricultura  - 

Lavoura permanente  - 

Arrendatário 
Lavoura temporária  - 

Horticultura e floricultura  - 
Lavoura permanente  - 

Terras 
concedidas por 
órgão fundiário 

ainda sem 
titulação 
definitiva 

Proprietário 
Lavoura temporária  41 

Horticultura e floricultura  X 
Lavoura permanente  X 

Assentado sem 
titulação definitiva 

Lavoura temporária  2.542 
Horticultura e floricultura  98 

Lavoura permanente  486 

Arrendatário 
Lavoura temporária  - 

Horticultura e floricultura  - 
Lavoura permanente  - 

Arrendadas 

Proprietário 
Lavoura temporária  475 

Horticultura e floricultura  15 
Lavoura permanente  10 

Assentado sem 
titulação definitiva 

Lavoura temporária  - 
Horticultura e floricultura  - 

Lavoura permanente  - 

Arrendatário 
Lavoura temporária  1.576 

Horticultura e floricultura  172 
Lavoura permanente  80 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE. Obs.: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 3 (três) 
informantes estão não identificados com o caractere X. 
 
 

 Na fala de muitos agentes entrevistados, é possível identificar que os 

números na Tabela 03 revelam a fragilidade das iniciativas de reforma agrária no 

território do Seridó. Fala-se que o Seridó não tem terra para fazer reforma agrária, 

pois, ao contrário de outros lugares, por lá não ocorreria a concentração fundiária, 

ainda considerada em alguns outros territórios.  

No entanto, principalmente na chamada área da Serra de Santana, 

identificaram-se inúmeros assentamentos de reforma agrária, tanto com origem em 

iniciativas do Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA) quanto derivados dos 

sindicatos de trabalhadores rurais de seus municípios, utilizando-se de recursos do 
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Crédito Fundiário. A avaliação da maioria dos agentes é a de que os assentamentos 

com origem no crédito fundiário se destacam mais do que os que foram criados sob 

a tutela do INCRA, debate que será retomado nos capítulos posteriores.  

O dado referente ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)19 médio, 0,69, 

do território do Seridó, chama a atenção por ser o segundo mais elevado entre os 

territórios que hoje desenvolvem ações da política territorial do Governo Federal no 

Rio Grande do Norte, perdendo apenas para o território do Açu/Mossoró, com IDH 

médio de 0,70. A Tabela 04 revela o IDH médio dos Territórios da Cidadania.  

 

Tabela 04 – IDH-M Médio por Território 

Território  IDH 

Açu/Mossoró 0,70 

Alto Oeste 0,64 

Mato Grande 0,61 

Potengi 0,62 

Seridó 0,69 

Sertão do Apodi 0,63 

Fonte: Programa Territórios da Cidadania/PNUD. 
 
 

O Seridó, mesmo sem as potencialidades de recursos naturais, como água, 

terras férteis e petróleo, existentes em territórios como o Sertão do Apodi e 

Açu/Mossoró, consegue se destacar no IDH médio dos Territórios da Cidadania no 

Rio Grande do Norte.  

 A Tabela 05 mostra o Produto Interno Bruto (PIB) e o PIB per capita nos dois 

territórios. Quando se avalia apenas o PIB, o Seridó também se distancia do Sertão 

do Apodi. Em relação ao PIB per capita, pelo fato de o Seridó possuir população 

maior, fica em desvantagem quando comparado com o Sertão do Apodi.  

 

 

                                                 
19 No cálculo do IDH, são computados os seguintes fatores: educação (anos médios de estudos), 
longevidade (expectativa de vida da população) e Renda Nacional Bruta. Disponível em: 
<http://www.conass.org.br/pdf/riograndedonorte_25-03.pdf>. 
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Tabela 05 – Produto Interno Bruto e PIB per capita dos territórios do Sertão do Apodi 
e Seridó (2009) 

 Território 
Sertão do Apodi 

Território 
Seridó 

PIB 

(R$ 1000,00) 980.253 1.760.084 

PIB per capita 

(R$) 6.103 5.870 

 Fonte: IBGE 
  

 É considerável destacar a riqueza natural da chapada do Apodi. As terras 

férteis da chapada e o seu potencial hídrico foram o lastro que possibilitou a 

construção de um projeto social, econômico e político para a agricultura familiar, 

sobretudo para o município de Apodi. Com a construção da barragem de Santa 

Cruz, que represou o rio Apodi, o município tornou viável a produção agrícola para 

comercialização. Apodi é, na fala de muitos dos agentes entrevistados, o lugar “onde 

a agricultura familiar deu certo no RN”.  

 O município de Apodi, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), é o 2º maior produtor de mel de abelha do Brasil e grande parte 

desse mel é produzida por agricultores familiares localizados na região da chapada. 

Para os assessores das ONGs que fazem mediação junto aos agricultores familiares 

na apicultura, essa produção estará ameaçada com o projeto do Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) de irrigação da chapada.  

 Os agentes da agricultura familiar, não somente do território do Sertão do 

Apodi, mas de todo o Rio Grande do Norte, percebem com extremo pessimismo a 

iniciativa do DNOCS, com o projeto de irrigação. O Governo Federal, tensionado por 

lideranças políticas do Rio Grande do Norte, principalmente pelo atual presidente da 

Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, tem levado adiante o projeto, o 

qual, segundo os agentes desse campo, trará prejuízos para os que hoje exploram 

as terras férteis da chapada do Apodi, em sua maioria agricultores familiares.  

 O Mapa 03 mostra o território do Sertão do Apodi e seus 17 (dezessete) 

municípios:  
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Mapa 03 – Mapa do território do Sertão do Apodi 

 
Fonte: Jessica Oliveira Domingos – Tecnologia em Gestão Ambiental. 

 
 

O Sertão do Apodi tem uma área de 8.280,20 Km² e representa os municípios 

de Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Itaú, Janduís, Messias Targino, Olho d’Água do 

Borges, Paraú, Patu, Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes, Severiano Melo, Triunfo 

Potiguar, Umarizal, Upanema, Augusto Severo e Governador Dix-Sept Rosado. 

A população total do território é de 157.247 habitantes, dos quais 55.790 

vivem na área rural, o que corresponde a 35,48% do total. O território possui 9.152 

agricultores familiares e 2.860 famílias vivendo em áreas de assentamento rural 

destinadas à reforma agrária, contando também com uma comunidade quilombola.  

A Tabela 06 revela o cenário dos estabelecimentos rurais no Sertão do Apodi. 

Apesar de a área total do Sertão do Apodi ser menor do que o Seridó, há uma 

diversidade maior de estabelecimentos agropecuários, como se pode identificar a 

seguir. 
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Tabela 06 – Área dos estabelecimentos agropecuários por condição legal das terras, 
condição do produtor em relação às terras e grupos de atividade econômica do 
território Sertão do Apodi 

Condição legal 
das terras Condição do produtor Grupos de atividade 

econômica 
Área  

(Hectares) 

Próprias 

Proprietário 
Lavoura temporária  82.304 

Horticultura e floricultura  899 
Lavoura permanente  29.918 

Assentado sem 
titulação definitiva 

Lavoura temporária  - 
Horticultura e floricultura  - 

Lavoura permanente  - 

Arrendatário 
Lavoura temporária  - 

Horticultura e floricultura  - 
Lavoura permanente  - 

Terras 
concedidas por 
órgão fundiário 

ainda sem 
titulação 
definitiva 

Proprietário 
Lavoura temporária  X 

Horticultura e floricultura  - 
Lavoura permanente  X 

Assentado sem 
titulação definitiva 

Lavoura temporária  9.462 
Horticultura e floricultura  126 

Lavoura permanente  736 

Arrendatário 
Lavoura temporária  - 

Horticultur a e floricultura  - 
Lavoura permanente  - 

Arrendadas 

Proprietário 
Lavoura temporária  158 

Horticultura e floricultura  - 
Lavoura permanente  252 

Assentado sem 
titulação definitiva 

Lavoura temporária  - 
Horticultura e floricultura  - 

Lavoura perm anente  - 

Arrendatário 
Lavoura temporária  1.420 

Horticultura e floricultura  X 
Lavoura permanente  378 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE. Obs.: Os dados das Unidades Territoriais com menos de 
3 (três) informantes estão não identificados com o caractere X. 

 
 
 A expressiva quantidade de terras na condição de proprietários, cultivando 

lavouras permanentes e temporárias, também é destaque no Sertão do Apodi. O 

potencial de terras férteis da região da chapada e dos recursos hídricos dos 

reservatórios do território pode ajudar a entender a diversificação das atividades 

produtivas desse território.  

  As terras destinadas ao programa de reforma agrária também chamam a 

atenção no Sertão do Apodi. A partir da década de 1990, como já discutido, 

acelerou-se um processo de assentamentos rurais liderados pela Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) e pelos sindicatos de trabalhadores rurais, na época organizados em 

torno da Fetarn.  

Os assentamentos de reforma agrária no Sertão do Apodi são os 

responsáveis em grande parte pelo surgimento de novos agentes políticos da 
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agricultura familiar. Os agentes locais, por um lado, tiveram sua capacidade de ação 

coletiva ampliada pela criação de inúmeras associações rurais, grupos de jovens e 

mulheres e, por outro, a vitalidade adquirida por sindicatos do segmento no território, 

que passaram a ter novas bandeiras para suas lutas e embates no campo de 

relações da agricultura familiar. Para tanto, o trabalho das ONGs foi instrumento 

desses agentes na construção e mobilização de um capital social particular do 

território.  

Como pôde ser observado, o presente capítulo estruturou-se de forma a 

analisar, primeiramente, alguns dos aspectos do discurso dos agentes sobre os dois 

territórios, Sertão do Apodi e Seridó. Para tanto, foi dada ênfase aos resultados da 

primeira fase da pesquisa, na qual foi feito um levantamento de como os agentes se 

percebem, mostrando-se também, ainda que de forma embrionária, os aspectos da 

formação dos dois campos de relações da agricultura familiar nos territórios e as 

instituições, que inicialmente foram prevalecentes na formação de um habitus.  

A partir desse momento, iniciou-se o desenho de uma trajetória social alicerça 

em menor ou maior grau nas instituições que formataram um conjunto de 

disposições para agir dos agentes da agricultura familiar. As trajetórias sociais dos 

agentes e a forma como concebem as relações nos territórios, tidos aqui como 

espaços sociais, percebidos por esses mesmo agentes como uma grande arena 

formada por diferentes campos de relacionamentos, são analisadas para estruturar 

toda a Tese.  

Os últimos destaques deste capítulo que se encerra foram importantes para 

ilustrar apenas algumas características sociais, econômicas e geopolíticas dos dois 

territórios. Não houve qualquer intenção em realizar uma densa caracterização dos 

territórios, mas sim em destacar apenas dados que pudessem contribuir para 

compreensão das situações de disputa, conflito e concorrência pelas formas de 

capital produzidas e mobilizadas no campo em questão pelos agentes da agricultura 

familiar.  
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4 POR DENTRO DO HABITUS   
 
 

4.1 TRAJETÓRIAS COMUNS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MATRIZ DE 
COMPREENSÃO INSTITUCIONAL  
 
 

Diversas pesquisas realizadas ao longo de mais de dez anos de vida 

acadêmica possibilitaram a identificação de uma diversidade de agentes com 

atuação nas áreas rurais do Rio Grande do Norte. Durante esse percurso, sempre 

foi instigante perceber as relações desses agentes e suas instituições, bem como 

identificar seus posicionamentos, a forma como desenvolviam suas atividades, as 

delimitações espaciais da atuação de cada um, o tipo de mediação que era 

realizado, qual a concepção de trabalho e quais as parcerias consideradas.  

Entretanto, foi nos territórios do Seridó e do Sertão do Apodi onde as 

inquietações de pesquisa mais adquiriram volume e densidade. As origens da 

atuação dos agentes nesses territórios sempre inquietaram, pois apontavam para 

semelhanças, aspectos comuns: muita gente pertencente à Igreja, envolvida com 

ONGs e sindicatos com atuação em partidos políticos. Tratava-se dos agentes da 

agricultura familiar. Diante dos componentes identificados, fez-se necessário ir a 

campo para aprofundar as análises da pesquisa em curso naquele momento.  

 Tudo começou com a identificação inicial da forte presença de setores da 

Igreja Católica, em determinado momento da história, como instituição responsável 

pela formação de lideranças e por influenciar na criação de associações rurais, 

sindicatos e Organizações Não Governamentais nos territórios. A partir de então, 

concluiu-se que o papel desempenhado por algumas instituições, principalmente a 

Igreja Católica, teve grande primazia sobre a produção de relações comunitárias e 

sobre a efervescência social existente tanto no Seridó quanto no Sertão do Apodi.  

A igreja foi o espaço inicial para que muitos agentes surgissem como líderes 

comunitários, dirigentes sindicais, assessores de ONGs e militantes de partidos 

políticos. Juntamente à participação nos espaços proporcionados pela Igreja, 

também se tornaram possíveis a filiação ao sindicato, a militância no partido político 

e/ou o trabalho de assessoria na ONG.  

A posição dos agentes no campo de relações políticas da agricultura familiar 

no Seridó e no Sertão do Apodi, apesar de algumas singularidades relacionadas ao 

perfil das instituições, tem origem em uma trajetória social comum. Essa trajetória é 
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fortemente alicerçada nas experiências incorporadas a partir da influência de 

instituições, que marcaram a formação de um habitus comum aos agentes do campo 

de poder, criado em torno do segmento social da agricultura familiar nesses 

territórios.  

No entanto, não se fala aqui de um engessamento a uma suposta trajetória 

comum, mas de disposições, ou seja, de formas de agir que têm relação com 

experiências vividas pelos agentes na construção de um campo relacional. Alguns 

dos agentes não tiveram passagem pelos espaços da Igreja Católica, pois vieram de 

instituições ligadas à igreja evangélica, como é o caso das áreas de atuação da 

ONG Diaconia no Sertão do Apodi, sendo isso algo circunscrito a dois municípios, 

Caraúbas e Umarizal.  

Outros agentes não tiveram essa experiência próxima à igreja, mas relataram 

a sua importância na formação do sindicato, da associação, ou para a criação e 

fortalecimento de um campo de relação política nesses territórios. A experiência dos 

agentes através das instituições também não obedece, necessariamente, a uma 

condição de fé ou obediência. No caso do Seridó, a religiosidade continua a ter, em 

alguns casos, incidência sobre a prática dos agentes. Já no Sertão do Apodi, a 

igreja, pelo que se identificou, teve desempenho em uma dimensão muito mais 

política na formação dos agentes.  

Para esses agentes, as experiências de socialização junto às diversas 

instituições que tiveram influência em suas trajetórias são quase sempre relatadas 

como situações necessárias para um determinado contexto de suas vidas. Não há 

uma obediência à trajetória, pelo contrário, há uma seletividade por parte dos 

agentes em identificar o que foi importante em cada experiência, o que contribuiu 

para que eles se tornassem os agentes que são hoje, com atuação no campo de 

relações de cada território.  

Por meio da observação das ações coletivas e da posição dos agentes nos 

territórios, bem como de entrevistas realizadas, chegou-se à conclusão de que 

existe uma matriz comum às trajetórias sociais e políticas, sendo essa a peça 

metodológica que irá sustentar o desenvolvimento da presente Tese. O tripé igreja, 

sindicato e partido político apresenta-se como característica comum dessa matriz 

institucional. Nesse sentido, observam-se três instituições preponderantes para 

formatação de um habitus coletivo. 
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 O primeiro aspecto diz respeito à presença da Igreja Católica que, através de 

suas pastorais e de suas entidades prestadoras de serviço, influenciou na formação 

política e social de inúmeros jovens, a partir da década de 1960, com maior 

incidência nas décadas de 1980/1990. A influência de setores da igreja foi 

importante para o que muitos denominam de “tomada de consciência” e construção 

de um senso contestador.  

Vale salientar que a igreja, até a década de 1950, foi grande aliada dos 

grupos econômicos nacionais, começando, a partir de então, a ter preocupações 

com as questões sociais, aliando-se ao Estado (CRUZ, 2000). A aliança entre igreja 

e Estado ocorreu, sobretudo, através da criação de sindicatos nas áreas rurais, 

devido ao receio do avanço das ligas camponesas, principalmente, no caso da 

região Nordeste. Somente a partir de meados dos anos de 1960, setores da igreja 

iniciam um processo de crítica a então Ditadura Militar instalada no país (CRUZ, 

2000).  

Esse processo que durante um grande período se repetiu em praticamente 

todo o Brasil e representou uma ação de setores da Igreja Católica defendia o 

projeto de atuação das chamadas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) 

(ANDRADE, 2000). As CEBs foram importantes, através da atuação de pastorais e 

entidades a elas ligadas, ao fomentarem o discurso de contestação em um momento 

controverso da história nacional. Esse setor da Igreja Católica, ao assumir uma 

interpretação singular do papel de sua instituição junto às camadas mais populares, 

colaborou para a formação de uma nova cultura política (ANDRADE, 2000; PAIVA, 

2000).  

O trabalho desempenhado pelas CEBs sempre foi visto, pelos setores mais 

conservadores da Igreja Católica, como uma reflexão marxista dos textos bíblicos. A 

Teologia da Libertação, que ofereceu fundamento para o desenvolvimento das 

CEBs, levou uma parte da igreja do Brasil e de muitos países da América Latina a 

fomentar movimentos sociais, que passaram a contestar tradições políticas locais e 

seus regimes autoritários.  

 O segundo aspecto da matriz tem relação com a experiência sindical, na 

condição propriamente de sindicalista ou de assessor de ONGs que realiza 

assistência técnica para áreas de assentamento e comunidades rurais. O espaço de 

atuação nos sindicatos de trabalhadores rurais e/ou nas ONGs foi e ainda é, para 
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muitos agentes, o primeiro momento de organização social depois da experiência da 

igreja.  

 A formação dada pela igreja foi terreno fértil para o surgimento do chamado 

sindicalismo “CUTista” das áreas rurais, em particular no Sertão do Apodi. O novo 

sindicalismo era quase sempre formado por jovens que se posicionavam de forma a 

enfrentar o modelo sindical tradicional da Fetarn/Contag. A Igreja Católica também 

foi importante na formação de sindicalistas no Seridó, tendo talvez um papel até 

mais proeminente do que ocorreu no Sertão do Apodi. Porém, no Seridó, a igreja 

tinha preocupação em manter a unidade da identidade dos supostos valores 

seridoenses, como será descrito e analisado posteriormente.  

No entanto, as intervenções feitas nos dois territórios tiveram formas e 

conteúdos bastante diferenciados. Enquanto a influência formativa da igreja do 

Seridó conservou o sindicalismo rural Contaguiano, no Sertão do Apodi aconteceu o 

inverso, pois, através, sobretudo, da Comissão Pastoral da Terra, a igreja foi 

importante para a criação de dissidências sindicais, nascendo então os “rurais 

cutistas” naquele território.  

Mais tarde, as ONGs com atuação junto aos agricultores familiares no rural do 

Rio Grande do Norte contribuíram para a criação de uma nova proposta de 

organização sindical. A atuação das ONGs se confunde com a do sindicato e 

durante muito tempo foram indissociáveis, uma vez que, tanto no Seridó quanto no 

Sertão do Apodi, as parcerias institucionais alimentaram seus projetos coletivos.  

Na década de 2000, o acirramento dos conflitos sindicais possibilitou o 

“cisma” no interior do movimento sindical rural, o que levou à criação da Federação 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar (Fetraf). Com a 

criação da Fetraf, novas lideranças sindicais passaram a buscar um espaço 

representativo na sociedade, novas estratégias de legitimação surgiram, utilizando-

se da terminologia da categoria agricultura familiar como forma de atuação política.  

Nos sindicatos ligados ao sistema Contag, o surgimento da Fetraf, que na 

verdade foi um movimento nacional, também animou uma ação mais proativa e 

militante por parte dos que permaneceram estabelecidos nos sindicatos tradicionais. 

Nesse momento, foi importante a resposta às provocações dos dissidentes, para 

que não conseguissem aumentar seu contingente de novos filiados. 

O terceiro e último aspecto tem relação com a instituição partido político, já 

que a experiência da participação político-partidária projetou os agentes da 
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agricultura familiar para um novo posicionamento no espaço social dos territórios. No 

Seridó, esse momento ocorreu a partir da década de 1960, enquanto no Sertão do 

Apodi aconteceu, principalmente, com a chegada do processo de redemocratização.  

A experiência da igreja e/ou do sindicato, para esses agentes, foi marcada por 

um estereótipo contestador de uma realidade social, reivindicador de políticas 

públicas e denunciador de seus problemas sociais. Foi a partir do engajamento 

partidário que se tornou possível a construção do que em muitos municípios 

significou a conquista de mandatos de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e o 

estabelecimento de parcerias com outros grupos políticos na ocupação dos espaços 

institucionalizados de poder.  

O lugar das ONGs nesse debate permeia os três aspectos institucionais 

identificados. Elas estão na igreja, no sindicato e, em algumas situações, foram 

criadas por lideranças, ou estão a seu serviço, que têm dedicação aos partidos 

políticos ou serviam, concomitantemente, aos propósitos de todas as instituições 

anteriores. As ONGs existem por excelência para assessorar sindicatos e/ou 

associações rurais em suas comunidades e áreas de assentamento. O lugar delas 

nessa matriz de compreensão é o de ser instrumento de ação para os agentes nos 

diferentes espaços, mas com foco na execução de projetos de poder.  

A partir de agora será analisado, em detalhes, cada um dos aspectos 

institucionais que caracterizam uma trajetória comum, identificados em uma matriz 

de compreensão institucional para a formação do habitus dos agentes no Seridó e 

Sertão do Apodi. Os procedimentos e disposições que compõem o habitus coletivo 

dos agentes da agricultura familiar apresentam semelhanças, mas, ao mesmo 

tempo, revelam as discrepâncias existentes entre as várias instituições que atuam 

nos dois territórios.  

 

4.2 O ESPAÇO POSSÍVEL DA IGREJA: O ESPÍRITO CONTESTADOR COMO 
ELEMENTO FORMADOR  
 

A ligação histórica das lideranças que hoje desempenham papel de 

representação dos agricultores familiares no RN com setores da Igreja Católica é 

antiga e está na gênese do processo que desencadeou a organização política desse 

segmento. Na fala dos entrevistados, é impossível separar o que eles chamam de 



100 

 

 

“consciência política adquirida” da experiência quase generalizada entre eles,  com a 

Igreja Católica.  

O elo que se remete a uma formação comum encontra-se presente entre as 

lideranças que hoje estão à frente da maioria dos grupos representativos dos 

territórios. A igreja, reconhecidamente, tem um papel central e pioneiro na formação 

de um campo de relações para esses agentes. No caso dos sindicalistas, por 

exemplo, isso ocorre tanto em relação aos agentes ligados ao sistema 

Fetarn/Contag quanto aos filiados à nova entidade sindical, a Fetraf. Em relação aos 

dirigentes de Organizações Não Governamentais, muitas delas foram criadas por 

agentes que estiveram sob sua influência direta ou indireta da igreja, tais como: 

associações rurais, cooperativas etc.  

Medeiros (2002), ao discutir a trajetória do movimento social rural, destaca 

que nos anos 1960 ocorreu um momento de grande disputa por público e por área 

de atuação entre o então Partido Comunista Brasileiro (PCB), as Ligas Camponesas 

e a Igreja Católica:  

 

Em um contexto de luta política em torno de quem tinha maior 
representatividade para falar em nome dos camponeses, numa 
situação em que a radicalidade aparecia como um valor positivo, 
PCB e Ligas disputavam essa qualificação não só em termos de 
conteúdo da reforma agrária, como também das ações que a 
impulsionariam, como é o caso das ocupações de terra. 
Paralelamente, o tema é apropriado também pela Igreja Católica que, 
no início dos anos 60, passa a intervir no campo estimulando a 
sindicalização, disputando as bases das Ligas e do PCB, 
reconhecendo a legitimidade das demandas em pauta, mas 
procurando-lhe dar-lhe uma solução que não passasse pelo 
“confronto de classes” (MEDEIROS, 2002, p. 11). 

 
 

A atuação da igreja, em um primeiro momento, foi de disputa de influência 

com o PCB e as Ligas Camponesas junto aos agricultores familiares. A igreja 

buscou conquistar os espaços de organização rural para impedir a difusão das 

ideias políticas de seus concorrentes.  

Em uma segunda fase, Medeiros (2002) lembra da mudança na postura da 

igreja ou, pelo menos, de alguns setores, agora fortemente influenciados pela 

Teologia da Libertação, que passaram a contestar as tradicionais entidades 

sindicais, cobrando a partir de então uma agenda com base no enfrentamento dos 

conflitos de interesses sociais comuns a esse momento da história nacional:  
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Além dos sindicatos, outra possibilidade de socialização e/ou 
atualização de direitos veio a se constituir: segmentos da Igreja 
Católica, que aderiram à Teologia da Libertação, fizeram do trabalho 
pastoral, das comunidades eclesiais de base e das reuniões 
comunitárias, ocasiões privilegiadas para isso. [...] Foi também nesse 
espaço que passou a ser feita a crítica à postura assistencialista do 
sindicalismo, chamando a atenção para a necessidade de renovar 
suas práticas e estimulando a criação das chamadas oposições 
sindicais, portadoras de concepções distintas sobre a prática sindical, 
baseadas na valorização da participação e organização dos 
trabalhadores e das mobilizações (MEDEIROS, 2002, p. 15). 

 

O trabalho com as comunidades rurais, através da criação de associações, 

também ajudou a difundir as ideias de engajamento social e de contestação da 

realidade, propagadas pela igreja. O espaço dos sindicatos nessa ótica precisaria 

ser construído com o apoio dos agricultores familiares em suas comunidades.  

A Igreja Católica foi responsável pela formação social de muitas lideranças 

que tiveram seu nascedouro em associações, sindicatos e partidos políticos. Nos 

espaços sociais percorridos pela pesquisa, constatou-se a presença de muitos 

desses agentes, também ocupando cargo em diferentes esferas da administração 

pública. O objetivo dos serviços que a igreja prestava aos grupos dos territórios se 

destinava a organizar os pobres e “empoderá-los” de seus direitos, enquanto 

cristãos e cidadãos. 

A diversidade da atuação dos que passaram pela formação da igreja é 

grande. A pesquisa identificou agentes que falam em nome dos agricultores 

familiares, em câmaras de vereadores, na gestão de prefeituras e na esfera federal, 

por exemplo, o atual Delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Rio 

Grande do Norte é natural do município de Cerro Corá, no território do Seridó, uma 

liderança do movimento social rural ligado ao sistema Fetarn/Contag.  

Em órgãos do Governo Federal ou a seu serviço, são encontrados muitos 

deles realizando trabalhos de consultoria aos projetos dos Territórios da Cidadania 

no RN ou mesmo em Brasília. Em muitas Organizações Não Governamentais, a 

presença de agentes com esse perfil também é comum. É também à frente de 

muitas das principais redes de articulação nos territórios que estão assessores e 

técnicos com o rastro “igrejeiro”.  

No currículo desses agentes políticos dos territórios, em algum momento 

aparece a participação como profissional contratado pelos serviços da igreja ou 
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mesmo enquanto militantes de Comunidades Eclesiais de Base, Pastorais Sociais, 

Pastoral de Juventude (Pastoral da Juventude do Meio Popular – PJMP). As 

Organizações Não Governamentais criadas pelas Dioceses de Caicó, em Mossoró 

ou na Arquidiocese de Natal, foram espaços de trabalho e militância para lideranças 

representativas do campo da agricultura familiar.  

Entidades a serviço da igreja, como o Serviço de Assistência Rural (SAR), 

Serviço de Apoio a Projetos Alternativos Comunitários (Seapac), Movimento de 

Educação de Base (MEB), Frente de Alfabetização Popular (FAP), dentre outros, 

são parte dessa trajetória de atuação. Alguns dos agentes, logo após o afloramento 

de conflitos com a igreja, pediram demissão ou foram demitidos e criaram suas 

próprias entidades, muitas delas hoje são ONGs que integram as redes de 

articulação política da agricultura familiar no Rio Grande do Norte.  

Atualmente, das ONGs vinculadas à igreja, a única que tem uma atuação 

mais representativa é o Seapac. Com origem ainda no antigo Secapas, uma 

entidade criada para o chamado Regional Nordeste II, divisão da Igreja Católica que 

abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, o 

Seapac tem papel crucial na organização social dos territórios do Seridó e Sertão do 

Apodi. Porém, foi em 1993 que o Seapac nasceu para ter atuação exclusiva nas três 

Dioceses do Rio Grande do Norte, no Estado já existiam dois trabalhos de 

assessoria da igreja com os agricultores familiares: o SAR e a CPT. 

Na fala das lideranças entrevistadas, há algo intrínseco às suas posturas 

discursivas que se remete diretamente ao propagado ideal da Teologia da 

Libertação, tendo referência a concepção de formar “homens de fé” e de militância 

política. O trabalho desses serviços da igreja nos últimos 40 anos se dedicou à 

formação comunitária, a qual, no discurso de um agente, pode ser resumida na 

seguinte frase: “nossa opção era pelos pequenos, pelos mais pobres e excluídos do 

rural”.  

 Martins (2011, p. 139) defende que é preciso ter cautela com a postura de 

setores da igreja, nos diferentes momentos históricos. Ele alega que “quando a 

Igreja diz que fez opção preferencial pelos pobres, é sociologicamente necessário 

qualificar esses pobres”. A divisão da igreja sempre foi muito grande, em que os 

pobres, priorizados pelas alas mais conservadoras, na maioria das vezes eram 

vistos como carentes de recursos existenciais imediatos. Assim, ser solidária a essa 

questão parecia ser a sua função.  
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 Já os setores mais contestadores viam os pobres não apenas como filhos de 

Deus, necessitados da caridade dos mais abastados, mas também como cidadãos 

membros de uma sociedade que produz desigualdades. A ação pastoral da igreja 

produziu resultados diferentes: “[...] se trata de constatar que uma pastoral 

específica pode incidir sobre pedras angulares da estrutura social e, 

consequentemente, afetar interesses sociais (e políticos) poderosos” (MARTINS, 

2011, p. 140).  

Os elementos de uma ação política refletida em um discurso preferencial 

pelos “excluídos” e pelas causas comunitárias não são algo novo na atuação de 

agentes políticos que sofreram a influência da Teologia da Libertação. Na essência 

dessa visão “proativa” de atuação militante, há um sentimento mobilizador que 

também aparenta esvaziar os indivíduos de uma consciência particular, como se a 

eles fosse negado o direito de terem interesses individualistas, ou seja, há uma ação 

política que tentou se alicerçar apenas pela busca daquilo que era considerado 

comum à coletividade (de excluídos pelo sistema).  

A maioria das lideranças sindicais, assessores de Organizações Não 

Governamentais e de cooperativas que atua em nome do segmento da agricultura 

familiar nos territórios tem seu nascedouro, para o engajamento político, em 

sacristias de paróquias e igrejas. Essas lideranças tinham à sua frente Padres, 

Freiras e Leigos fortemente atuantes no Seridó e Sertão do Apodi.  

O sindicalista Cristino é natural de Caicó, onde já foi presidente do sindicato 

dos trabalhadores rurais por três mandatos. Ele começou sua militância em 1972 e 

hoje ainda ocupa cargo na direção do sindicato de Caicó, dizendo-se também filiado 

ao Partido dos Trabalhadores. Cristino é uma das lideranças mais presentes nas 

redes de articulação da agricultura familiar, sempre representando o sindicato dos 

trabalhadores rurais de Caicó e a Fetarn.  

Cristino lembra que as primeiras reuniões do sindicato de Caicó aconteceram 

no Círculo Operário e tinham o apoio da Igreja Católica: “a igreja foi usada para 

flexibilizar o trabalho que era feito, o sindicato nasceu na igreja”. O apoio da igreja é 

descrito por muitos agentes políticos da agricultura familiar como uma espécie de 

estratégia de aceitação ou mesmo para garantir a existência da organização 

sindical, que, a partir do golpe de 1964, passou a vigiar e perseguir essas iniciativas.  

O trabalho da Igreja nesses territórios também foi importante para oferecer 

um mínimo de formação educacional aos agricultores familiares. Cristino ainda 
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lembra que foi alfabetizado escutando as aulas do Movimento de Educação de Base 

(MEB) da Diocese de Caicó. As aulas de alfabetização do MEB eram desenvolvidas 

através das escolas radiofônicas e transmitidas pela Rádio Rural, também de 

propriedade da Diocese de Caicó.  

 A influência da Igreja Católica nos territórios possibilitou uma importante 

compreensão do processo de organização e formação política de inúmeras 

lideranças e organizações de defesa dos agricultores. Os agentes que participaram 

de Comunidades Eclesiais de Base e de Grupos de Jovens hoje são dirigentes de 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Cooperativas e Organizações Não 

Governamentais e, em muitos casos, encontram-se também em postos 

governamentais e mandatos eletivos no poder legislativo e executivo.  

No município de Messias Targino, no território do Sertão do Apodi, Pôla Pinto 

foi vereador e é o atual vice-prefeito, pelo Partido dos Trabalhadores, além de ser o 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais/Fetraf. O sindicalista e vice-

prefeito afirma que a ação da igreja foi decisiva para seu desempenho enquanto 

agente político:  

 

[...] nossa formação é uma formação de igreja, a gente vem de igreja 
e na campanha da fraternidade de 1990, ela falava da questão do 
mundo do trabalho e aí nós fizemos a campanha da fraternidade na 
zona rural e urbana do município e nós chegamos à constatação que 
tinha necessidade de se reorganizar o movimento sindical a partir 
desse processo. 

 
 
 No território do Sertão do Apodi, a atuação da Igreja Católica, através de 

religiosos de linha progressista, foi importantíssima para o surgimento de lideranças 

novas no cenário político local, assim como para a redefinição do campo de atuação 

dos agentes da agricultura familiar.  

Entre alguns nomes de religiosos que se destacaram, a forte presença do 

Padre Pedro Neefs, responsável pela igreja no município de Campo Grande e em 

outras áreas do território do Sertão do Apodi, é bastante lembrada. Padre Pedro é 

identificado como alguém que esteve à frente da ação politizada e politizadora de 

uma igreja que possibilitou o engajamento político e social de inúmeros jovens.  

Nessa mesma perspectiva, o ex-vereador de Janduís e presidente do 

sindicato dos trabalhadores rurais/Fetraf, Raimundo Canuto, enfatiza a atuação 

desse padre, dizendo: “[...] agradeço muito a padre Pedro, isso eu não posso negar, 
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saímos do grupo de jovens da zona rural para o movimento sindical e estamos aqui 

[...]”. 

No município de Apodi, Francisco Edilson, também é presidente de um 

sindicato reconhecido pela grande organização e militância dos agricultores 

familiares,  faz referência à igreja: 

 

[...] quando eu comecei na luta surgiu a CEBs ai eu comecei a 
participar da igreja, tinha umas freiras da cidade vizinha, uma grande 
contribuição foi a igreja, começou com a discussão da água, da luta 
pela água... teve o apoio também do Seapac, CPT, a gente aprendeu 
com igreja fazendo, as ocupações de terra, nós aprendemos com a 
CPT [...]. 

 

Não é intenção fechar a questão em torno da atuação do que foi o papel 

desempenhado pela igreja como única explicação para tudo que constitui a 

complexidade dessas trajetórias. No entanto, não se pode secundarizar nessa 

mesma análise o desempenho institucional aferido à igreja na construção e na 

mobilização de recursos simbólicos importantes para formação de lideranças, que 

hoje desenvolvem ações coletivas nesses territórios.  

O sindicato de Apodi é considerado por muitos como o maior e mais 

importante sindicato do segmento no Rio Grande do Norte. O município também é 

hoje espaço de atuação de ONGs que trabalham desenvolvendo atividades com 

agricultores familiares e que têm forte inserção no debate em redes de políticas 

públicas do território do Sertão do Apodi.  

 A presença da igreja e suas ações, no que concerne à construção de certo 

“capital social” mobilizado para a formação de agentes políticos, também é 

fortemente encontrada no Seridó. No território do Seridó, a Igreja Católica ainda se 

notabiliza por suas ações de reconhecida visibilidade política e social. Muito do 

suposto capital social acumulado pelo território do Seridó é creditado graças à 

atuação histórica dessa instituição ramificada e com credibilidade suficiente para 

desenhar um ambiente institucional, com particularidades reconhecidas para além 

de suas fronteiras. 

No Seridó, o trabalho de base da igreja, através das CEBs, teve destaque,  

muito forte nos municípios de Parelhas e Jardim do Seridó, entre outros, devido à 

abrangência paroquial com a atuação do Padre Raimundo. Nesses municípios, o 

Movimento de Educação de Base e o Seapac conseguiram mobilizar muitos jovens 
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para a realização de atividades formativas. A igreja, sabendo que o MEB e o Seapac 

tinham, entre seus técnicos, muitos educadores com militância política, mantinha um 

olhar cuidadoso sobre suas atividades. Isso se dava com a preocupação de sua 

ação evangelizadora de influenciar os rumos da organização rural, para que não se 

desvinculasse dos objetivos originais da instituição.  

No município de Parelhas, as comunidades Eclesiais de Bases se tornaram 

um terreno fértil para a organização de comunidades rurais e formação de inúmeras 

lideranças. O atual prefeito desse município seridoense, Chico do PT, foi um dos 

jovens que participaram ativamente desse momento de influência política e social de 

setores da igreja no território. 

 A igreja, em muitos municípios do Seridó, organizava as “Semanas Rurais”, 

que eram um momento para discutir os problemas sociais dos moradores das 

comunidades. Porém, essa era, segundo José Procópio, “muito mais uma estratégia 

de impedir a chegada das ideias marxistas ao campo, através do avanço das Ligas 

Camponesas, que já se avizinhava na proximidade do Seridó com o território da 

Paraíba”.  

A igreja do Seridó sempre manteve forte aliança com o Estado. Ela apoiava a 

sindicalização com o aval dos governos. O apoio dos religiosos ocorria como forma 

de impedir o desenvolvimento de ideias que, por um lado, desagradavam à igreja e, 

por outro lado, respondiam aos anseios dos governantes, que viam na igreja do 

Seridó um aliado. No município seridoense de Acari, José Bento, presidente do 

sindicato dos trabalhadores rurais, lembra que a influência do Padre Deoclides, 

pároco do município, foi necessária para a fundação do sindicato: “a igreja teve 

grande papel, organizando os trabalhadores rurais do município”. O afastamento 

entre a igreja e o Estado, no caso do Seridó, nunca aconteceu.  

Uma das mais famosas lideranças do campo da agricultura familiar do Rio 

Grande do Norte é o seridoense José Procópio. Natural de Caicó, Procópio viveu 

toda a sua adolescência na área rural e estudou agronomia na antiga Escola 

Superior de Agricultura de Mossoró (ESAM), hoje, Universidade Federal do 

Semiárido (UFERSA).  

Na universidade, foi influenciado pelo debate da sociologia rural e bolsista da 

professora Olga Nogueira, integrante do Grupo Verde, no qual adquiriu novos 

conhecimentos através de experiências que, segundo ele, foram importantes para 
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seu “empoderamento” em relação às questões sociais e à discussão da agricultura 

alternativa. 

 Atualmente, Procópio é assessor do Seapac de Caicó e, como bom 

seridoense, tem a visão do território como um lugar de profunda religiosidade, onde 

a influência da igreja na vida da população é muito forte. Ele afirma que no Seridó 

“as pessoas lutam não porque querem se libertar, mas porque querem se salvar, a 

salvação não está na luta, e sim em Deus”. Entender o Seridó passa, 

necessariamente, por compreender o papel da religião ou sua simbologia na vida de 

seus habitantes.  

Entre aqueles que estudam ou desejam pesquisar sobre o Seridó, há sempre 

uma questão intrigante: o que tem o Seridó de diferente? Entender o que acontece 

no Seridó é também fazer um esforço para conhecer o papel desempenhado por 

aquela que ainda é, segundo muitos dos agentes entrevistados, a mais 

representativa instituição do território.  

A igreja do Seridó, da sua forma e com seus valores, não abre mão do 

protagonismo político no território. Um dos exemplos mais emblemáticos de sua 

atuação refere-se ao que foi representado no Plano de Desenvolvimento Sustentável 

do Seridó. Esse plano somente foi possível graças à importância que a Igreja 

Católica tem, enquanto instituição social, no Seridó.  

A experiência em torno da bem-sucedida articulação, sob o aspecto, pelo 

menos, de uma “concertação política”, que produziu o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do território do Seridó é creditada à liderança da Diocese de Caicó no 

território. O plano do Seridó foi idealizado pela própria Diocese, entidade que 

também coordenou todas as etapas de sua elaboração.  

O plano produziu um grande diagnóstico dos problemas e potencialidades do 

território e contou com os esforços de ONGs, universidades, prefeituras, muitas 

delas sob a liderança de grupos políticos antagônicos, além de representantes do 

governo estadual e federal. A ação da igreja conseguiu juntar diferentes segmentos 

políticos e movimentos sociais em torno de ideias comuns aos diferentes agentes e 

seus interesses no território, entidades que depositaram na liderança da Diocese a 

confiança necessária para condução da formatação desse plano.  

No Sertão do Apodi, ainda que de um modo diferente e sem tanto 

protagonismo e simbologia, setores da Igreja Católica, mesmo de forma pontual, 

também foram importantes para a construção de bases sociais para a organização 
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do território. Essas importantes iniciativas sociais que, hoje, buscam oportunizar aos 

agricultores familiares aumento de renda e inserção nos mercados contam com a 

participação de lideranças que foram forjadas pelo trabalho desenvolvido pela igreja.  

 No município de Apodi, muitas lideranças da agricultura familiar se referem 

ao período em que Padre Teodoro esteve à frente da paróquia como momento 

importantíssimo para o surgimento de novas lideranças e de associações nas 

comunidades rurais. A experiência do grupo de jovens é descrita em muitos casos 

como uma porta aberta para as oportunidades que se sucederam. Para Calbi, 

assessor de uma das mais importantes cooperativas voltadas para a agricultura 

familiar no RN, “o grupo de jovens ensinou sobre lidar com os conflitos, a falar, 

argumentar, e nos despertar para o debate além da questão religiosa”. 

No desenvolvimento desse processo social, é identificada a postura de uma 

igreja empenhada em atuar na defesa dos interesses dos agricultores familiares. O 

trabalho da igreja, através de alguns setores, resultou na constituição de um 

ambiente institucional caracterizado pela atuação comum de jovens que se 

transformaram em lideranças importantes nos territórios. 

É válido ressaltar que as muitas situações aqui descritas, referentes à 

existência de uma igreja engajada nas questões sociais e preocupada com a 

formação política de seus grupos, quase sempre, não mais correspondem ao 

momento atual. A atuação de uma igreja pautada pelo enfrentamento das questões 

sociais e engajamento de seus leigos nunca foi algo generalizado, e atualmente, 

para muitos desses antigos militantes, “igrejeiros”, isso é coisa do passado, ou, se 

ainda existe, ocorre de maneira muito isolada e tímida.  

A coordenadora da ONG Sertão Verde, com atuação no território do Sertão 

do Apodi, Zuleide Araújo, se diz “cria” do projeto de uma igreja difundida por Padre 

Pedro Neefs, no município de Campo Grande. Juntamente com outros agentes, que 

hoje estão à frente do Partido dos Trabalhadores, Zuleide lembra que “a igreja de 

hoje não é mais a igreja na qual ela nasceu para a política”.  

Ainda é muito comum a renovação feita pelo Vaticano nas dioceses e 

paróquias, antes consideradas progressistas e engajadas em questões sociais. A 

troca de Padres progressistas por clérigos tradicionais ou conservadores também 

ocorreu no território do Sertão do Apodi. A exemplo do município de Campo Grande, 

com os problemas de saúde de Padre Pedro, a igreja o substituiu por Padres que 

não estavam dispostos a continuar seu projeto.  



109 

 

 

O espaço da igreja acabou sendo reduzido, e a geração de Zuleide Araújo e 

de tantos outros agentes políticos tem como resultado o aprendizado, hoje utilizado 

na militância sindical, partidária, e em Organizações Não Governamentais, que 

levam adiante as ideias plantadas em outro momento da história. A mobilização de 

novos agentes sociais possibilitou o surgimento e a consolidação de um poderoso 

campo de relações, onde diferentes agentes concorrem pelos recursos produzidos e 

mobilizados pelos agentes nesses espaços sociais.  

 

4.2.1 Da contestação à reivindicação: o espaço do s indicato  
 
 

Nos territórios do Sertão do Apodi e do Seridó, os agentes estão inseridos em 

importantes redes de articulação política. Através de representações dos 

agricultores familiares, eles estão engajados e disputam reconhecimento e poder 

nesse campo. Nesses territórios, as lideranças sindicais ligadas a Fetarn e Fetraf 

estão à frente de alguns dos mais representativos sindicatos do Rio Grande do 

Norte.  

O espaço da associação rural foi para muitas lideranças o primeiro passo 

para a entrada no sindicato. Nesse campo, a assessoria das ONGs está quase 

sempre casada com o trabalho do sindicato. Alguns técnicos dessas entidades já 

foram sindicalistas e vice-versa, outros saíram da associação, mas todos pertencem 

à mesma arena de atuação. O exercício de organização e visibilidade política dos 

agentes tem como objetivo fortalecer a ação reivindicativa do sindicato. Eles 

demandam o monopólio da representação política dos agricultores familiares.  

A experiência do grupo de jovens e das Comunidades Eclesiais de Base foi 

importante para “empoderar” alguns agentes para o protagonismo na cena política 

local dos territórios. No município de Parelhas, por exemplo, assim como em muitos 

outros, como já discutido, a igreja foi o primeiro espaço de reunião para o sindicato. 

Esse foi o caso do município de Jardim do Seridó, onde a reunião do sindicato foi 

realizada logo após o encerramento de uma missa e contou com a coordenação do 

próprio Padre da época. Para esse processo, consolidou-se um perfil de sindicalistas 

engajados na reivindicação de uma agenda por direitos sociais.  

Ainda no Seridó, Bastos foi presidente do sindicato em Parelhas e hoje é vice-

presidente, mantendo também filiação com o Partido dos Trabalhadores. Ele 
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começou sua militância no grupo de jovens de sua comunidade rural, a partir do 

trabalho realizado pela Igreja Católica, e em seguida ingressou na associação rural. 

Caso semelhante também ocorreu com Venâncio, atual presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais do município de Parelhas. Ele conta que começou sua 

militância através do associativismo rural, movimento iniciado pelo Seapac, logo já 

estava participando do Fórum Municipal de Apoio às Comunidades (FUMAC) de seu 

município.  

Em Jardim do Seridó, Francisco Medeiros é presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais. Há 11 anos ele está à frente do sindicato e começou sua 

militância na associação rural de sua comunidade. Já foi filiado ao PT, hoje está sem 

partido. Chico, como é conhecido, lembra que o Padre Monsenhor Hernesto Spinola 

foi decisivo para a criação dos sindicatos dos trabalhadores rurais nos municípios de 

Jardim do Seridó, Cruzeta, São José do Seridó e Ouro Branco.  

O coordenador estadual do Seapac também é do Seridó. Ele se chama 

Francisco Teixeira, conhecido como Diácono Teixeira. É natural do município de 

Jardim do Seridó e já foi funcionário do sindicato dos trabalhadores rurais de seu 

município. Segundo Teixeira, “a história do sindicalismo rural no Rio Grande do 

Norte não pode ser escrita sem falar da participação da Igreja Católica, o sindicato 

nasceu nas entranhas da igreja”.  

Em Caicó, Expedito Jorge é um verdadeiro arquivo vivo. Ele consegue relatar 

os menores detalhes da história de formação e conflitos entre os agentes sindicais 

com o Estado, a igreja e os poderes políticos do Seridó. O ex-assessor do 

Movimento de Educação de Base na Diocese de Caicó é o grande conhecedor do 

movimento sindical rural no Seridó e atualmente desempenha a função de assessor 

da Fetarn no polo sindical.  

Considerado um dos mais importantes conhecedores das estratégias políticas 

do sistema Fetarn, Expedito Jorge é filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). 

O início da década de 1960, momento pré-64, foi de fomento e criação dos 

sindicatos, lembra Expedito Jorge. Ele também confirma o medo da igreja em 

relação aos comunistas e por decisão de se antecipar “aos vermelhos”, disse: “se 

igreja não tomasse essa iniciativa de criar os sindicatos, os comunistas, através das 

ligas camponesas, iriam tomar de conta dos agricultores”.  

O MEB tinha como missão alfabetizar os agricultores e ao mesmo tempo suas 

escolas radiofônicas serviam para promover a articulação social dos agricultores, 
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incentivando a organização e a mobilização política do segmento. No início do 

movimento sindical, a igreja sempre foi uma importante aliada, inclusive em muitos 

desses municípios os papéis do sindicato eram guardados nas casas paroquiais, 

sendo a igreja muitas vezes o único espaço possível para as reuniões. Como já dito 

por um sindicalista, por muito tempo, o círculo operário ofereceu todo apoio para a 

infraestrutura do movimento social rural.  

No território do Sertão do Apodi, para a consolidação de um modelo de 

atuação sindical, é também destacada a influência em um primeiro momento de 

entidades como o Seapac, o MEB e a Comissão Pastoral da Terra. Sem esses 

apoios e parcerias, não teria sido possível o surgimento dos sindicatos.  

No caso do Sertão do Apodi, os sindicatos próximos aos agentes da CUT e 

do Partido dos Trabalhadores foram mobilizados pela CPT e se rebelaram contra o 

sistema Fetarn/Contag no território. A federação dos trabalhadores rurais sofria pelo 

desgaste de representatividade perante as novas lideranças. 

 As críticas mais comuns aos métodos da Fetarn tinham relação com a falta 

de democratização dos espaços decisórios, mas refletiam, sobretudo, a fragilidade 

de sua política diante da desorganização do segmento e da inércia para lidar com a 

problemática enfrentada pelos agricultores. Esses eram alguns dos argumentos 

apontados pelos sindicalistas como limitações do que muitos chamavam de 

tradicional movimento sindical rural. 

Ainda na década de 1980, os conflitos no interior do movimento sindical rural 

já revelavam as diferenças na postura de suas lideranças e as controversas sobre a 

forma de atuação do segmento. Medeiros (2002, p. 20) destaca alguns aspectos 

importantes para o que chama de “reordenamento do lugar político dos pequenos 

agricultores na sociedade”, apontando: 

  

Vários foram os fatores que contribuíram para isso, entre eles a 
crescente descrença no potencial da modernização da agricultura 
como forma de melhoria de suas condições de vida; o efeito 
acumulado de experiências localizadas de incentivo às formas 
associativas, através da ação de organizações não governamentais 
ou do Estado, para buscar saídas para o que se passou a chamar 
“questão da produção” e que refletiam as dificuldades em competir 
comercialmente com as grandes empresas agroindustriais e 
cooperativas; o germinar de um conjunto de novas lideranças, com 
forte influência da Igreja ligada à teologia da libertação (mesma 
matriz de diversas lideranças do MST), questionadoras da ação da 
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Contag também em relação às ações junto aos pequenos 
produtores. 

  

O cenário dos conflitos no interior desse movimento é ilustrativo para 

entender a quebra da unicidade sindical do segmento em todo o país na década de 

2000. Em 2004, em Brasília, ocorreu o primeiro encontro sindical da agricultura 

familiar, com a presença de representantes de vinte e dois estados. A partir de 

então, foi desencadeado o processo de criação da Federação dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar do Brasil (FETRAF/Brasil). Os 

documentos que registraram a criação da entidade enfatizam as justificativas para o 

rompimento com o sistema Contag, dominante até então:  

 

A FETRAF-BRASIL/CUT tem sua origem na luta efetiva dos 
Agricultores e Agriculturas Familiares numa fase muito rica de 
debates e proposições baseadas no novo sindicalismo CUTista. Com 
a fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores) no início dos 
anos 80, cresce o movimento de oposição sindical de linha CUTista, 
que tinha como principais objetivos superar o peleguismo e resgatar 
os princípios da liberdade e autonomia sindical suprimidos pela 
intervenção da Ditadura Militar (1964-1984)20.  

 
 

O vice-prefeito e presidente do sindicato dos trabalhadores rurais/Fetraf do 

município de Messias Targino/RN, Pôla Pinto, lembra que antes mesmo da criação 

da Fetraf, no início desse processo, já existia “[...] um polo sindical do médio oeste, 

que eram sindicatos ligados a Fetarn, mas que tinham uma posição mais crítica, 

eram sindicatos considerados mais CUTistas”.  

O termo agricultor familiar não é novo para designar esse segmento, no 

entanto ele ganha dimensão política a partir do debate sobre a atuação do 

movimento sindical rural: 

 

[...] com as demandas de há muito existentes ganhando novo perfil 
através do seu reenquadramento dentro de um diagnóstico da 
situação agrária e agrícola do país, o que os levou a falar cada vez 
mais na necessidade de um “novo modelo de desenvolvimento”. [...] 
Nesse processo, foram importantes as atividades de formação e de 
intercâmbios internacionais, promovidas principalmente por 
iniciativas da Igreja e de organizações não governamentais, onde 
diversas lideranças sindicais foram levadas a conhecer experiências 
europeias e vice-versa, [...] colocou, no centro da discussão sobre 
políticas públicas para o campo, o agricultor familiar [...] Essa 

                                                 
20 Histórico da FETRAF- BRASIL (2011, p. 01). 
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categoria rapidamente substituiu, no debate político e na linguagem 
sindical, o termo dominante até os anos 80 (pequeno produtor) 
(MEDEIROS, 2002, p. 21). 

 

No território do Sertão do Apodi, a reorganização sindical ocorreu pela 

conquista de espaços e pela ressignificação da atuação do movimento, devido à 

chegada das novas lideranças. O presidente do sindicato dos trabalhadores na 

agricultura familiar/Fetraf de Apodi, Francisco Edison, ressalta o trabalho 

desenvolvido pelos novos sindicalistas: 

 
[...] Aqui em Apodi tinha um sindicato dos trabalhados rurais, mas 
não era a serviço dos trabalhadores, era a serviço dos políticos e a 
gente iniciou a luta, fundamos uma associação e fomos estendendo 
para outras comunidades. A gente foi vendo, discutindo que as 
coisas não caíam do céu, hoje nós temos umas 50 associações que 
participam das reuniões aqui [...] o grande avanço foi quando nós 
decidimos discutir um modelo diferente de sindicato para o campo e 
nesse modelo estava a iniciativa dos trabalhadores e das 
trabalhadoras [...].  

 
 A importância dada ao associativismo comunitário foi algo fortemente 

identificado pela pesquisa tanto no Seridó quanto no Sertão do Apodi. Os sindicatos 

passaram a buscar legitimidade a partir do modelo associativista de atuação, é o 

que muitos chamam de nova estratégia de “chegar junto ao agricultor”. Com o 

associativismo rural, o espírito da reivindicação se sofistica, e o poder das ações 

coletivas é explicitado em uma tentativa de horizontalizar a gestão das 

organizações, através do processo decisório.  

A partir do desejo de renovação e reinvenção da atuação sindical, através do 

associativismo, surgiram outras experiências de organização no território. Os 

sindicatos filiados à Fetraf criaram uma cooperativa de crédito para os agricultores 

familiares, a CREDOESTE. Através dela, foi possível oportunizar aos agricultores 

um crédito rápido e desburocratizado. Os recursos para os empréstimos são 

oriundos da própria cota de adesão dos associados. Ainda no território do Sertão do 

Apodi, o sindicato do município de Janduís liderou a criação de um Fórum de 

Movimentos Populares. Para o sindicalista Raimundo Canuto, o Fórum de Janduís 

foi possível graças à articulação comunitária realizada:  

 

[...] nós temos uma articulação forte com as associações 
comunitárias rurais e dessa articulação nós fundamos o Fórum dos 
movimentos populares do município de Janduís. É um fórum 
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abrangente, nós não chamamos só Fórum das associações como em 
outros municípios [...] nós aglutinamos as associações urbanas e 
rurais, os movimentos culturais e etc. [...] qualquer política pública em 
Janduís é obrigada a ser discutida nesse Fórum, e isso o torna 
importante [...]. 

 
 
 Há uma postura diferente desses agentes, quando se trata da relação com os 

espaços ditos institucionalizados, onde sociedade civil organizada e o Estado 

dividem o processo decisório. A exemplo dos conselhos gestores de políticas 

públicas, dos Colegiados dos Territórios da Cidadania, esses espaços são arenas de 

atuação que não despertam o mesmo entusiasmo nos sindicalistas, quando 

comparados com as associações ou com as redes onde somente participam 

sociedade civil organizada.  

Em todas as situações pesquisadas, as lideranças se mostraram pessimistas 

em relação aos espaços onde precisaram dividir os holofotes com agentes 

governamentais. Os espaços não institucionalizados, como Fóruns populares, 

associações e redes, que não contam com a presença direta de governos, são 

lembrados como mais propícios para o desenvolvimento de ações coletivas 

consideradas exitosas.  

A coordenadora da ONG Sertão Verde, Zuleide Araújo, é pessimista em 

relação aos espaços onde o poder decisório é compartilhado com agentes públicos. 

Segundo ela: “onde a sociedade civil consegue atuar, ela mesma decidindo, as 

coisas acontecem, mas quando tem que sentar com o governo, seja ele qual for, 

parece que as coisas entravam e não andam”.  

Quando perguntado a Zuleide sobre a atuação dos agentes da agricultura 

familiar na rede do Colegiado do território do Sertão do Apodi, ela foi incisiva: “não 

anda, são os prazos, é tudo muito lento! É muita conversa, onde tem governo no 

meio, infelizmente não funciona”. O estranhamento em negociar com representantes 

do Estado faz parte de um habitus fortemente carregado por sentimentos de 

contestação, ainda resultado de um período da história que muitos agentes 

experimentaram ao longo de suas trajetórias.  

 A crença de que os espaços monopolizados pela atuação dos próprios 

agricultores familiares ou por seus representantes funcionam de modo adequado 

revela os desafios que os processos de participação ainda precisam equacionar. No 
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Sertão do Apodi, o sindicalista do município de Janduís, Raimundo Canuto, falou de 

aspectos da participação que muitos agentes preferem secundarizar:  

  

[...] um exemplo, se você esta querendo ser beneficiado pela 
previdência social você vem para o sindicato, pra que o sindicato lhe 
qualifique como segurado especial, que não é todo mundo que é, 
todo mundo pode ser um agricultor familiar, mas nem todo mundo é 
um segurado especial, todo mundo, não. Então, assim, quando as 
pessoas querem um benefício elas vão ao sindicato, quando não 
estão enxergando um beneficio próximo esfriam, você vai a uma 
associação do Humaitá, por exemplo, meu Deus não tinha ninguém 
domingo, tinha 8 pessoas, 10 pessoas, agora se você disser que vai 
discutir projeto b, projeto c não cabe de tanta gente [...]. 

 
 

A maioria das metodologias empregadas pelos agentes em suas intervenções 

nos territórios não trabalha com a ideia de que os agricultores possam ser 

orientados por uma racionalidade utilitária, no desenvolvimento das ações 

comunitárias. Tentativas de individualizar as ações e seus supostos resultados, 

quase sempre, não são vistas com “bom gosto” pelos agentes sociais, sobretudo, os 

que estão à frente das ONGs.  

É necessário levar em conta o contexto em que a participação ocorre, pois é 

sempre prudente atentar para as particularidades de cada ambiente institucional. 

Isso significa compreender que as regras e normas internalizadas pelos envolvidos 

na execução de determinada ação coletiva nem sempre correspondem aos modelos 

de socialização idealizados por seus mediadores.  

Em muitos casos, as reações interpretadas como “inesperadas e egoístas”, 

dos envolvidos na ação coletiva, acabam por entrar em choque com o formato de 

políticas e projetos preconcebidos pelos agentes mediadores. Muitas intervenções 

políticas não levam em conta, em sua elaboração, as especificidades dos demais 

agentes, conforme falou um dos entrevistados a propósito da execução de políticas 

públicas, como as experimentadas na rede dos Colegiados Territoriais: “os pacotes 

prontos nem sempre funcionam”. 

As estratégias de participação dos sindicatos nos territórios têm com as 

Organizações Não Governamentais uma relação de parceria e rivalidade. Todos 

querem executar projetos e programas através da captação de recursos 

governamentais ou da cooperação internacional. Nos discursos dos agentes que 

foram entrevistados, é consensual dizer sobre a importância de “ter recurso para 
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executar projetos”, o que passou a ser quase que necessário para manter os 

agricultores familiares mobilizados.  

No município de Janduís, o sindicato já desenvolveu parcerias com a ONG 

Visão Mundial e atualmente executa ações com agricultores em suas comunidades, 

através do Projeto Dom Helder. Com as parcerias, o sindicato conseguiu recursos 

para implementar a feira agroecológica da agricultura familiar, considerada uma das  

mais consolidadas das experiências do gênero do território do Sertão do Apodi. 

Hoje, a ONG Visão Mundial se diz decepcionada com os aliados sindicalistas. Para 

a assessora Carla Regina, “não existe parceria de verdade, de mão única, não vale”. 

Apesar das parcerias, o presidente do sindicato de Janduís, Raimundo 

Canuto, diz que é importante o sindicato ter sua própria ONG: “[...] nós tínhamos um 

movimento sindical forte, mas que na hora de elaborar não tinha quem elaborasse, 

então nós fundamos essa ONG pensando nisso, pra facilitar as ações”.  

Os sindicalistas em Janduís criaram o Centro Padre Pedro Neefs, com o 

objetivo de captar e gerir recursos para a execução de projetos da agricultura 

familiar. Atualmente, a ONG executa ações, além dos recursos oriundos do PDHC 

também utiliza os capitados no âmbito da Rede Pardal. A relação com as 

Organizações Não Governamentais é considerada importante pelos sindicalistas, 

mas, como já dito, é também uma relação conflituosa. No município de Apodi, 

Francisco Edilson lamenta a relação desastrosa que o sindicato local teve com 

ONGs que atuam no território: 

 

Alguns aliados nos traíram [...] todas as parcerias que a gente 
construiu se voltou contra a gente, a Terra Viva [ONG] nem existia, 
compramos briga, [...] eles só eram parceiros da gente, para legitimar 
os recursos deles, na verdade hoje [...] depois que a gente ajudou a 
legitimar, eles hoje dizem que esse povo é meu, são minhas áreas 
[...] mas eu achava que nos iríamos nos unir para conquistar mais 
coisas, disputar outros espaços [...] gente que nos botamos de baixo 
do braço e hoje tem esse comportamento [...]. 

 

A teia de relacionamentos e interesses dos diferentes agentes, costurada sob 

a bandeira da “união de forças” nos territórios, também revela seus conflitos. Diante 

do inevitável afloramento das disputas de projetos de poder, o acirramento político 

no campo de relações faz parte do desejo desses agentes em conquistar a 

hegemonia política sobre os concorrentes. A conquista de espaço e público nos 
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territórios, em muitas situações, também pode produzir o empoderamento de uns em 

detrimento dos interesses de outros.  

A mobilização dos agentes no interior do campo de relações também mostra 

as particularidades de como os agentes lidam com as regras e normas, formais e 

não formais, existentes no interior das redes e organizações nos territórios. Nessa 

perspectiva, é importante considerar as propriedades da capacidade de 

convencimento de cada agente, isso é o que Bourdieu chama de exercício da 

violência simbólica, quando um agente busca homogeneizar o campo através de 

suas ideias. 

As práticas sociais e o poder do discurso mostram a capacidade que cada 

agente tem de fazer valer suas prerrogativas. Isso ocorre no momento das 

negociações, como é o caso das plenárias dessas redes de articulação política do 

campo, onde as disputas se formam pela concorrência por recursos, projetos, áreas 

de atuação e pelo estabelecimento das mais vantajosas parcerias. Os sindicatos, 

quando não estabelecem parcerias com as ONGs, muitas vezes, são sucumbidos 

diante do discurso técnico e do acúmulo de informações do demais agentes.  

Os agentes, em algumas situações, colocam-se como portadores de um 

discurso unificado, baseados em supostas relações horizontalizadas na atuação 

política para os territórios, em outros momentos estão disputando recursos e a 

execução de projetos de forma a deixar sequelas nas relações. A hierarquia no 

interior das redes tem como base o acesso à informação e a quantidade de 

parcerias e apoios que cada integrante é capaz de construir. Para tanto, é 

fundamental fazer uso de sua posição no campo, mobilizando o maior contingente 

de capital social possível.  

No caso das disputas por projetos, mesmo com o objetivo de trabalhar em 

conjunto e evitar o conflito, na hora da divisão de recursos captados em nome das 

redes, acaba havendo concorrência entre os agentes do campo. Os territórios e 

municípios com mais poder de articulação conseguem “largar na frente” no interior 

das redes e estabelecem parcerias mais duradouras e recíprocas entre sindicatos e 

ONGs, para a execução dos projetos mais importantes.  

Os conflitos e as disputas de poder também não são negados no interior do 

sindicalismo. Apesar da criação de novos espaços políticos, os sindicatos ligados, 

por exemplo, à Fetraf também não escondem a concorrência pelos postos de 

comando e pela direção da entidade. O sindicalista Pôla Pinto analisa a composição 
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da direção da Fetraf no RN e questiona uma suposta hegemonia da representação 

do território do Potengi:  

 

A identidade da Fetraf vai se manter se nós brigarmos muito, pois eu 
tenho dito que a Fetraf não pode ser de uma região, ela tem que ser 
do Estado, porque a maioria dos diretores são da região do agreste 
de São Paulo do Potengi, ela tem que acontecer em todo o Estado, 
hoje nós temos 65 sindicatos em todo o Estado [...].  

 

O diferencial no desenvolvimento desses processos é compreender como o 

conflito e as disputas de poder são capazes de gerar novas formas de entendimento 

para a construção de um equilíbrio de forças entre os diferentes agentes. As 

diferenças entre os agentes também podem se mostrar nocivas, quando são 

desmobilizadoras do poder de articulação, que reside na diversidade de agentes em 

um mesmo campo.  

 

4.2.2 Da reivindicação à proposição: o partido polí tico como espaço 
institucionalizado do poder  
 

No discurso de muitos agentes, está presente a preocupação em ocupar 

novos espaços que eles chamam de poder institucionalizado, ou seja, conquistar 

mandatos eletivos em câmaras de vereadores e prefeituras, e construir uma força 

política para além do campo circunscrito das relações da agricultura familiar nos 

territórios.  

No Sertão do Apodi, o Padre Pedro, quando esteve à frente da paróquia de 

Campo Grande, apoiou abertamente os agentes filiados a partidos políticos de 

esquerda, inclusive fazendo discursos em missas pelo surgimento e a chegada à 

prefeitura do Partido dos Trabalhadores (PT). O município de Janduís teve a 

primeira administração do PT no Rio Grande do Norte, ainda na década de 1980.  

O atual presidente do sindicato dos agricultores familiares do município de 

Janduís, Raimundo Canuto, é um militante histórico do PT. Ele teve um mandato de 

vereador que terminou em 2012, quando se candidatou a vice-prefeito, e disputou a 

eleição na chapa de seu partido, mas não saiu vitorioso. Em Janduís, assim como 

no município vizinho de Messias Targino, os presidentes dos sindicatos fetrafianos 

estiveram há vários mandatos à frente dessas organizações, inclusive conciliando 

suas funções de dirigente sindical com os cargos de vereador em um dado 
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momento. No caso de Messias Targino, Pôla Pinto agora é ao mesmo tempo vice-

prefeito daquele município e presidente do sindicato dos trabalhadores rurais na 

agricultura familiar.  

Assim como ocorreu em Janduís, em outros municípios, a igreja também 

desempenhou papel importante na formação de grupos, que posteriormente 

assumiram papel de destaque na política local. Na década 1980, muitos  jovens do 

Sertão do Apodi sofreram influência direta da Igreja Católica, através dos grupos de 

jovens e da formação promovida pelos sindicatos nas comunidades rurais. Muitos 

dos jovens que naquela época passaram pela experiência do grupo de igreja, hoje, 

estão à frente das associações rurais, pois se tornaram liderança reconhecida em 

suas bases e adquiriram visibilidade no debate das políticas públicas.  

No Sertão do Apodi, três municípios (Campo Grande, Caraúbas e Apodi) se 

destacaram na cena política do território como sede de paróquias para Padres 

holandeses, que chegaram ao Brasil através da congregação do Sagrado Coração 

de Jesus. Foram eles: Padre Pedro em Campo Grande, Padre Lourenço em 

Caraúbas e Padre Teodoro em Apodi. Esses religiosos faziam parte de um clérigo 

com grande senso de organização social e engajamento do papel que os leigos da 

igreja poderiam ter na vida política de suas comunidades.  

O papel desempenhado pelos religiosos do Sertão do Apodi é descrito, pela 

maioria dos agentes entrevistados, como fundamental para a compreensão dos 

processos sociais que se desenvolveram naquele território. Desde 1960, com mais 

intensidade nas décadas de 1980/1990, a organização das comunidades rurais e o 

fortalecimento do protagonismo social dos jovens foram priorizados nas ações dos 

religiosos com atuação no Sertão do Apodi.  

Entre os Padres do Sertão do Apodi, Padre Pedro, no município de Campo 

Grande, foi sempre visto como o mais engajado em questões sociais. Falecido em 

2011, Padre Pedro é referenciado por lideranças da agricultura familiar de todo o 

território. Em Campo Grande, ele é sempre referenciado pelos dirigentes da ONG 

Sertão Verde; no município de Janduís, área de abrangência da Paróquia de Campo 

Grande, como já dito, os sindicalistas rurais criaram uma ONG e a batizaram com o 

seu nome.  

Para além do espaço do sindicato, da associação e da ONG, foram surgindo 

exigências por uma maior representatividade política do segmento da agricultura 

familiar, pelo atendimento de suas demandas e pela mobilização de um capital 
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social e simbólico já existente. A tônica das novas ambições passou ser a de 

potencializar o desempenho de seus agentes políticos nos territórios, os quais se 

apresentam não apenas como demandantes, mas como proponentes ou mesmo 

gestores das políticas públicas.  

A experiência de organização social dos agentes em seus territórios foi e tem 

sido importante como parte de um processo de aprendizagem. O surgimento desses 

agentes para a política partidária é marcado por conflitos e indiferenças sociais, 

mediante a reação das forças tradicionais da política nos municípios. Medeiros 

(2002, p. 21) relata a ascensão política desses novos atores sociais em cena e a 

valorização dos novos espaços de atuação: 

 

[...] a descentralização de atribuições governamentais, prevista na 
Constituição de 1988, fez crescer o debate em torno do município 
como espaço de produção e gestão de políticas públicas, 
provocando uma valorização da ação sindical voltada ao espaço 
local, o que implicou num maior interesse na intervenção na esfera 
municipal, através da atuação em conselhos municipais que 
passaram a ser criados, projeção de lideranças de associações e 
sindicatos para a esfera político-partidária, através da entrada na 
disputa por vereanças e mesmo prefeituras e assembleias 
legislativas estaduais.  

 

O espaço do sindicato, o trabalho na associação e as atividades promovidas 

pela ONG e pela igreja não eram mais suficientes para oferecer visibilidade aos 

agentes nesses territórios. Pôla Pinto, do município de Messias Targino, relatou o 

que foi, para ele, uma das primeiras motivações para o sindicato conquistar uma 

cadeira na Câmara Municipal, como representante do segmento:  

 

[...] uma vez nós fomos para Câmara, eu já era filiado ao PT e fomos 
pedir apoio para essa questão da habitação e a gente não encontrou 
apoio na Câmara e a partir daí nós percebemos que era importante 
um representante no poder legislativo, nós tínhamos agricultor que 
era vereador, mas não era do movimento sindical. 

 

 No município de Janduís, Raimundo Canuto é um sindicalista que já foi 

vereador. Em depoimento para a pesquisa, ele também falou dos dilemas do seu 

mandado: 

 
[...] há diferença entre antes e depois do mandato... é a questão do 
momento, quando você tem um mandado, as pessoas cobram mais 
do mandato de vereador do que do mandato do prefeito, a cultura do 
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nosso povo é muito voltado para essas coisas de ir buscar pra levar 
para o hospital, do remédio, do batizado, essa é a cultura nossa e 
como eu irei responder a essas coisas com o mandato de vereador? 
que não é o papel do vereador [...]. 

 
 

A política institucionalizada pode parecer algo novo para muitos agentes. A 

experiência adquirida através de uma formação contestadora, em muitos casos, 

parece entrar em confronto com os vícios da cultura política vigente. Se a cultura 

política não for ressignificada, através de uma nova forma de atuação, ela apenas 

resultará, na maioria das vezes, na reprodução de um ciclo vicioso, que, para além 

de status e simbolismo de apresentar-se em nome de um segmento, nada de novo 

acrescentará à cena social.  

Para muitos agentes que decidiram se arriscar nos processos eleitorais, é 

constatado um desafio: persuadir seu grupo social da importância de ter 

representação nas câmaras e prefeituras. Já no município de Carnaúba dos Dantas, 

território do Seridó, o sindicalista João Batista, presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais/Fetarn, tem outra leitura sobre a participação de sindicalistas 

em partidos políticos. Ele teve sua iniciação no movimento social através da 

formação da associação rural da comunidade do Garrote. Não é filiado a nenhum 

partido político, porque entende que “sindicato é sindicato, partido político é partido 

político”.  

No município de Parelhas, ainda no Seridó, os líderes sindicais Bastos e 

Venâncio têm a mesma compreensão a respeito do envolvimento de sindicalistas na 

esfera política. Eles acreditam que a diversidade de interesses dos filiados não pode 

ser desrespeitada e compreendem o espaço do sindicato como plural. O caso de 

Parelhas é bastante singular. Eles tentam emplacar um novo modelo de gestão, 

diferente da anterior, no qual o ex-presidente já tinha conquistado uma cadeira de 

vereador.  

Estar na condição de vereador ou ocupar um cargo público indicado pelo 

partido parece, em muitos casos, desafiar tudo aquilo que muitos agentes 

acreditavam antes de se aventurarem na política partidária. Sobreviver nessa nova 

arena implica, em muitos casos, ter de reaprender sobre negociação, convencimento 

e estratégias de atuação. Para Raimundo Canuto, o trabalho de legitimação requer 

tempo e poder de persuasão: 
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Falta avançar muito na questão da melhoria do conhecimento 
político, da conscientização, não vou dizer da conscientização que 
essa palavra não existe, mas da melhoria do conhecimento político 
do trabalhador que ainda tá muito aquém.  

 

Em relação à trajetória da mudança de atuação dos sindicatos para as 

câmaras de vereadores, Pôla Pinto, de Messias Targino, resume o que foi seu 

primeiro mandato de vereador:  

  

Nós fomos eleitos na primeira eleição, e isso foi algo histórico, você 
sem ser de uma família tradicional, sem ter dinheiro e ser do PT em 
Messias Targino é difícil... Nós tivemos um curso de como trabalhar 
as eleições e tudo que foi dito nesse curso nós colocamos em prática 
e a gente veio de um processo que éramos muito perseguidos aqui 
na cidade. 

 
 

 O espaço do sindicato foi preponderante para muitos agentes da agricultura 

familiar, por proporcionar uma visibilidade política maior na sociedade. Sem a 

experiência e a legitimação do sindicato, possivelmente, esses agentes não 

existiriam politicamente. Conforme lembra Raimundo Canuto: “estou nesse mandato 

de vereador, porque estou no movimento sindical”. Para reforçar a compreensão 

desse processo de organização política, Medeiros (2002, p. 21) enfatiza: 

 

A crescente repercussão das demandas em torno da agricultura 
familiar veio ligada a um processo de substituição de lideranças e de 
modos de fazer políticas, correspondendo à ascensão e 
reconhecimento político de lideranças que expressavam os 
interesses desse setor [...]. Essa ascensão implicou na projeção de 
lideranças geradas nesse âmbito para outras esferas sindicais 
(Central Única dos Trabalhadores) levando o tema da agricultura 
familiar para o interior de debates mais amplos. 

 
 

  No município de Apodi, apesar da grande organização e reconhecimento 

externo, o sindicalismo rural, através da matriz igreja, sindicato e partido político, 

nunca conseguiu eleger nenhum vereador, nem mesmo estabelecer alianças formais 

com o governo municipal. A relação com poder executivo local sempre foi de conflito 

e de disputa entre grupos de agentes de dentro e fora do sindicato.  

O presidente do sindicato dos trabalhadores rurais na agricultura familiar de 

Apodi, Francisco Edison, lamenta que, apesar de ter fundado o Partido dos 

Trabalhadores no município, os agentes da agricultura familiar têm dificuldade de 
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fazer política com o apoio de outras esferas do próprio partido: “No partido nós 

nunca nos afinamos com nenhum grupo político, e isso eu vejo que não é bom, tem 

que ter um grupo”. 

Ainda no município de Apodi, o PT predomina na filiação entre os agentes da 

agricultura familiar. A ascensão do governo do PT possibilitou a filiação de muitos 

sindicalistas ao partido. No Rio Grande do Norte, nos bastidores dos movimentos 

sociais, em especial no sindicalismo rural, os agentes passaram a perceber os 

espaços e as oportunidades do Governo Federal como forma de aumentar a 

visibilidade política de seus projetos locais.  

O Deputado Estadual Fernando Mineiro/PT é um político que tem grande 

aceitação e representatividade junto aos agentes da agricultura familiar no Rio 

Grande do Norte. Em uma conversa informal sobre esta pesquisa, o Deputado do 

PT relatou que o problema do partido em Apodi é a falta de discernimento entre a 

ação partidária e o movimento social e afirmou: “eles disputam no movimento e as 

brigas veem para dentro do partido”. O presidente estadual do PT, Eraldo Paiva, 

também enfatiza que “lá [em Apodi] diferentemente de outros lugares, eles são mais 

movimento social do que partido, eles não convivem no movimento colocando o 

partido como elemento de unidade para questões maiores”.  

No Sertão do Apodi é grande a filiação dos agentes da agricultura familiar em 

partidos políticos, quase sempre PT ou PCdoB. É no Sertão do Apodi onde o 

desenho da matriz de compreensão institucional – igreja, sindicato e partido político 

– é mais característico. Através de suas experiências na igreja e/ou no sindicato, 

muitos agentes fundaram os primeiros partidos políticos de esquerda do território e 

tempos depois conquistaram mandatos eletivos em câmaras de vereadores e 

prefeituras.  

Questionado ainda acerca da situação do partido no Sertão do Apodi, o 

presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Eraldo Paiva, sobre as diferenças 

e particularidades do PT nos territórios então pesquisados, respondeu que “em 

relação ao PT do Sertão do Apodi é curioso essa rede de sustentação que eles 

criaram envolvendo movimento social e ONGs, isso é algo que persiste e os difere 

de muitos outros lugares”.  

 O enorme papel desempenhado pelas inúmeras associações rurais criadas 

em Apodi sob a influência do sindicato ainda não revelou capilaridade suficiente para 
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se reverter em conquistas de mandatos na Câmara ou mesmo para estabelecimento 

de parcerias políticas mais complexas.  

  A estratégia associativista faz parte da busca por legitimidade das lideranças 

nos territórios. Ela é utilizada para fortalecer as ações dos sindicatos, igrejas, 

Organizações Não Governamentais e partidos políticos engajados nos projetos dos 

agentes. O ambiente das associações foi forjado na ideia de criar uma nova maneira 

de se comunicar com o segmento da agricultura familiar, com o objetivo de estreitar 

as relações e reinventar as ações políticas de seus agentes, colocando-os em novas 

e melhores posições no campo de relações de poder nos territórios. 

 Com o fortalecimento do campo e a conquista de novas posições de seus 

agentes, as associações se tornaram a nova vitrine. Quando se fala sobre o 

protagonismo da agricultura familiar nos territórios, Raimundo Canuto destaca a 

experiência do trabalho desenvolvido no município de Janduís:  

 

O movimento social sentiu que deveria fazer com que em cada 
recanto, em cada comunidade, tivesse uma associação comunitária 
rural para ser a legítima representante do chão que eles pisam, eu 
moro no amparo, vai ter uma associação lá, eu moro no Ubaldo, vai 
ter uma associação lá pra me associar, pra me atender, pra discutir 
as políticas públicas a melhoria da qualidade de vida. 

 

O novo papel desempenhado pelas associações nos territórios favoreceu a 

atuação do segmento da agricultura familiar e ampliou o engajamento nos sindicatos 

e o fortalecimento das Organizações Não Governamentais. Essa forma de atuação 

possibilitou, principalmente, o surgimento de novas lideranças políticas nos 

municípios. As associações são fortemente usadas por muitos agentes como 

instrumentos para execução de seus projetos político partidários.  

A ascensão em 2003 de Lula à Presidência da República colaborou 

fortemente para a distensão política em relação aos processos de alianças político-

partidárias nos municípios. Nas bases do movimento sindical rural, isso aconteceu, 

sobretudo, no Sertão do Apodi, onde muitos de seus dirigentes tinham filiação junto 

ao Partido dos Trabalhadores. A conquista do Governo Federal incentivou a 

formação de alianças nos municípios, semelhantes às que foram realizadas na 

esfera nacional.  

As disputas passaram a ser encaradas com possibilidades de vitória e as 

alianças concebidas como algo possível e necessário. Afinal, se Lula teve que fazer 
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alianças para conquistar a Presidência, isso era um sinal de que a política local 

também deveria se adequar ao novo momento. O cenário da política nacional levou 

à formação de coligações para composição de coalizões e disputas eleitorais em 

muitos municípios.  

O espaço político-partidário, através da militância, principalmente, em 

agremiações como o Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialista Brasileiro 

(PSB) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB), dentre outras, foi e continua sendo 

relevante para inúmeras lideranças que ascenderam na política local dos territórios. 

 A leitura desse ambiente institucional21 é importante para identificar na 

trajetória dos agentes da agricultura familiar características que ajudem a analisar e 

explicar as dificuldades e facilidades que eles têm em lidar com os conflitos de poder 

nas redes de relacionamento, a exemplo do que ocorre nos espaços sociais do 

Seridó e Sertão do Apodi.  

 

4.3 SOBRE A FORMAÇÃO DE UMA TRAJETÓRIA  
 

Fora e dentro do Seridó, fala-se de uma espécie de “cultura do seridoense”, 

pelo menos no que se refere ao culto a uma suposta identidade coletiva, que é 

exaustivamente adjetivada de forma positiva por seus agentes. Há um enaltecimento 

da disciplina, por exemplo, sobre o zelo com suas cidades, através do “capricho” de 

seus moradores com suas residências, sempre pintadas e limpas. Algo também é 

dito a respeito do “cuidado em varrer seus terreiros”, fazendo referência à frente das 

casas, que estão sempre bem “varridas”, e da manutenção das suas ruas limpas e 

jardinadas. O município seridoense de Acari, que durante muito tempo se orgulhou 

de ser uma das cidades mais limpas do Brasil, é um exemplo emblemático de um 

discurso valorativo.  

Argumenta-se também sobre uma tradição organizativa dos grupos 

empenhados em sempre buscar o melhor para o Seridó, ou de políticos 

comprometidos em pensar primeiro no Seridó. Como já discutido no capítulo 

anterior, a tradição das cercas de pedras espalhadas pelos sítios e fazendas do 

território é lembrada nos discursos como algo que só existe por lá, assim como é 
                                                 
21 Ambiente institucional é o produto da interação entre diversos agentes, mediados por 
organizações, regras, convenções, valores e interesses prevalecentes em determinado momento e 
espaço social (BASTOS, 2006). 
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singular a produção de queijos, leite e bordados e o respeito pela religiosidade em 

volta da padroeira do Seridó, Sant’Ana, o que ajuda a reafirmar os laços de 

reciprocidade entre os seridoenses.  

A Igreja Católica do Seridó teve papel importante na formação de um capital 

cultural no território. Isso é inegável. O Diácono Teixeira discorre que “a igreja criou 

a escola para os ricos, que era o Colégio Diocesano em Caicó, onde estudava os 

filhos dos fazendeiros da região, e os padres nas paróquias criaram as escolas 

rurais onde estudavam os filhos dos pobres”.  

Sem o mesmo status de cultura peculiar, o território do Sertão do Apodi se 

destaca no cenário social do Rio Grande do Norte pela visibilidade de suas 

organizações e pela quantidade de mediadores que ali atuam no fomento do que 

eles mesmos definem como “capital social” para a promoção do desenvolvimento. 

No Sertão do Apodi, o capital social, ou seja, os laços de reciprocidade, confiança e 

identidade comum, foi trabalhado e exercitado por agentes internos e externos ao 

território. Já os seridoenses, ao se referirem ao seu orgulhoso e difundido capital 

social, argumentam sobre uma qualidade inata do povo do Seridó, expressa como 

algo de sua natureza.  

A identificação de matriz de compreensão institucional dos agentes da 

agricultura familiar nos territórios pesquisados é alicerçada na atuação da tríade 

igreja, sindicato e partido político, tanto no Sertão do Apodi quanto no Seridó. A 

presença da instituição igreja é crucial para os processos analisados no presente 

trabalho.  

 Enquanto no Sertão do Apodi a igreja foi instrumentalizada pelos agentes em 

torno de seus projetos, ou seja, ela serviu como base e ferramenta do processo de 

empoderamento para a luta no campo de relações constituído no território, no 

Seridó, a igreja e seus tentáculos de atuação ainda persistem. No Seridó, a igreja 

mesmo sem a mesma força de antes, como forte instituição que, se não pela força 

política, mas pela força da tradição, tem enorme poder coercitivo sobre suas “crias”, 

ou seja, sobre os agentes que ela continua pensando ser responsável.  

Entre tantas outras trajetórias, destaca-se a de Junior, que é natural da 

comunidade rural do Rio Umari do município de Caraúbas, Sertão do Apodi. Ele é 

presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Caraúbas e dirigente estadual da 

Fetarn. É filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A comunidade rural de 
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Junior há muitos anos recebe assessoria da ONG Diaconia, no que se refere à 

organização comunitária e ao desenvolvimento de projetos sociais. 

 Mesmo antes da chegada da Dioconia, a comunidade do Rio Umari recebia 

apoio do Padre Lourenço, ainda relacionada ao associativismo e pequenos projetos. 

Na década de 1990, Junior conta que esteve em São Paulo para tentar trabalho, 

mas passou apenas seis meses e retornou para Caraúbas. Ele afirma: “o rojão de lá, 

eu não me acostumei, morava numa favela, decidi voltar e prometi nunca mais sair 

do Rio Umari, gosto do que faço na minha comunidade”. 

Junior começou sua vida como militante na sociedade civil através do trabalho 

comunitário desenvolvido pela Diaconia no Sertão do Apodi. Ele lembra: “como 

jovem e membro da comunidade de Rio Umari fui convidado por assessores da 

Dioconia para participar de um encontro de formação em Umarizal [município 

vizinho] e eu gostei muito do que vi lá, aí então quando retornei decidi que iria me 

envolver, participar da associação de minha comunidade”.  

Em entrevista, o presidente do sindicato do município de Caraúbas ainda 

afirmou: “eu nunca fiz uma pesquisa, mas com certeza o trabalho sindical do Sertão 

do Apodi deve ao trabalho da igreja”. A assessoria oferecida pelos chamados 

Padres progressistas, no território, é notabilizada como essencial para a construção 

inicial de um capital social no Sertão do Apodi.  

No município de Caraúbas, existiam cerca de onze associações 

remanescentes do trabalho da igreja, quando o Padre Lourenço esteve à frente da 

paróquia. A partir do fim da década de 1990, esse número aumentou bastante. 

Sindicatos fortes e um trabalho associativista, posteriormente, chamariam a atenção 

para a atuação de muitas ONGs no Sertão do Apodi.  

Ao contrário do território do Seridó, no Sertão do Apodi, o trabalho de base da 

igreja, a partir de 1960 e intensificado nas décadas 1980/1990, produziu um capital 

social sustentado em uma organização social mais plural, que não preconizava 

“prender ninguém na igreja ou para igreja”. O processo de empoderamento tinha 

como meta formar os agentes, dotá-los de uma consciência social emancipatória, 

logo eles não precisariam, necessariamente, continuar na igreja, não existindo medo 

dos comunistas.  

No Seridó, também ocorreu uma grande e importante intervenção realizada 

por Padres em suas paróquias, por meio do Seapac e do antigo MEB. No caso de 

atuação das ONGs, MEB e Seapac, o trabalho teve relação com o perfil de seu 
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quadro técnico, e não com uma visão política de um tipo de igreja. Apesar de prezar 

pela emancipação dos agentes e suas comunidades, destacam-se o pensamento do 

clero e a real intenção da igreja seridoense. 

 No Seridó, foi importante organizar os agricultores dentro de uma estratégia 

de buscar a melhoria de sua qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, manter o 

controle sobre suas posições ideológicas. Esse processo de intervenção almejava 

dificultar qualquer aproximação ou adesão a formas organizativas que gerassem 

conflitos à identidade conciliadora do seridoense.  

Em um primeiro momento, ainda nas décadas de 1950/1960, a igreja do 

Seridó, com receio da chegada das Ligas Camponesas e dos discursos 

revolucionários de partidos de esquerda, foi pioneira em contribuir com a 

organização dos agricultores familiares. Depois disso, o trabalho do incentivo e 

apoio às comunidades rurais foi mantido como meio para conservar a religiosidade 

do seridoense, reafirmando o papel de protagonismo da igreja enquanto instituição 

de referência para a tradição regionalista.  

 Já no Sertão do Apodi, as entidades ligadas à igreja, principalmente o MEB e 

a CPT, atuavam no sentido de enfrentar e contestar as relações sociais adversas a 

que as comunidades rurais estavam submetidas, sendo a atuação do Seapac nos 

últimos anos descrita como tímida no território. O apoio às iniciativas político-

partidárias, sobretudo através do Padre Pedro Neffes, na paróquia de Campo 

Grande, foi visto como um meio para o enfrentamento não de pessoas, mas de 

estruturas condicionadoras de uma realidade adversa.  

Vale destacar que de fato o Padre Pedro Neefs foi quem mais protagonizou o 

discurso político de enfrentamento. Os demais Padres com atuação no território 

contribuíram bastante para a organização das comunidades, mas não tiveram a 

mesma visibilidade, nessa perspectiva que aqui se afirma, em relação à adoção de 

posições mais incisivas. Os padres europeus de Caraúbas e Apodi nem de longe 

protagonizaram as mesmas polêmicas políticas de enfrentamento, tal qual a do 

Padre Pedro Neefs da Paróquia do município de Campo Grande.  

Na linguagem dos militantes da Teologia da Libertação, pode-se falar de uma 

“igreja para os pobres”. A denominada ação preferencial pelas classes populares foi 

muito difundida no Brasil, através de Padres vindos do exterior. Ao fazer referência à 

atuação de Padres estrangeiros que vieram para o Brasil em meados do século 

passado, um dos maiores nomes da Igreja Católica do Seridó, Monsenhor Tércio, 
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afirmou que “é fácil ser revolucionário nas terras dos outros, longe de seu país”. 

Parece, nesse caso, uma forma de desqualificação de um discurso para justificar a 

acomodação das forças religiosas locais diante dos interesses sociais dominantes.  

Nesse contexto, inúmeras lideranças surgiram e foram moldadas pelo 

discurso dos serviços e órgãos de uma parte da igreja, alimentada por uma 

influência teológica mais à esquerda. A colaboração de alguns religiosos de um 

setor determinado da igreja contribui para o trabalho de organização de base com o 

engajamento de jovens, que hoje estão à frente de sindicatos, ONGs e partidos 

políticos.  

No Seridó, os agentes da agricultura familiar reforçam a argumentação de que 

as Ligas Camponesas se aproximavam do Rio Grande do Norte pelas fronteiras da 

Paraíba e eram vistas pela Igreja Católica como ameaça. Como já discutido, a igreja 

receava que essa aproximação se desse pelo Seridó, então se adiantou em 

organizar os agricultores familiares, com o objetivo de evitar uma possível influência 

das Ligas e dos comunistas.  

No Seridó, os Padres Ernesto, Raimundo e Delclides foram importantes para 

organizar as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), mas o desenvolvimento do 

pensamento da ação católica nesse sentido não reproduzia, exatamente, o que 

pregava a Teologia da Libertação. Isso diferentemente do que ocorreu em outras 

Dioceses, a exemplo de Mossoró, área de abrangência do território do Sertão do 

Apodi, onde as CEBs tinham forte influência da Teologia da Libertação. Para 

ressaltar as diferenças entre as Dioceses de Caicó e Mossoró, o Diácono Francisco 

Teixeira afirma que “o Seridó nunca se apaixonou por modismos”.  

Ao se referir à Teologia da Libertação, o Diácono Teixeira fala “de uma 

instrumentalização da fé”, que não conseguiu contaminar a Igreja Católica do Seridó. 

O clero seridoense sempre foi resistente às ideias da Teologia da Libertação. Seu 

apoio ao associativismo e aos agricultores tinha como objetivo justamente impedir a 

difusão dessas ideias. O clero não via com bons olhos a mistura de política e fé para 

o contexto social do Seridó, que, por natureza, segundo Monsenhor Tércio, “é um 

povo conciliador”.  

 O Padre Ernesto foi um grande articulador da organização dos trabalhadores 

rurais nos municípios da abrangência da paróquia de Jardim do Seridó. O próprio 

Diácono Teixeira se sente fruto do trabalho desenvolvido por esse Padre. Algumas 

expressões chamaram a atenção na entrevista realizada com esse seridoense que 



130 

 

 

hoje coordena o Seapac estadual, a saber: a igreja sempre incentivou a educação 

no Seridó; a fé é um elemento muito forte na vida do povo, há um medo da igreja e 

um respeito também com a figura da padroeira da região, Sant’Ana; a natureza 

social do seridoense não é conflitar, e sim pactuar; entender o Seridó é compreender 

o papel da família para aquele povo, sendo a igreja um elemento constitutivo dessa 

ordem. 

A população do Seridó tem devoção pelo concílio e isso tem relação com a 

igreja, com sua pregação. Para o assessor do Seapac, Procópio, o povo, mesmo em 

situações de opressão, pensa que “a retribuição será dada por Deus”. Fala-se de 

uma igreja que já foi muito forte e decisiva na formação da identidade da população. 

Hoje esse poder se diluiu, mas ainda há uma forte concepção de respeito nos 

espaços onde a igreja está presente.  

No Seridó, a igreja até poucos anos cedia gratuitamente um horário na Rádio 

Rural para o sindicato divulgar suas notícias. O programa do sindicato se chama até 

hoje “Marcha para o Campo”, mas atualmente a Diocese passou a cobrar do 

sindicato pela exibição do programa. Segundo os dirigentes sindicais do Seridó, 

esse é mais um reflexo do afastamento da igreja do sindicato e das questões 

políticas da agricultura familiar.  

É válido enfatizar que mesmo tratando-se da mesma matriz de compreensão, 

ao identificar uma trajetória alicerçada em instituições comuns aos territórios, o 

importante aqui é mostrar justamente as diferenças presentes nas trajetórias. As 

instituições que compõem o habitus dos agentes têm comportamentos diferentes 

nos dois territórios. 

Elas atuam de maneira peculiar, por exemplo, em relação à Igreja, é 

identificada uma concepção de trabalho bastante dividida. Enquanto a igreja do 

Seridó organizava os agricultores familiares dentro de uma moldura preservacionista 

de uma tradição, no Sertão do Apodi a igreja contribuiu para formação de quadros 

para atuação em diversos segmentos da sociedade. Os sindicatos e o engajamento 

político-partidário também foram diferenciados.  

 Os habitus dos agentes são estruturados e estruturantes de um campo de 

relações que é alimentado por essas diferenças presentes na matriz. As trajetórias 

dos agentes da agricultura familiar nos dois territórios apontam para uma matriz de 

compreensão de um habitus coletivo onde igreja, sindicato e política partidária se 

entrelaçam para dar forma e conteúdo à posição dos agentes. O papel relevante da 
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igreja para essa compreensão é fundamental, pois, a partir de sua atuação, um 

campo de poder foi erguido no Seridó e no Sertão do Apodi, através da atuação em 

rede de agentes engajados em sindicatos e partidos políticos. 

O papel desempenhado pelas ONGs é transversal a essa matriz e 

colaboradora da estruturação desse habitus. Elas são instrumentos de busca por 

melhores posições no campo por parte dos agentes e, ao mesmo tempo, vistas 

como resultado de suas trajetórias. Os agentes veem nas ONGs uma maneira de 

conquistar e acumular capital social para seus projetos, transformando-os em 

possibilidade de obtenção de outras formas de capital. 
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5 CONFLITOS, DISPUTAS E PROJETOS DE PODER: A CONQUI STA DO 

RECONHECIMENTO E A CONSTRUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

 

 

Este quinto capítulo explora a importância de algumas das principais redes de 

articulação política para a formação de um campo de relações da agricultura familiar 

nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi. É destacada nas diferentes redes a 

trajetória dos agentes na construção da matriz do habitus para atuação nesse 

campo, bem como suas particularidades. 

 Os conflitos, as disputas e a concorrência pelas melhores posições no campo 

são analisados na forma como os agentes elaboram seus discursos a partir de suas 

práticas sociais. Nesse sentido, identifica-se que a construção e a mobilização de 

um tipo de capital social nos territórios são utilizadas pelos agentes para acessar 

outras formas de capital, adquirir reconhecimento no campo, transitar entre 

diferentes campos e buscar projeção em todo o espaço social em que atuam, ou 

seja, nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi.  

 

5.1 SOBRE A FORMAÇÃO DAS REDES E A CONSTRUÇÃO DO CAMPO 
 

 

No Brasil, inúmeras foram as iniciativas de organização dos agentes da 

agricultura familiar em busca de visibilidade e reconhecimento social. Por muito 

tempo, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetarn), filiada ao sistema 

Contag, homogeneizou o debate político no que tange à representação desse 

segmento no Rio Grande do Norte.  

Com o período da redemocratização iniciado na década de 1980, novos 

agentes sociais entraram em cena (SADER, 2001). No debate sobre a agricultura 

familiar, grupos políticos no interior do tradicional movimento social rural começaram 

a se antagonizar através de posições divergentes a respeito dos rumos da 

representação e da luta política desse segmento social. Em torno dos processos de 

reivindicação e preposição, estavam em jogo o debate de um projeto de 

desenvolvimento rural para o Brasil e o lugar dos agricultores familiares nesse 

projeto.  
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Mesmo diante da fragmentação de posições e da diversidade de novos 

agentes sociais agora existentes, o fim do século passado e os primeiros anos da 

década de 2000 ficaram marcados pelas iniciativas de trabalho em rede como forma 

de potencializar esforços e a atuação de diferentes agentes. No caso do Nordeste, a 

experiência da Articulação do Semiárido (ASA) é considerada exitosa. Nascia assim 

uma estratégia de militância que, a partir de então, daria nova formatação ao campo 

de poder dos que falavam em nome dos agricultores familiares.  

No Rio Grande do Norte, ainda na década de 1990, o Fórum do Campo 

Potiguar (Focampo) foi uma experiência de atuação em rede que tinha como 

objetivo reunir movimentos sociais e dirigentes de ONGs, que desenvolviam ações 

nas áreas rurais (SILVA, 2000). Por muito tempo, o Focampo foi a única e até hoje 

uma das poucas experiências de organização com capacidade de agregar diferentes 

agentes com atuação política e social nas áreas rurais do Rio Grande do Norte.  

A experiência do Focampo sempre foi bem avaliada. A ideia sempre foi a de 

torná-lo uma arena de discussão conjunta de ações coletivas para reivindicação e 

proposição de políticas públicas para a agricultura familiar. A força do Focampo 

residia na união de esforços, na ação conjunta dos agentes na hora de sentar-se à 

mesa de negociação com representantes dos governos.  

Em meados da década de 2000, o Focampo foi desfeito por questões de 

concepção de trabalho, conflitos políticos e disputas de recursos e de projetos. 

Também havia muita discordância de algumas ONGs e mesmo de sindicalistas em 

relação à postura da direção da Fetarn no Fórum e aos rumos da ação política em 

torno da agricultura familiar que os sindicalistas almejavam. As intrigas que 

culminaram com o fim do Focampo também “deram gás” para a quebra da unicidade 

sindical e criação da outra federação no estado, a Fetraf do Rio Grande do Norte, o 

que acabou por redefinir o campo de poder das forças da agricultura familiar.  

O estopim para a implosão dessa experiência foi a discussão de um projeto 

de extensão rural que viria a substituir o Projeto Lumiar22, do Governo Federal, 

apresentado pelos dirigentes da Fetarn em uma plenária do Focampo. A Fetarn, 

através de seus representantes políticos nos órgãos do MDA, conseguiu 

protagonizar esse debate e não abriu mão de ser a gestora do programa de 

extensão rural. As ONGs e mesmo parte dos dirigentes sindicais da Fetarn 

                                                 
22 Projeto de assistência técnica às áreas de assentamentos rurais para reforma agrária do Governo 
Federal, década de 1990.  
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divergiram prontamente sobre as pretensões da federação, pois entendiam que o 

Focampo é quem deveria deliberar acerca da implementação do programa de 

assistência técnica.  

 Devido à influência nacional do sistema Contag, a Fetarn sempre conseguiu 

ter acesso a informações privilegiadas e, no caso das políticas públicas, à primazia 

de executar determinadas ações nos estados. No que concerne à política territorial 

não seria diferente, os articuladores territoriais passam por um crivo dos assessores 

da Fetarn, tomando-se como exemplo o Seridó, em relação à indicação do 

articulador daquele Colegiado Territorial.  

O fim do Focampo foi o primeiro grande cisma entre os tradicionais agentes 

políticos desse campo. A partir de então, dois grandes grupos se formaram e 

passaram a antagonizar posições nas redes constitutivas do campo de relações da 

agricultura familiar. Em diferentes espaços sociais ou no interior das menores 

experiências de socialização, os agentes passaram de uma convivência de 

tolerância e harmonia relativa para uma disputa pelo poder e controle sobre a 

hegemonia do campo. Essa lógica que começou na esfera ampliada, no Rio Grande 

do Norte, foi imediatamente transferida para a atuação nos territórios e municípios.  

Em 1999, as ONGs que discordavam do sistema Fetarn e da forma como 

estava sendo conduzida a política dos movimentos sociais rurais criaram uma nova 

rede de articulação política, chamada de Rede Pardal. Atualmente, essa rede é 

constituída pelas seguintes Organizações Não Governamentais: AACC, Centro 

Padre Pedro, Centro Terra Viva, Centro Proelo, Ceacru, Coopervida, Techne, CPT, 

Sertão Verde e Centro Juazeiro, dentre as quais apenas a Techne não tem atuação 

no Sertão do Apodi. AACC não atua diretamente, mas coordena projetos 

importantes que são implantados por ONGs com atuação no território. A Rede 

Pardal não tem atuação no território do Seridó.  

Com alinhamento político atrelado às posições do sistema Fetarn/Contag, 

outras ONGs se agruparam ou foram criadas, destacando-se entre elas a atuação 

da ATOS, junto com o Centro Pedra de Abelha de Felipe Guerra, Centro Semiárido 

de Umarizal e o Centro Terra Livre, que integram o grupo de entidades que 

representam a Rede Sisater23, antes chamada de rede Procat, no Rio Grande do 

                                                 
23 O Sisater (Sistema Siscop de Assistência Técnica e Extensão Rural), por sua vez, é uma rede 
nacional composta por instituições prestadoras de serviços de assistência técnica e de extensão rural 
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Norte. Todas as entidades que integram a Rede Sisater têm atuação ou somente 

atividade no Sertão do Apodi. A ATOS é a maior delas, sendo considerada a 

“queridinha da Fetarn”. Além do Sertão do Apodi, atualmente ela também tem 

iniciado alguns trabalhos no Seridó.  

O campo de poder gerido por esses agentes funciona de forma a produzir 

uma divisão de posições e status que classificam os seus agentes como importantes 

ou não, articulados ou apenas colaboradores, ou ainda entre entidades promissoras 

ou estagnadas. Os agentes que detêm as melhores posições dão o tom dos 

discursos, modificam as regras, inventam terminologias e lideram o restante dos 

agentes no interior do campo, é o que Pierre Bourdieu chama de exercício da 

violência simbólica.  

A força de uma ONG tem relação direta com a posição que ela ocupa no 

campo de relações em que está atuando. Nesse cenário de relações de poder no 

campo da agricultura familiar, ONGs como a AACC, enquanto líder da Rede Pardal 

no estado, o Seapac, com destaque para o Seridó, e o Centro Terra Viva, através do 

trabalho no Sertão do Apodi, detêm um grande poder simbólico de reconhecimento 

perante as demais ONGs. Nesse sentido, ainda se destacam no território do Sertão 

do Apodi a ATOS, a Sertão Verde e a Terra Livre.  

Alguns dos agentes mais reconhecidos do território estão coordenando ou 

assessorando essas ONGs. A assistente social Claudia Mota nasceu em Caraúbas, 

mas trabalha há 15 anos para o Centro Terra Viva no município de Apodi. No Sertão 

do Apodi, Claudia Mota começou sua vida profissional trabalhando em atividades no 

grupo de idosos, que se reunia no sindicato dos trabalhadores rurais de Caraúbas. A 

partir de então, foi convidada por Alcivam Viana, na época dirigente sindical, para 

fazer parte do quadro de assessores da ONG Terra Viva.  

Quando questionada sobre como ocorre a divisão de projetos e recursos 

importantes nas redes de articulação política, Claudia Mota respondeu dando o 

exemplo do que ela percebe desse processo na rede da ASA: “conta muita a 

tradição da instituição, sua história, sua área de atuação e sua estrutura para 

executar as ações”. O primordial nas estratégias de políticas nessas experiências 

acaba sendo a capacidade de articulação política da ONG nas redes, a cumplicidade 

ideológica e as afinidades temáticas desenvolvidas nas ações entre os agentes.  

                                                                                                                                                         
para os agricultores ligados ao Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(MSTTR) e filiados a CONTAG e suas organizações. Disponível em: <http://www.contag.org.br>. 
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 Fabrício Jales é agrônomo de formação e também integrou o Grupo Verde 

de Agricultura Alternativa/Grupo Verde da UFERSA. Natural do município de 

Messias Targino, ele trabalhou na ONG COOPERVIDA e atuou na fundação do 

Centro Juazeiro, ONG criada no seu município, onde também desempenhou a 

função de secretário municipal de agricultura. Atualmente, Fabrício é assessor do 

Seapac, na unidade operacional da Diocese de Mossoró. O Seapac tem atuação em 

outros municípios do Sertão do Apodi, para além da área de abrangência do Projeto 

Dom Helder, tais quais Messias Targino e Patu.  

 Segundo Fabrício Jales, em relação à quantidade de projetos sendo 

executados, a AACC é a maior ONG com atuação no Rio Grande do Norte, mas, 

quando se fala de recursos captados, o Seapac se destaca. No território do Sertão 

do Apodi, a AACC, apesar de não ter técnicos em área, coordena projetos 

importantes que são desenvolvidos, como: o “Semeando Agroecologia” e o “Balaio 

de Economia Solidário”, através das ONGs integrantes da Rede Pardal.  

O Seapac participa da rede da Articulação do Semiárido/ASA-Potiguar, mas 

não compartilha força nas outras redes, pois há uma compreensão de que por ser 

uma entidade da igreja, pelo menos oficialmente, não deve firmar lado ou 

alinhamento político. O respeito e o poder do Seapac, que hoje já não tem os 

mesmos tentáculos políticos, ainda permanecem graças à força da Igreja Católica, 

sobretudo no Seridó.  

A assessora estadual da Fetarn, Silvana Patrícia, lembrou que “as pessoas, 

na verdade, não querem bater de frente com a igreja, quando se fala de Seapac e 

Adese, na verdade para muita gente é a presença da igreja”. A instituição religiosa, 

nesse caso, ainda é muito forte e enraizada na vida do seridoense e o respeito à 

Sant’Ana, padroeira do território, parece ser ainda elemento explicador e balizador 

de muitas relações sociais processadas no Seridó. 

A Agência de Desenvolvimento do Seridó (Adese)24 foi criada em 2001, 

durante o Governo do PMDB, do então governador Garibaldi Alves. Posteriormente, 

com os governos do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com Vilma de Faria e Iberê 

Ferreira, e atualmente com os Democratas (DEM), perdurou o receio do fim do apoio 

                                                 
24 “A Adese – Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó é uma Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), criada em 17 de abril de 2001, para desenvolver e implementar, 
de forma sustentável e em comunhão com a comunidade regional, ações que promovam o 
desenvolvimento da região do Seridó, podendo atuar em todo território norte-rio-grandense, no Seridó 
paraibano e no território formado pela bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu” (ADESE, 2008, p. 01).  
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à entidade criada com o objetivo de monitorar as ações do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Seridó. 

 A Adese é uma demonstração da vitalidade das instituições políticas do 

Seridó no Rio Grande do Norte, resistindo ao maior temor dos seridoenses: a 

sucessão de governos de diferentes matrizes ideológicas. Ninguém teve coragem de 

desmontá-la, nenhum grupo político retirou o apoio estrutural para o seu 

funcionamento, que conta, fundamentalmente, com a disponibilidade de funcionários 

cedidos pelo governo e contratados para fazerem sua gestão.  

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó também funciona em 

rede. Seu conselho gestor é formado por inúmeras instituições, tanto da sociedade 

civil, representando o movimento social e o segmento empresarial, quanto dos 

governos. No entanto, a igreja ainda mantém forte influência na Agência e os demais 

membros do conselho deliberativo percebem a Adese como um órgão que se 

mantém, ao longo do tempo, sob o controle da igreja seridoense.  

Muitas vezes, as relações entre a instituição igreja, representada pelo 

Seapac, e a Fetarn, maior e mais tradicional agente da agricultura familiar no Rio 

Grande do Norte, têm sido de disputa e acirramento de ânimos no campo de 

relações da agricultura familiar, sendo a medição constante de forças no interior do 

Colegiado Territorial do Seridó ilustradora desses conflitos.  

Em um episódio, no ato da reunião do Colegiado Territorial do Seridó 

realizada no município de Equador, a plenária apreciou e deliberou pelo nome do 

jovem Bruno para ser o novo articulador do Colegiado do Seridó. Tratava-se de um 

técnico que já, voluntariamente, colaborava com a elaboração de projetos para a 

política territorial e possuía perfil técnico e político para exercer a função.  

Posterior à reunião do Colegiado Territorial, que referendou o nome de Bruno 

para o trabalho de articulação, os assessores da Fetarn, reuniram-se e 

desconsideram a ata que deliberou pelo nome apreciado pela plenária do Colegiado. 

Por meio de uma articulação política maior, feita como eles mesmos, definem “por 

cima” a Fetarn através de seus contatos junto à coordenação nacional da política 

territorial, onde possui forte influência da Contag, escolheu outro nome para 

coordenar o Colegiado do território seridoense.  

Foi então indicado o nome de Inácio Dantas, que também disputou o 

processo seletivo,  ou Inacinho, como é mais conhecido, esse mais afinado com a 

política sindical do sistema Contag/Fetarn no Seridó. Inacinho é natural do município 
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seridoense de São João de Sabugi, começou sua militância na associação de sua 

comunidade rural, depois foi secretário de agricultura do município e animador social 

da ONG ATOS no Seridó, através da ASA no território do Seridó. Hoje, ele é o 

articulador do Colegiado Territorial do Seridó. Para Inacinho, “a Fetarn tem um 

espaço no Seridó, que não quer perder”. 

A escolha de um nome ligado à Fetarn teve relação com os conflitos da 

federação com os demais agentes no Seridó, disputas pelo reconhecimento político 

junto aos agricultores familiares do território. A concorrência pelo poder político no 

interior desse campo de relações evidencia a luta simbólica entre os agentes pelo 

melhor posicionamento no espaço social constituído no Seridó.  

Os líderes sindicais da Fetarn no Seridó alimentam a ideia de que a igreja, a 

Adese e o Seapac são abertamente a favor dos sindicatos da sua concorrente Fetraf 

no território. Por diversas vezes, tentou-se legitimar a representatividade dos 

Sintrafs, sindicatos da Fetraf, nas redes de articulação do Seridó, mas os 

sindicalistas Contaguianos têm até o momento dificultado o reconhecimento político 

de seus competidores. Ao contrário do Sertão do Apodi, onde a Fetraf tem grande 

visibilidade social, no Seridó, ela ainda patina e não possui articulação política 

suficiente para enfrentar o poder de fogo do sistema Fetarn.  

Para os dirigentes da Fetarn, os sindicatos fetrafianos criados no Seridó são 

todos resultados da interferência das prefeituras locais. Isso tem ocorrido devido às 

lutas político-partidárias locais, grupos adversários, que por discordarem das 

lideranças que estão à frente dos sindicatos da Fetarn, incentivaram e patrocinaram 

a criação de novos sindicatos, como estratégia para enfraquecer seus concorrentes 

nos municípios.  

Por outro lado, os críticos da Fetarn a acusam de manter sindicatos 

meramente previdenciários, ou seja, servindo apenas para aposentar os agricultores 

familiares. A Fetraf, então, estaria se apresentando como algo novo e diferente dos 

poderes sindicais estabelecidos, intitulando-se de novo sindicalismo rural. Isso é o 

que Bourdieu (2011) também denomina de concorrência simbólica pelo direito de 

nomear, falar em nome dos agricultores familiares. É também uma dimensão da 

disputa pela hegemonia do campo. Para tanto, vale desqualificar o adversário, 

descredenciá-lo e minar sua autoridade.  

São muitos os conflitos entre os agentes nos territórios, os quais existem 

entre federações sindicais, igreja e ONGs, associações rurais e sindicatos, igreja e 
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sindicatos, enfim, através das redes de articulação esses agentes estão a todo 

instante defendendo seus interesses. Porém, é instigante identificar como eles 

transitam entre uma instituição e outra, às vezes com grande desenvoltura, de aliado 

em uma circunstância, para adversário em outra, ou vice-versa.  

Esse é o caso de Emídio Medeiros, que nasceu em Caicó, mas logo cedo foi 

morar em São João do Sabugi. Lá, começou a participar de grupo de jovens de sua 

comunidade rural. O grupo tinha influência do sindicato e ao mesmo tempo era 

responsável pelos trabalhos religiosos do sítio Cachos.  

Com 18 anos, Emídio já era filiado ao sindicato Contaguiano, no qual também 

foi secretário. Depois da experiência do sindicato, ele se tornou Agente de Saúde de 

sua comunidade e, ao mesmo tempo, fez faculdade de Geografia no campus da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Caicó, mas nunca deixou 

a militância no movimento social. Ele também conta que já transitou pelo Partido 

Verde (PV), mas hoje é filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT).  

Durante esse tempo, o jovem Emídio, rapidamente, adquiriu visibilidade junto 

aos serviços da Diocese de Caicó e, por indicação de Dom Jaime, foi nomeado para 

dirigir a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Seridó/Adese. Após o trabalho 

na Adese, Emídio Medeiros foi ser Articulador Territorial do Seridó, através da 

política de desenvolvimento territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA). Atualmente, é coordenador do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranhas/Açu.  

Sobre as disputas entre os agentes, Emídio Medeiros fala de sua experiência 

com os demais integrantes desse campo de relações e lembra que a relação de 

convivência e parceria entre o Seapac e o movimento sindical da Fetarn no Seridó 

começou a declinar durante o processo de consolidação das associações rurais: “foi 

como se houvesse uma ciumeira entre os sindicatos e o Seapac. Os sindicatos 

achavam que o Seapac queria dominar o meio rural e influenciar as associações 

mais do que os sindicatos, oferecendo coisas que o sindicato não poderia”.  

A reflexão anterior é resumida nas falas dos agentes do Seridó, ao se 

referirem às disputas entre igreja e sindicatos. Porém, o que ocorreu de fato é que 

as iniciativas do Seapac em apoiar a criação das associações rurais acabaram por 

fortalecer a ação dos sindicatos entre os agricultores em muitos municípios. 

 Logo, a formação dada pelo Seapac e outros serviços da igreja difundia a 

importância da filiação sindical, fortalecendo, dessa forma, o representante político 
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da categoria, no caso o sindicato. Talvez o que pode ter incomodado o sindicalismo 

rural dos estabelecidos Contaguianos foi o discurso empoderador do Seapac 

durante o processo de formação de muitas associações.  

O trabalho desempenhado pela igreja no Seridó, durante muito tempo, foi 

sempre no sentido de apoiar o associativismo, a sindicalização dos agricultores 

familiares, atuando em uma perspectiva conciliadora, de convivência com os 

poderes já existentes. Para o assessor do Seapac, José Procópio, procuravam-se 

formas de “tirar proveito da relação com os poderes constitutivos, mas sem partir 

para o embate”. O apoio e a estruturação do Círculo Operário foram exemplos disso, 

quando se tornou um espaço de discussão sobre a organização dos trabalhadores 

do campo e da cidade durante o período da ditadura militar.  

Para a criação das associações, foi necessária a realização de cursos de 

formação política, nos quais eram oferecidas noções de cidadania e organização. O 

trabalho contínuo de capacitação política, sempre permeado por fundamentos 

democráticos nas relações de convivência, ressaltando a importância da alternância 

de poder entre os dirigentes à frente das organizações, em muitas situações foi de 

fundamental importância para o fomento dessas lideranças.  

O debate sobre a questão de gênero e o papel da mulher e a crítica aos 

processos de hierarquização e à centralização excessiva de decisões nas 

organizações também faziam parte do receituário da formação dos agricultores 

familiares entre as ONGs. Talvez o receio fosse de que a forma como as 

associações rurais estavam sendo orientadas pelo Seapac pudesse gerar 

questionamentos para as posições dos sindicatos e de suas lideranças, que, em 

muitos casos, estavam há décadas à frente dessas organizações.  

As iniciativas de ONGs e, no caso do Seridó, a situação do Seapac, 

possivelmente, entravam em choque com o status quo de muitos sindicalistas. O 

Seapac procurou incentivar a sindicalização dos agricultores familiares devido à 

importância do sindicato enquanto representante da categoria. Segundo José 

Procópio, procurava não interferir no processo eleitoral no interior dos sindicatos, 

apesar de em alguns casos influenciar na formação das chapas. O sentimento de 

muitos sindicalistas tradicionais era de que o Seapac de fato tentasse ocupar o 

espaço das lideranças já estabelecidas.  

A Fetarn do Seridó ainda percebe o Seapac no interior das redes de 

articulação como um aliado da sua adversária Fetraf, mas, mesmo diante das atuais 
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divergências, isso não procede. Quando ocorreu o cisma entre os sindicalistas, e a 

consequente criação da Fetraf, o Seapac já não mais desenvolvia o mesmo trabalho 

junto aos agricultores e comunidades rurais do Seridó, como em outros tempos. A 

ONG da igreja tinha se tornado um ator menor na cena do campo de relações da 

agricultura familiar. A presença de José Procópio, como assessor do Seapac, sua 

maior liderança, ainda se sustenta devido a ações e visibilidade proporcionadas pela 

ASA/Potiguar.  

Se atualmente há algum nível de aproximação do Seapac do Seridó com a 

Fetarn, isso passa, necessariamente, pelo município de Serra Negra do Norte. A 

liderança de Procópio sempre incentivou o jovem Eraldo Alves, ex-presidente do 

sindicato dos trabalhadores rurais e hoje vereador de Serra Negra do Norte, a 

lançar-se presidente da federação. 

A liderança de Eraldo Alves é destaque no campo de relações do Seridó. 

Natural da comunidade de Barra de Carnaúba no município de Serra Negra do 

Norte, Eraldo começou a participar primeiro do movimento associativista e, em 

seguida, filou-se ao sindicato, onde se tornou vice-presidente e em seguida sagrou-

se presidente, cargo que exerceu por quinze anos. Atualmente, ele é vereador pelo 

PT, já com o acúmulo de três mandatos. 

 Crítico do protagonismo do sindicalismo rural de Serra Negra, o líder rural, 

Sinval, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Caicó, conta que já foi 

abordado mais de uma vez pelo representante do Seapac, no intuito de pedir seu 

apoio para uma possível candidatura do vereador e sindicalista de Serra Negra do 

Norte à presidência da Fetarn, mas sempre respondeu de forma negativa. Para 

Sinval, a utilidade do sindicato para o Seapac foi apenas no momento de conquistar 

o reconhecimento dos agricultores. Esse também é o mesmo discurso já descrito 

pelo presidente do sindicato fetrafiano de Apodi, ao se referir a ONGs que atuam em 

seu município. 

Apesar das muitas restrições no interior da própria Fetarn, alguns sindicalistas 

do Seridó ambicionam a sua presidência, a exemplo do sindicalista Pedro Paulino, 

radicado no município de Florânia. Pedro Paulino, que há 40 anos é presidente de 

seu sindicato, o qual nunca teve o estatuto modificado, e Eraldo de Serra Negra, que 

saiu da presidência do sindicato para ser vereador, mas deixou a esposa no 

comando, são expressões de um tipo de sindicalismo, em que, cada um à sua 

maneira, é politicamente engajado nas disputas de seu campo de relações.  
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No caso do Seridó, o sistema Fetarn/Contag se mantém como uma 

verdadeira fortaleza. A existência de sindicatos ligados da novata Fetraf é recente, 

tímida e ainda muito localizada na região do Seridó, chamada Serra de Sant’Ana. Os 

rebeldes seridoenses iniciaram a fundação de Sintrafs pelo município de Cerro Corá 

e, em seguida, estão ganhando musculatura nos municípios de Lagoa Nova e 

Tenente Laurentino. 

A iniciativa fetrafiana ainda não conseguiu descer a Serra e chegar aos 

maiores e mais importantes municípios do Seridó. Mesmo no caso dos municípios 

localizados na região da Serra, o que ocorreu foi a criação de novos sindicatos, 

paralelo aos sindicatos ligados ao sistema Fetarn já existente.  

A criação desses sindicatos não foi fruto de um processo eleitoral entre duas 

chapas no interior de um sindicato. Os insatisfeitos com a falta de alternância nos 

cargos de direção de seus sindicatos decidiram pela criação de uma nova 

organização, agora ligada à Fetraf, como forma de se contraporem às lideranças da 

hierarquia sindical de suas localidades.  

Os discursos dos entrevistados, tanto dos dirigentes de ONGs quanto dos 

sindicalistas ligados a Fetarn e Fetraf, reforçam a tal resistência dos seridoenses às 

mudanças. A conciliação e os processos reformistas parecem seduzir mais a eles do 

que as iniciativas “revolucionárias” e as rupturas bruscas com os poderes sindicais, 

com as tradições e com o que muitos chamam de lideranças natas, historicamente 

constituídas.  

Por outro lado, como já dito,  há uma forte campanha dos agentes ligados ao 

sistema Fetarn para deslegitimar toda e qualquer iniciativa da Fetraf. Há uma 

propaganda entre os agricultores do território de que a Fetraf não é legalizada, que a 

sindicalização não pode ser reconhecida pelo Governo Federal e, dessa forma, 

esses novos sindicatos não representariam os agricultores familiares. Deslegitimar o 

adversário tem sido a melhor estratégia para impedir a criação de novos sindicados 

e a consequente migração dos agricultores Contaguianos para os sintrafs já criados, 

ou que tenham essa pretensão.  

Há muitos conflitos entre os agentes no interior das redes: conflitos de 

interesse e de visão em relação ao direcionamento dos projetos desse campo. Ao 

tratar da parcialidade dos agentes nas redes e na execução de políticas, Emídio 

Medeiros se refere aos ex-assessores da Secretária de Desenvolvimento Territorial 

(MDA) no Rio Grande do Norte, Silvana Patrícia e Auricélio Costa, como 
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articuladores que “fazem política territorial olhando para os pés”. Talvez, o discurso 

desse ex-sindicalista Contaguiano e hoje aliado da igreja tenha sua justificativa 

naquilo que ele considerou uma interferência do MDA na escolha do último 

articulador territorial para o Colegiado do Seridó.  

A ligação dos agentes com suas entidades de base interfere diretamente na 

forma como eles procedem no interior dos espaços das redes de articulação política. 

Os posicionamentos de alguns agentes, perante os considerados aliados 

preferenciais ou adversários nas disputas dos projetos, recursos e/ou nas escolhas 

das áreas de atuação nos territórios, são levados em conta na condução das 

políticas públicas e nos posicionamentos desses agentes, sempre que eles 

consideram necessário.  

No caso do Seridó, mesmo a região da Serra de Sant’ana sendo vista como 

distante dos maiores centros de efervescência social seridoense, há municípios com 

destaque quando o assunto é mobilização de recursos e acesso a projetos. Esse é o 

caso do município de Cerro Corá, onde vive uma das mais importantes lideranças 

sindicais da Fetarn, conhecido como Chiquinho. 

Chiquinho, na década de 1980, já foi presidente estadual da Fetarn e em 

Cerro Corá comanda o sindicato dos trabalhadores rurais, indicando, desde sempre,  

dirigentes que se revezam em sua direção no município. Atualmente, a presidenta 

do sindicato é sua esposa, pessoa muita conhecida no município, sobretudo, devido 

à sua participação na política partidária local. O grupo político liderado por Chiquinho 

em Cerro Corá é forte e antagoniza com o grupo da situação que governa o 

município.  

Os tentáculos políticos de Chiquinho não se limitam ao município de Cerro 

Corá, que, mesmo diante de um desgaste de liderança, ainda consegue influenciar 

os posicionamentos dos sindicalistas em todo o território do Seridó. Sempre em 

evidência na cena política da agricultura familiar, Chiquinho tem sido 

sucessivamente indicado para representar o polo sindical do Seridó na direção da 

Fetarn. Na federação, ele tem a proeza de ser a liderança com o maior número de 

mandatos como diretor.  

Dono de uma grande oratória, Chiquinho tem mantido seu prestígio junto aos 

demais agentes fora e dentro da rede Fetarn. Todo o campo de relações da 

agricultura familiar tem, no mínimo, respeito por sua capacidade de liderar, pois, 
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como diz Bourdieu (2011a), é um agente que tem o poder de nomear, de convencer 

os demais agentes sobre os rumos do campo de relações de que participa.  

O poder de convencer e influenciar os agentes no interior desse campo 

provém de um reconhecimento construído ao logo de uma grande trajetória, 

resultado do acúmulo de um capital social e político que emana de Cerro Corá e se 

espalha por todo o Seridó. Com esse desempenho, Chiquinho conseguiu extrapolar 

o espaço social do território e se ramificar por toda a Fetarn, ao ponto de influenciar 

em seu direcionamento político.  

Os sindicatos com grande quantidade de filiados não necessariamente têm 

maior desempenho nas redes, pois o que conta bastante é o poder de inserção nos 

espaços de articulação política e sua capacidade de mobilizar outros agentes e 

parceiros do campo. A composição do campo formada por diversas redes permite 

aos agentes mais empoderados terem bom trânsito entre os demais agentes, que 

estão em posições desiguais de acesso aos diferentes recursos disponíveis.  

Outro exemplo é o que ocorre com o sindicato dos trabalhadores rurais do 

município de Serra Negra do Norte, também território do Seridó. Ele é pequeno em 

quantidade de sócios, quando comparado com vizinho Caicó, mas é gigante no 

poder de articulação e inserção dentro e fora de seu território. O vereador 

sindicalista Eraldo Alves conseguiu se referenciar como um líder na rede da Fetarn e 

no campo de relações desse segmento. 

Já no Sertão do Apodi, um agente grande ou pequeno, articulado ou 

desacreditado, tem relação com composições e alianças políticas alicerçadas, 

fundamentalmente, no papel desempenhado pelas ONGs no território. A 

complexidade social do Sertão do Apodi é especulada através da diversidade de 

seus agentes. Tem-se a hipótese de que o tecido social desse território é em parte 

originário da existência de um capital social construído pela chegada de agentes 

externos ao território.  

Credita-se ao Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) a presença de muitas 

ONGs atuando no território do Sertão do Apodi, mas a trajetória de trabalho de 

muitas dessas organizações é anterior ao PDHC. As ações do Projeto Dom Helder, 

no caso da experiência do Rio Grande do Norte, agem metodologicamente como 

instrumento de fortalecimento da política territorial, mesmo não tendo atuação nos 

17 municípios integrantes do Sertão do Apodi.  
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Na década de 1990, após o fim do Projeto Lumiar, ação de assistência 

técnica do Governo Federal, nas áreas de assentamentos rurais da região, o Projeto 

Dom Helder se transformou em grande agregador de entidades prestadoras de 

assistência técnica, o que facilitou o surgimento e fortalecimento das Organizações 

Não Governamentais no Sertão do Apodi. Através dos recursos disponibilizados pelo 

projeto, várias ONGs, atualmente, executam atividades produtivas e de assessoria 

política em áreas de assentamento e comunidades rurais do território.  

Sem os recursos do Projeto Dom Helder, certamente, muitas das ONGs que 

atuam no Sertão do Apodi não teriam a musculatura política que têm hoje, em 

determinados casos, nem existiriam. Como já discutido, no pequeno município de 

Janduís, os sindicalistas criaram o Centro Padre Neefs, com o objetivo de conseguir 

acessar os recursos disponibilizados pelo PHDC, mas, apesar de o Centro executar 

atualmente ações desse convênio, ainda é frágil diante do poder das demais ONGs 

com atuação no território, isso porque, ao contrário das demais entidades, ele não 

diversificou sua linha de financiadores e a captação de recursos para novos projetos 

fica engessada.  

Observa-se que, mesmo com as características gerais do território do Sertão 

do Apodi, em termos de organização e protagonismo dos agentes, os resultados no 

que se refere ao desempenho no campo de relações parecem bem discrepantes 

entre os agentes. Nesse sentido, é latente o papel desempenhado a partir das 

lideranças localizadas nos municípios de Caraúbas e Apodi. No circuito dos mais 

articulados nas redes, ainda se pode incluir os agentes dos municípios de Campo 

Grande, Janduís, Messias Targino e Umarizal.  

 A combinação de resultados exitosos no que tange à atuação dos agentes e 

suas consequências para o campo de poder da agricultura familiar, em uma análise 

objetiva, pode ser resumida em dois fatores: ONGs fortes com grandes parcerias e 

capacidade de captação de recursos e sindicatos com musculatura política, com 

poder de mobilização junto às associações rurais. Esse cenário se mostra bastante 

eficiente no jogo existente no interior desse campo de relações e em todo o espaço 

social dos territórios.  

Os ganhos entre os agentes de um campo são compartilhados através de 

uma de combinação estreita produzida por maior ou menor aproximação dos 

agentes com alguns dos elementos da matriz de seu habitus. Por exemplo, quanto 
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mais próximo do sindicato, da influência da igreja ou de uma articulação com 

partidos políticos os agentes têm maiores posições de poder no interior do campo.  

 

5.2 OS CONFLITOS EM REDE E A POSIÇÃO NO CAMPO 
 
 

As redes Pardal e Sisater monopolizam quase todo trabalho de assistência 

técnica da reforma agrária do Rio Grande do Norte. Elas dividem as áreas de 

atuação através dos territórios, onde suas ONGs desenvolvem, em determinados 

municípios, projetos de intervenção junto a um público-alvo. Trata-se dos rurais 

“abençoados” pelas intervenções das ONGs, ou como alguns agentes se referem: 

“são os meus rurais”.  

 Os espaços “rurais” que estão sob a área de influência dessas redes são 

prioritários para execução de seus projetos. Os limites de suas atuações muitas 

vezes são interpretados como “espaços privilegiados”, quando comparados com as 

áreas rurais em que nenhuma ONG desenvolve atividade ou tem interesse de 

trabalhar.  

 O sindicalista Francisco Edilson, do município de Apodi, analisa a atuação 

das ONGs através das redes de articulação, a partir do que ele considera uma 

experiência importante, mas conflituosa:  

 

O Dom Helder (projeto em rede, executado por ONGs no território do 
Sertão do Apodi) é monopolizado pela Contag [...] a Rede Pardal é 
muita gente pensando em se dar bem, tem muita gente boa, mas tem 
muito picareta. O mau da Rede Pardal é que ela quer ser o 
movimento, e ela não é, era o movimento para fazer as coisas e a 
Rede só apoiar. Não tenho como questionar o caráter da AACC, da 
TECNI e outras, mas elas se fecharam muito, elas nos querem 
quando é pra ir pra uma área, querem que a gente legitime a entrada 
delas. 
 

 
As entidades que integram as redes disputam recursos e projetos no campo 

de relação dos territórios através da atuação das redes. Os territórios são divididos 

em áreas bem delimitadas para o desenvolvimento de suas ações, uma ONG não 

invade o espaço da outra. O ex-vereador e presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais/Fetraf de Janduís, Raimundo Canuto,  em entrevista para esta 

pesquisa, também fez referência às disputas por projetos nesses espaços sociais:  
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[...] reconheço que a briga é grande, é briga de foice pelos recursos 
dentro dessas Redes [...] se seu município tá mais afinado, tá mais 
organizado, você já pode ter um espelho (de como será) as reuniões 
dos territórios.  

 
Os editais de captação de recursos quase sempre apresentam propostas 

que visam a mobilização social em comunidades rurais. As ONGs propõem o 

desenvolvimento de ações coletivas com o objetivo de contribuir para o sucesso das 

iniciativas de desenvolvimento e emancipação econômica de grupos beneficiados 

por seus projetos.  

As experiências com a Articulação do Semiárido (ASA/Potiguar) e os 

Colegiados dos Territórios da Cidadania também reproduzem o modelo de atuação 

em redes. O líder sindical Pôla Pinto, do município de Messias Targino, tem sua 

avaliação dessas iniciativas:  

 

[...] temos uma articulação com a ASA, é onde são definidas todas as 
ações que serão realizadas por seus componentes. Já a experiência 
do território da cidadania precisa melhorar muito, ele tem sido um 
espaço para juntar o poder público e a sociedade civil, mas tem 
coisas que foram definidas que não chegaram a acontecer [...] têm 
umas coisas que tão entravadas, apesar de ser um espaço 
importante, tem alguns resultados, tem as barragens que tão pra sair, 
tem pra sair a campanha de documentação e outros.  

 
As informações e o poder de convencimento dos agentes em rede são 

utilizados para o alcance de objetivos e metas estabelecidas dentro de seus projetos 

locais. Os discursivos dos agentes são elaborados através das redes e se tornam 

peças-chaves para compreensão desse processo, pois explicitam suas 

insatisfações, estratégias de atuação, criando cumplicidade entre os demais 

agentes.  

 Em Apodi,  Francisco Edilson se mostra cético em relação às parcerias com 

as ONGs e com a atuação das redes: 

 

A ASA perdeu suas características, nós precisamos avançar, discutir 
outras questões, hoje só se discute essas cisternas, outro passo é o 
enfretamento com o agronegócio [...]. O caminho pra brigar é o 
sindicato, mas os recursos são pras ONGs, pra ONGs se darem 
bem, é importante a gente ter uma ONG não do jeito das outras, mas 
uma ONG para tentar viabilizar as questões das políticas, é 
importante a gente ter um agrônomo, um técnico, pra elaborador 
projetos e disputar os espaços [...]. 
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A atuação das redes nos territórios não foge às tensões inerentes à ação 

coletiva. Os discursos e práticas dos envolvidos nas redes revelam mais do que a 

defesa de interesses coletivos e de consensos harmoniosos, pois mostram a 

demarcação que existe nesses espaços sociais através da concorrência pelo poder 

e da capilaridade social dos diferentes agentes. Logo, a dinâmica política imposta 

confere forma e conteúdo às ações dos agentes no sentido de assegurar-lhes 

visibilidade e reconhecimento social no seu campo de poder.  

Nos primeiro anos da execução do Programa Dom Helder no Sertão do 

Apodi, ainda existia muita tensão entre as ONGs. Os posicionamentos dos agentes 

no início do projeto eram, constantemente, carregados de disputas simbólicas pelos 

recursos e ações a serem desenvolvidas nas áreas de atuação dos municípios ou 

em relação às alianças com os sindicatos. O poderoso sindicato dos trabalhadores 

rurais de Apodi foi o divisor de águas no território, as ONGs, fale-se rede Pardal, 

contrárias ao sistema Fetarn/Contag, se fecharam em torno das possibilidades da 

organização social já existente no município de Apodi. 

Nesse momento, a apatia política tomava conta do vizinho território do Seridó, 

pois, ao contrário do Sertão do Apodi, os sindicalistas seridoenses viveram por muito 

tempo em grande harmonia com a direção da Fetarn. Os conflitos dos sindicalistas 

com a igreja, descritos anteriormente, são relativamente recentes, pois o espírito 

conciliador do seridoense reinava soberano. As disputas das ONGs pelas áreas de 

atuação nunca tiveram o Seridó como alvo. Para muitos agentes, aquele outro “lado 

do RN”, o Seridó, sempre foi considerado um feudo do Seapac e área de atuação 

delimitada pela Diocese de Caicó, ao contrário do que ocorria no Sertão do Apodi, 

onde o trabalho das ONGs foi o de concorrência pela influência sobre sindicatos, 

associações e áreas de atuação.  

Os agentes do Sertão do Apodi, por excelência ONGs e sindicatos, passaram 

a disputar a legitimidade de representar “os rurais”, seu público, os agricultores 

familiares e, principalmente, o destino de recursos, programas e ações que 

pudessem sustentar seus projetos de poder, ou missão, como eles preferem dizer.  

Com a criação da Articulação do Semiárido (ASA/Potiguar), imaginou-se que 

poderia ser possível recriar a experiência do Focampo, mas foi um engano. Nos 

primeiros anos, o clima entre os agentes no interior da ASA era de muita tensão, 

porque os conflitos do Focampo e as movimentações em torno da criação da nova 
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federação deixaram resquícios que ainda alimentavam um antagonismo entre os 

sindicalistas e as ONGs. 

 A rede da ASA, por algum tempo, foi espaço de exaustivos debates em torno, 

por exemplo, de deliberação sobre quais ONGs fariam a gestão de determinados 

projetos ou áreas de atuação. Os encontros da ASA, no início, eram realizados com 

grandes discussões, permeadas por longas negociações e formações de alianças 

entre os diferentes agentes, para poder garantir maioria de algum dos grupos na 

hora das votações nas plenárias.  

Em meados da década de 2000, ainda sob os resquícios do fim do Focampo, 

a Rede Pardal liderada pela AACC passou a apoiar a eleição da chapa de oposição 

na eleição da Fetarn. Nesse episódio, a chapa de oposição com o nome de João 

Cabral, liderança sindical radicada no município de São Paulo do Potengi, foi 

derrotada pela chapa da situação encabeçada por Manoel Cândido, sindicalista do 

município de Serra do Mel, oeste/potiguar.  

Com a derrota do grupo de João Cabral, iniciou-se uma articulação para 

criação de uma nova federação. Nacionalmente já ocorria uma grande ebulição no 

interior do movimento sindical rural, sendo na região Sul do país onde teve início um 

levante contra a hegemonia do sistema Contag.  

A discordância em relação ao papel do movimento sindical e a falta de 

alternância dos dirigentes na direção da federação, entre outros motivos, foram 

usados para a criação da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura 

Familiar/Fetraf-Brasil. Esse movimento nacional contaminou vários grupos de 

oposição no interior das federações nos estados, que se apropriaram de um 

discurso contestador para justificar o rompimento com os grupos de situação ligados 

à Contag e assim pudessem criar uma nova organização que representasse os 

agricultores familiares.   

A discordância em relação ao papel do movimento sindical e a falta de 

alternância dos dirigentes na direção da federação, entre outros motivos, foram 

usados para a criação da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura 

Familiar (Fetraf-Brasil). Esse movimento nacional contaminou vários grupos de 

oposição no interior das federações nos estados, que se apropriaram de um 

discurso contestador para justificar o rompimento com os grupos de situação ligados 

à Contag e assim criar uma nova organização que representasse os agricultores 

familiares.  
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  No Rio Grande do Norte, a criação da Fetraf teve o apoio de inúmeras ONGs. 

No congresso de fundação da nova federação, os assessores dessas ONGs, 

através da rede Pardal, buscaram apoio financeiro e logístico para a realização do 

evento. O que se celebrava era o início de um novo sindicalismo rural, pautado na 

pluralidade de representação e em uma reinvenção do papel original do sindicato, 

enquanto agente de mobilização política de um importante segmento social.  

Após um período conturbado de tensões e disputas, os agentes políticos da 

agricultura familiar, atualmente, evitam ao máximo o confronto aberto por espaço e 

recursos nos territórios. A execução do Projeto Dom Helder Câmara é um exemplo 

bastante instigante de como o trabalho em rede exige diplomacia no trato com os 

diversos agentes do campo, nesse caso, em relação ao que ocorre no Sertão do 

Apodi.  

Com o passar do tempo, e o consequente esfriamento das tensões políticas, 

a convivência e as propostas objetivadas no âmbito do Programa Dom Helder 

tornaram-se importantes para a construção de uma parceria de trabalho. Sob o 

contexto da formação de uma nova rede, os agentes do Sertão do Apodi 

secundarizaram a relevância de suas possíveis diferenças políticas e priorizaram o 

projeto de produção de resultados compartilhados, através de uma concepção 

integrada de desenvolvimento territorial. O local que anteriormente fora representado 

pelo município passou a dar lugar ao território como área de atuação.  

Mesmo com a amenização das tensões políticas entre as redes no interior do 

campo, tanto os sindicatos quanto as ONGs ainda delimitam seus espaços e 

parcerias nos territórios a partir dos interesses políticos em comum. No Sertão do 

Apodi, as ONGs que integram o Projeto Dom Helder e a Rede Pardal estabelecem 

uma maior cumplicidade e compartilham recursos de outras fontes, para além do 

Dom Helder, com outras ONGs e sindicatos considerados parceiros próximos, 

aliados nos embates do campo. Exemplo disso ocorre com as ações desenvolvidas 

com financiamento da União Europeia, em apoio ao projeto Balaio de Economia 

Solidária, capitaneado através da própria Rede Pardal.  

Os sindicatos também procuram criar articulações com o objetivo de fortalecer 

suas ações. Os sindicalistas da Fetraf, entre outras iniciativas, criaram uma 

Cooperativa Habitacional e a Cooperativa Crédito Solidário da Agricultura Familiar 

do Oeste Potiguar (CREDOESTE). A ação Cooperativa usada pelos Sintrafs faz 



151 

 

 

parte de mais uma estratégia de trabalho em rede dos agentes sociais nos 

territórios.  

O sistema Fetarn é representado por uma forte e importante rede que envolve 

ONGs, tendo a cumplicidade de seus sindicatos na execução de toda e qualquer 

ação destinada aos territórios. Lideradas pela ATOS e pela Terra Livre e com a 

parceria incondicional do sindicato dos trabalhadores de Caraúbas, no Sertão do 

Apodi, as instituições afinadas com o sistema Fetarn se organizam, como citado 

anteriormente, através da Rede Sisater, uma experiência que tem atuação nacional, 

operacionalizada pelo sistema Contag.  

Por mais que o sistema Fetarn, com seus sindicatos e ONGs parceiras, tenha 

o Projeto Dom Helder como aliado, devido à existência de relações políticas com o 

MDA, identifica-se nos discursos de suas lideranças o respeito pelas articulações 

que a concorrente Fetraf e as ONGs da Rede Pardal também possuem dentro do 

MDA e da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Governo Federal.  

São os “companheiros do partido” que tanto tencionam a favor de um grupo 

quanto de outro, o que acaba por produzir certo equilíbrio de forças na Rede do 

Projeto Dom Helder no território Sertão do Apodi. É como se os agentes estivessem 

mais articulados no sentido de perceber que os custos resultantes do enfrentamento 

não valessem a pena, tendo todos muito a perder com intrigas e conflitos abertos. 

Os espaços compartilhados, através do debate diplomático, sem agressões e 

enfretamentos diretos, parecem ser uma estratégia mais adequada ao momento 

vivido pelos agentes no interior desse campo.  

No debate sobre a ASA/Potiguar, por mais que seus integrantes tenham 

ambições políticas de transformá-la em uma grande arena, ela acaba se restringindo 

às questões relativas às estratégias de convivência com a seca, o que de partida já 

não é uma discussão simples. A execução e a distribuição das cisternas do 

Programa 1 milhão de Cisternas/P1MC25 (com sua continuidade, o Programa Uma 

Terra e Duas Águas/P1+226) têm representado a ação de intervenção da 

                                                 
25 “Seu nome completo indica sua finalidade, que vai bem além da construção de cisternas: Programa 
de Formação e Mobilização para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais. O 
P1MC tem como maior financiador o governo federal, através do MDS e parcerias com entidades 
privadas como a Febraban” (DUQUE, 2008, p. 18). 
26 “É um projeto muito mais complexo, pois considera o conjunto dos fatores que condicionam a 
sustentabilidade da agricultura familiar no semiárido: em primeiro lugar, a questão da terra – reflexão 
e propostas de intervenção relativas ao acesso por cada produtor a uma propriedade de tamanho 
suficiente e ao manejo sustentável da terra, em particular via agroecologia; e, em segundo lugar, os 
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ASA/Potiguar nos territórios. Até 2012, a ONG que coordenou a ASA no Estado foi o 

Seapac, assumindo a partir de então o Centro Terra Viva.  

A coordenação da ASA é disputada e vista como um espaço importante entre 

os agentes políticos da agricultura familiar. A posição do agente, que ocupa a 

coordenação da rede da ASA, desdobra-se em grande reconhecimento político entre 

os demais agentes, que concorrem por capital social, político e simbólico em seu 

campo.  

A Articulação do Semiárido (ASA/Potiguar) pretendia ser a nova experiência 

para juntar os diferentes líderes sindicais e ONGs do Rio Grande do Norte em torno 

de um objetivo comum. No entanto, a ASA não conseguiu alcançar suas ambições 

como instrumento de mobilização política de todos os agentes de um mesmo 

campo.  

Na entrevista realizada com Claudia Mota, do Centro Terra Viva, ela disse 

como ocorre a escolha para a coordenação da ASA, citando um acordo, um 

consenso existente em torno de nomes que agradem os diferentes grupos que 

colocaram a sua entidade como coordenadora da ASA a partir de 2013: “Por mais 

que o Seapac desejasse continuar à frente da ASA, seria muito deselegante ele não 

respeitar a suplência do Centro Terra Viva, que por direito deveria ocupar a 

coordenação da ASA”. Com o fim do mandato de coordenação da ASA/Potiguar, o 

Seapac perdeu um importante espaço de visibilidade nos territórios e em todo o Rio 

Grande do Norte.  

O trabalho em rede dos agentes da agricultura familiar é o responsável por 

oferecer dinamicidade ao campo de relações, a partir do qual eles compartilham 

ações coletivas e retiram os dividendos, revertidos nas diferentes formas de capital 

capitalizadas. A experiência das redes se torna necessária à própria sobrevivência 

desses agentes, os quais, apesar dos conflitos e embates existentes, têm 

conseguido os melhores resultados para esse segmento da sociedade.  

Foi apostando na estratégia do trabalho em rede que os agentes da 

agricultura familiar iniciaram um grande movimento de reestruturação de seu campo 

de relações. Para tanto, era necessário juntar as forças em nome de uma causa que 

sensibilizasse os diferentes agentes e ao mesmo tempo conseguisse apagar antigos 

estranhamentos políticos.  

                                                                                                                                                         
vários usos da água, não só para beber, mas também para produzir, supondo uma grande 
diversidade de tecnologias simples porem altamente eficientes” (DUQUE, 2008, p. 18). 
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Os agentes da agricultura familiar, em 2012, uniram-se, estando organizados 

em suas diversas iniciativas de atuação, através de sindicatos, ONGs, igrejas, 

associações, cooperativas e demais agentes políticos que transitam no campo de 

relações da agricultura familiar. A união das diferentes forças, não somente dos 

territórios do Seridó e do Sertão do Apodi, mas também de todo o Rio Grande do 

Norte, foi possível a partir de um objetivo comum: o combate ao projeto do Governo 

Federal para irrigação da chapada do Apodi. 

O combate ao projeto de irrigação da chapada do Apodi, proposto pelo 

Governo Federal, através do Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca/DNOCS, conseguiu reunir novamente os sindicalistas e as ONGs de diferentes 

filiações. A proposta do DNOCS na chapada do Apodi é audaciosa e planeja irrigar, 

aproximadamente, 20 mil hectares de terras.  

Os agentes políticos da agricultura familiar no Sertão do Apodi compreendem 

que a proposta do Governo Federal pretende desapropriar as terras da chapada, 

que hoje são áreas de assentamento para agricultores familiares, e entregá-las à 

agricultura empresarial. Em nome do combate a esse projeto, o território do Sertão 

do Apodi se transformou na arena de todas as ONGs, associações e federações 

sindicais afinadas com o discurso político do “protagonismo” da agricultura familiar.  

 O antigo Focampo ressurgiu aglomerando os descontentes com uma 

proposta controversa, idealizada por parte da classe política do Rio Grande do 

Norte. Desde já, o maior resultado da ação coletiva contrária ao projeto de irrigação 

pensado pelo DNOCS parece ser o de possibilitar a reconstituição daquela que foi a 

maior experiência de trabalho em rede já protagonizada pelos agentes da agricultura 

familiar no Estado. O campo de poder dos “rurais” mais uma vez sofreu modificações 

e os agentes com suas diferentes posições estão se reagrupando.  

A união em torno do combate ao projeto de irrigação da chapada foi só o 

início da recomposição das forças políticas da agricultura familiar em seu campo. Em 

janeiro de 2013, a Arquidiocese de Natal, através do Arcebispo Dom Jaime Vieira 

Rocha, ex-bispo de Caicó, reuniu os principais agentes políticos das redes de 

articulação social da agricultura familiar no Rio Grande do Norte para pensar ações 

de convivência com a seca. O Focampo, agora ressuscitado, toma para si novas e 

antigas bandeiras de luta e une forças para discutir, propor ações e cobrar 

providências do Estado relacionadas aos graves problemas ocasionados pela seca.  
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5.3 SOBRE A CONSTRUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL  
 
 

O movimento associativista nos territórios do Sertão do Apodi e do Seridó é 

considerado uma experiência bem-sucedida de atuação em rede. Em relação ao 

território do Seridó, fala-se muito de uma organização social peculiar, o que tem feito 

parte da “adjetivação positiva” presente nos discursos de seus agentes. A trajetória 

da construção do suposto “homem sertanejo” do Seridó também é ingrediente para a 

confecção do que para muitos é um “grupo diferenciado”, em que a diversidade 

associativa existente no território é vista como maior expressão das potencialidades 

daquele território.  

O poder associativista do Seridó é grande e conta com as associações rurais, 

formadas por desde agricultores familiares até as associações de juventude, de 

música etc. A Adese afirma que atualmente há mais de 500 associações no Seridó. 

Os Fóruns das associações rurais existentes nos municípios têm dinamizado os 

espaços de discussão das políticas públicas para a agricultura familiar. A grande 

quantidade de organizações com esse caráter no território é resultado, na maioria 

das vezes, da possibilidade do acesso a recursos para a execução de projetos, o 

que acaba por oferecer organicidade a esse associativismo. 

Os municípios de São João do Sabugi e Parelhas foram alguns dos lugares 

onde o movimento associativista no Seridó mais se destacou na década de 1990. No 

município de São João, segundo Emídio Medeiros, “a participação decisiva dos 

agentes de saúde, da Igreja Católica, através do Seapac e do sindicato dos 

trabalhadores rurais da Fetarn foi fundamental para o sucesso das experiências 

associativas”.  

A partir de 1996, teve início uma onda associativista no Seridó. Somente em 

São João do Sabugi foram criadas 18 novas associações, isso tudo em função do 

Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), naquele momento chamado, no 

RN, de Programa de Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP), o que, segundo Emídio 

Medeiros, “foi uma coisa de cima pra baixo, ou se organizava ou não teria acesso 

aos recursos do programa”. 

 Na verdade, a chamada “onda associativista” tão decantada nas entrevistas 

desta pesquisa não é uma exclusividade do Seridó. Ela atingiu todo o Rio Grande do 

Norte e, devido às exigências para execução desse programa, ocorreu, 
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possivelmente, em todas as áreas do semiárido nordestino contempladas pelo 

PCPR.  

É importante discutir bastante sobre a natureza dessas associações criadas 

durante a implementação desse programa. A pesquisa para a presente Tese 

constatou na análise do conteúdo dos discursos dos agentes entrevistados que a 

maioria das associações, pelo que se mostra, foi erguida com o propósito, 

exclusivamente, de possibilitar o acesso aos recursos do PCPR. O território onde os 

agentes tinham maior poder político de mobilização conseguiu destaque na 

execução do programa, graças à agilidade de seus agentes em criar associações.  

A maioria das associações acaba tendo sua vitalidade imbricada aos períodos 

de ascensão ou ao declínio do PCPR. Nos intervalos entre um governo e outro, ou 

nas fases de sua renovação entre o Banco Mundial e o Governo Estadual, o 

programa passa por mudanças de metodologia. Porém, o PCPR sofre, 

principalmente, com os efeitos políticos, sobretudo do ponto de vista partidário, 

quando são percebidas tentativas de instrumentalização para o atendimento dos 

interesses dos agentes governamentais e seus respectivos projetos de poder.  

Os sucessivos governos, desde sua criação na década de 1990, têm 

adaptado o PCPR ao seu marketing político e feito dele uma vitrine para a política 

pública das áreas rurais. No Rio Grande do Norte, como já dito, depois do governo 

liderado pelo Partido da Mobilização Democrática Brasileira (PMDB), o PCPR, na 

época chamado de PAPP, o governo seguinte, protagonizado durante oito anos pelo 

Partido Socialista Brasileiro (PSB), mudou o nome do programa, que passou a se 

chamar Programa Desenvolvimento Solidário (PDS). Atualmente, o governo dos 

Democratas (DEM) o redenominou de RN Sustentável. 

Durante os períodos de renovação do programa ou de mudanças de sigla, os 

espaços de discussão dos projetos apresentados pelas associações rurais e as 

arenas de deliberação dos recursos do programa também sofreram transformações. 

A princípio, o Fórum Municipal de Apoio Comunitário (Fumac) configurou-se um 

espaço importante nos municípios onde as associações discutiam os recursos do 

programa, posteriormente esse papel em muitos lugares foi substituído pela arena 

do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS).  

Em alguns municípios, os espaços do Fumac e do CMDRS coexistem, em 

outros, as atribuições do Fumac foram inteiramente substituídas pelo CMDR. Nos 

demais municípios, o Fumac, pela força de sua tradição, monopoliza esse debate, 
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enquanto órgão legítimo de discussão dos assuntos relativos ao PCPR, reduzindo, 

nesses casos, o papel do CMDRS apenas para efeitos burocráticos de legitimação 

de outras políticas públicas.  

Há um temor de que o novo modelo do PCPR enfraqueça a organização 

social montada em torno do programa. Também existe a proposta de que a 

apreciação dos projetos e a liberação dos recursos passem a ser de um comitê 

formado por representantes do Fumac e CMDRS. Na maioria dos municípios, o 

Fumac tem sido por excelência a única arena de discussão e deliberação das 

questões relativas à agricultura familiar nos municípios.  

No Seridó, os conselhos do Fumac dos municípios de Parelhas e São João 

do Sabugi, ao contrário de outros, têm funcionalidade através de uma pauta de 

discussão, relacionada a PAA, Pronaf, PNAE, políticas de convivência com a seca 

etc., mesmo sem o funcionamento do PCPR, como ocorre atualmente. Os resultados 

dessas políticas são de fundamental importância para aliar capital social a 

oportunidades de geração de renda para as comunidades atendidas.  

No território do Seridó, Serra Negra do Norte é um pequeno município do 

território, mas, assim como tantos outros municípios seridoenses, também possui 

uma organização social que se destaca no cenário associativista. Com cerca de 20 

associações rurais, Serra Negra teve 59 projetos aprovados nas mesas de 

negociação do PCPR, sendo um dos municípios que mais se destacaram nesse 

sentido.  

Nesse pequeno município seridoense, a maioria dos recursos do PCPR 

acessados pelas associações rurais foi destinada à construção de barragens para 

tentar perenizar o rio do município. A experiência de utilização dos recursos do 

PCPR para resolver a questão da água em Serra Negra do Norte foi destaque nas 

avaliações do Banco Mundial, órgão financiador do PCPR, inclusive já exposta em 

outros municípios, dentro e fora do Seridó.  

Por iniciativa e reconhecimento do MDA, os agentes locais foram até Brasília 

para expor esse trabalho bem-sucedido em um evento, o Salão dos Territórios, da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT). A liderança do sindicalista 

vereador, Eraldo Alves, apesar de suas críticas, é reconhecida e respeitada nas 

redes de articulação política do território e de todo o campo de relações da 

agricultura familiar no Rio Grande do Norte.  
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Apesar de tentar explicar o episódio em que deixou para sua esposa a 

presidência do sindicato, isso mesmo depois de ter acumulado essa função com o 

cargo de vereador, Eraldo Alves tem um discurso renovador e pautado pela 

participação dos agricultores. A liderança e a juventude de Eraldo chamaram a 

atenção dos agentes do Seapac como uma espécie de oxigenação para o 

movimento sindical no território do Seridó. Ele procurou ocupar todos os espaços 

existentes no território e foi ganhando musculatura política, conseguindo, assim, ter 

acesso à informação e a projetos, que passaram a ser viabilizados para seu 

município.  

Com respeito à questão do papel do sindicato em Serra Negra, Eraldo 

argumenta: “o sindicalista não pode servir apenas de birô, não”. O sindicato dos 

trabalhadores rurais de Serra Negra do Norte oferece uma série de serviços aos 

seus filiados. Eraldo os considera importantes para a atual conjuntura, os quais vão 

de laboratório de exames de saúde à consulta com oftalmologista para os 

associados.  

Ao mesmo tempo, o sindicato é um dos mais dinâmicos no que se refere ao 

trabalho de mobilização e organização social dos agricultores. Em entrevista, Eraldo 

Alves confessou que mudou de ideia quanto à ocupação dos espaços de poder no 

campo da agricultura familiar. Por exemplo, não ambiciona mais ser presidente da 

Fetarn e agora pensa mesmo é em disputar os espaços políticos em seu município. 

 A partir da atual conjuntura, em que o sindicalista vereador foi eleito o mais 

votado de seu município nas últimas eleições, ele conseguiu a presidência da 

Câmara, o que lhe ofereceu grande visibilidade política. Ao mesmo tempo, ele 

manteve sua influência no sindicato junto com a esposa presidenta. Eraldo afirma 

que alimenta de forma objetiva a ideia de se tornar prefeito de Serra Negra do Norte.  

Em São João Sabugi, a articulação dos agentes foi decisiva para a criação de 

muitas associações rurais, com o envolvimento de mulheres e jovens. O argumento 

sobre a aposentadoria rural era bastante utilizado como forma de incentivar as 

mulheres a integrarem as associações e assim conhecerem melhor seus direitos, 

através da aproximação com o sindicato dos trabalhadores rurais. Tanto no Seridó 

quanto no Sertão do Apodi, o surgimento das associações rurais foi seguido da 

criação de inúmeros fóruns representativos dessas mesmas associações.  

As experiências dos chamados fóruns das associações, ou simplesmente 

fóruns do campo, como são também denominados, rapidamente ganharam a 
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dianteira na corrida pela representatividade da agricultura familiar. Os fóruns das 

associações, apesar de apresentarem problemas de participação e de 

funcionalidade, ainda se configuram como espaços de debate das políticas públicas 

para o segmento. Eles funcionam como alternativas de mobilização política frente à 

inércia e ao fraco poder de articulação dos tradicionais sindicatos.  

 A força do movimento associativista funciona como uma oxigenação da 

representatividade dos agricultores familiares, e não apenas como mais um espaço 

de atuação. Os agentes, tanto orientados pela Fetraf quanto pela Fetarn, padecem 

de legitimidade, pois suas atuações não têm o mesmo significado que apresentavam 

em outros momentos. 

 Falta dinamicidade, inclusive, entre os que propagavam inovação na 

representação e nas práticas sindicais. Os sindicatos da Fetraf pouco se diferenciam 

dos Contaguianos, uma vez que a disputa de poder aparece como a verdadeira 

justificativa para a criação de uma nova sigla e que as posturas inovadoras estão 

presas aos imbróglios das relações políticas mais tradicionais nos territórios. Os 

agricultores familiares, que em muitas situações não identificam os sindicatos como 

mecanismos de efetividade de suas demandas ou de mudanças políticas, acabam 

percebendo nas associações um espaço de maior proximidade e maior 

operacionalidade para a resolução de suas necessidades. 

É ainda à aposentadoria rural que os sindicatos recorrem para assegurar-lhes 

uma sobrevida institucional e consequentemente a continuidade de muitos grupos, 

que se perpetuam em seu arcabouço gerencial. Atestar para o agricultor familiar o 

seu direito de aposentadoria é usado por sindicatos das diferentes matrizes, seja 

Fetarn, seja Fetraf, como principal instrumento de sobrevivência institucional. 

Há também experiências de organização em torno de cooperativas para o 

atendimento das demandas dos agricultores familiares nos territórios. No Seridó, em 

São João do Sabugi, sindicalistas rurais criaram a Cooperativa Mista dos 

Agricultores Familiares de São João do Sabugi como instrumento para facilitar a 

comercialização da produção do município. Contudo, foi em outro município 

seridoense, Parelhas, que essa experiência cooperativa mais chamou a atenção da 

presente Tese. 

No município de Parelhas, aconteceram algumas das melhores entrevistas 

para a confecção desta pesquisa. Em uma conversa bem descontraída, o senhor 

Alvino falou de sua experiência política e disse que começou sua militância na 
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associação rural de Suçuarana, criada pela influência da Igreja Católica, através das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Atualmente, Alvino é voluntário na 

Cooperativa que trabalha com produtos da agricultura familiar no Seridó, sediada no 

seu município.  

Essa cooperativa existe desde 1946. No início, era um organismo voltado 

para apoiar os produtores de algodão do Seridó, mas tinha fechado as portas na 

década de 1980 devido à crise do algodão, que atingiu diretamente os produtores do 

território. A partir de 2010, o grupo de lideranças, entre eles Alvino e o jovem Pedro, 

também entrevistado para esta pesquisa, assumiu a cooperativa para viabilizar a 

produção da agricultura familiar, com o propósito de acessar o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), através da Conab, na modalidade doação 

simultânea, e de atender às demandas do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). Hoje, a cooperativa de Parelhas realiza operações em vários 

municípios do Seridó.  

 Pedro é professor na comunidade do Juazeiro, no município de Parelhas, 

sendo hoje voluntário na cooperativa. Ele disse que teve influência de uma 

liderança, chamada Inácio de Loyola, já falecido, que tinha forte articulação junto à 

igreja e ao Seapac. Inácio de Loyola e o Seapac contribuíram com a formação de 

inúmeros agentes sobre a temática do cooperativismo no município.  

Na comunidade de Suçuarana, em Parelhas, a associação comunitária, 

através de recursos do PCPR, faz a gestão de uma cerâmica, que funciona como 

uma cooperativa. Sem dívidas e com capital de giro, a associação já adquiriu 

caminhão e máquinas com recursos próprios. A experiência da gestão coletiva da 

cerâmica de Suçuarana beneficia, diretamente, 37 famílias, que trabalham com suas 

atividades.  

Indiretamente, todos os sócios da associação também se beneficiam da 

gestão coletiva da cerâmica Suçuarana. Afirma um dos sócios: “sempre que um 

membro da associação precisa dos produtos da cerâmica ele tem o direito, como 

telha e tijolo, para reformar ou construir sua casa”. A associação funciona como uma 

cooperativa onde todos os sócios participam de seus ganhos e compartilham os 

seus produtos.  

Na fala de Pedro, voluntário da cooperativa, a experiência anterior dos 

agentes envolvidos com o trabalho em cerâmicas da região, na condição de 

operários, foi fundamental para o sucesso da iniciativa de Suçuarana. Outro aspecto 
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identificado parece ter relação com a capacidade de liderança e dedicação do grupo 

liderado por Alvino na comunidade. Pedro argumenta: “o problema é a falta de um 

líder, quando não tem uma liderança, as coisas não dão certo”.  

Em Parelhas, as comunidades de Cachoeira e Suçuarana se destacam na 

conquista de recursos e projetos. Essas experiências têm algo em comum: o poder 

de articulação de agentes que estão na direção das associações e protagonizam 

uma série de ações coletivas para tornar efetivos os projetos e recursos mobilizados 

para essas comunidades.  

O Seapac foi o responsável pela elaboração de muitos dos projetos das 

cerâmicas com gestão coletiva no Seridó. Em Parelhas, outras comunidades 

também foram beneficiadas com recursos do PCPR, mas somente Suçuarana 

conseguiu viabilizar uma gestão coletiva com resultados concretos. 

Outras experiências exitosas também são comuns em torno da gestão 

coletiva da água no município seridoense de Parelhas. Em Juazeiro, comunidade de 

Pedro da cooperativa, a gestão do uso coletivo da água, extraída de um poço 

comunitário, é realizada por uma associação criada, exclusivamente, para esse fim. 

As comunidades de Vaca Brava e Barra de Pau a Pique, no outro município de São 

João do Sabugi, também têm experiências bem-sucedidas no uso coletivo da água, 

através de associações.  

O discurso dos agentes que vivem na militância é resultado da contínua 

experimentação que as redes de articulação os proporcionam. A participação em 

reuniões, as negociações e a necessidade de falar e representar seus grupos 

empoderaram esses agentes com características singulares, as quais nenhuma 

formação acadêmica poderia oferecer-lhes.  

As experiências descritas revelam que mais importante do que ter um grupo 

organizado e atuante é ter um agente empoderado, pois um líder forte se mostra 

quase sempre sinônimo de conquistas. Isso pode significar a manutenção de 

projetos, mesmo de um indivíduo, de uma família ou também compartilhado por um 

grupo maior. Para muitos agentes, mostrar e provar a viabilidade das ações 

resultantes de suas conquistas pode se reverter em reconhecimento e respeito nas 

mesas de negociação das redes políticas de seu campo de poder.  

Na Comunidade de Cachos, no município de São João do Sabugi, a 

associação não se reúne com frequência, mas suas lideranças são muito articuladas 

e conseguem mobilizar recursos de diversas ordens. A atividade dos agentes na 
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comunidade de Cachos já produziu importantes dividendos para os agentes locais, 

pois, através do acesso a projetos de geração de renda, eles conseguiram uma 

bonelaria (produção de boné artesanal), uma queijeira (fábrica de queijos), entre 

outros.  

Em Cachos, Antônio de Cipriano é uma liderança de destaque no cenário 

local. Cunhado de José Procópio, assessor do Seapac no Seridó, ele já foi 

presidente da associação, que hoje é presidida por seu irmão. O poder de 

articulação em uma rede de contatos se mostra decisivo para a conquista de 

projetos para as comunidades.  

O trabalho de organização comunitária, sobretudo nas décadas de 

1980/1990, no município de São João do Sabugi, território do Seridó, foi importante 

para que um grupo de jovens lideranças adquirisse visibilidade social. Através de 

uma contínua formação realizada pelo Seapac, os novos agentes negociaram com 

as associações rurais do município a eleição para presidência do conselho do 

Fumac. O primeiro presidente do Fumac foi Emídio Medeiros, ex-diretor da Adese e 

atual coordenador do comitê da bacia hidrográfica do rio Açu/Piranhas. A partir de 

então, um consistente trabalho de organização e mobilização política teve início em 

São João do Sabugi.  

Nos anos 2000, o trabalho de formação de novas lideranças rurais teve 

prosseguimento em São João do Sabugi, graças ao papel desempenhado pelo 

projeto do Consórcio Social da Juventude Rural27. Basílio (2007) discute o início 

desse projeto em sua dissertação de mestrado. Joseilton Medeiros de Araújo tem 28 

anos e é presidente do sindicato dos trabalhadores rurais/Fetarn no município de 

São João do Sabugi. Ele começou sua militância indo para as reuniões da 

associação rural da comunidade de São João de Cima. Com 16 anos, filiou-se à 

associação e com 18 anos se tornou presidente. Apesar da pouca idade, o jovem 

sindicalista já foi filiado ao PCdoB e atualmente está no PV.  

Através de seu trabalho na associação, Joseilton adquiriu visibilidade política 

em seu município e logo se tornou tesoureiro do sindicato. A partir de então, foi 

indicado pelo sindicato para coordenar o Consórcio Social da Juventude Rural no 

município. A experiência com o projeto do Consórcio em 2006 ofereceu formação a 

                                                 
27 O Consórcio Social da Juventude Rural faz parte da política do Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego (PNPE), do Ministério do Trabalho, e tem como objetivo propiciar aos jovens das 
áreas rurais a oportunidade de pemaneceram em suas localidades, através da formação profissional 
(BASÍLIO, 2007).  
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67 jovens de São João do Sabugi, que mais tarde se filiariam ao sindicato da Fetarn. 

A partir de então, os jovens passaram a ocupar os espaços do sindicato através da 

comissão de jovens e da mobilização social em reuniões de formação, realizadas 

em todas as comunidades rurais do município.  

Segundo Joseilton, por meio da experiência do Consórcio, “os jovens 

passaram a entender que o sindicato não era espaço apenas de quem queria se 

aposentar”. O movimento liderado pelos jovens do Consórcio rural, sob a direção de 

Joseilton e com o apoio de outro importante líder comunitário, Alcides, destronou o 

famoso Babá da presidência do sindicato, depois de 36 anos.  

Os jovens ocuparam o sindicato de São João do Sabugi e hoje representam 

80% da sua direção. A formação dada pelo Consórcio da Juventude Rural também 

foi importante para que muitos jovens assumissem a direção de associações rurais e 

outros espaços da organização social do município. Nesse momento, os jovens da 

experiência sindical do município de São João do Sabugi estão vivenciando mais um 

ciclo da formação de um habitus coletivo, no caso deles, agora fortemente arraigado 

a duas instituições da matriz de compreensão institucional: sindicato e partido 

político.  

O atual coordenador do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Açu/Piranhas, 

Emídio Medeiros, como dito, também tem seu nascedouro para esse campo de 

relações. Ele foi forjado nos embates políticos do município de São João, no 

entanto, experimentou outra fase da formação desse habitus, que insiste em se 

reproduzir, ou seja, teve uma trajetória na qual a instituição Igreja desempenhou 

papel central em suas disposições para agir. 

Nas situações encontradas e analisadas no território do Sertão do Apodi, os 

fóruns das associações rurais também são muito respeitados como espaços 

representativos das demandas dos agricultores familiares. Esses espaços se 

tornaram, em muitos municípios, as principais arenas de discussão política da 

agricultura familiar.  

 Os recursos sociais de reciprocidade e confiança disponíveis nas 

experiências associativas foram construídos através de anos de atuação nas 

comunidades rurais. Para a construção desse capital social, há um grande trabalho 

de formação política e de exercício de ações coletivas, que vai paulatinamente 

moldando os agentes e os empoderando de um discurso coletivista, para ser usado 



163 

 

 

como poder nas negociações do mesmo campo e com os agentes de fora do 

campo, por exemplo, na relação com a prefeitura. 

A experiência das feiras agroecológicas nos municípios do território do Sertão 

do Apodi também é considerada uma iniciativa bem-sucedida de organização e de 

compartilhamento de resultados práticos, tanto para os agricultores quanto para os 

agentes que lideram as redes de articulação política. As feiras agroecológicas foram 

criadas por iniciativas de sindicatos, associações rurais e ONGs que atuam no 

território e têm se revertido em uma oportunidade para os agricultores melhorarem 

suas rendas.  

 ONGs financiadas com recursos do Projeto Dom Helder, em parceria com a 

rede Pardal, ou as ONGs que possuem fontes próprias de financiamento, como é o 

caso da Visão Mundial, oferecem formação aos agricultores familiares de como 

produzir hortaliças sem uso de agrotóxicos e sobre o comércio justo. Aliados à 

formação do cultivo e à produção sustentável, os beneficiados pelos projetos das 

feiras recebem todos os equipamentos necessários para o seu funcionamento, tais 

como barracas, balanças etc.  

 Os agentes que mais conseguiram retirar proveito dos processos formativos 

de ONGs, igreja e sindicatos hoje estão liderando as associações rurais na maioria 

dos municípios e atuando nos partidos políticos, ou dirigindo essas mesmas ONGs. 

Para Robhson Gurgel, assessor da ONG ATOS no Sertão do Apodi, “o benefício do 

ponto de vista do capital social é inegável, os agricultores estão empoderados, e 

isso faz com que muitos busquem conquistar outras coisas. Hoje nós temos pelo 

menos quatro técnicos trabalhando na ATOS, gente que veio das comunidades e 

assentamentos, gente que nas primeiras reuniões na comunidade nem falava”.  

 Muitos agricultores familiares ou filhos de agricultores conquistaram inúmeras 

oportunidades a partir dos recursos sociais mobilizados pela intervenção das ONGs 

e dos sindicatos, sendo possível acessar outras formas de capital, econômico e 

cultural. Ainda no Sertão do Apodi, é destacado no Caraúbas o assentamento Santa 

Agostinha, que, com ênfase na participação dos jovens, obteve importantes ganhos 

estruturais para seus moradores. Em outras localidades do município de Caraúbas, 

como Sombras e Milagres, o envolvimento das comunidades possibilitou a conquista 

de recursos, que foram revertidos para a geração de renda e para a construção de 

moradias. Todas essas comunidades têm e tiveram um grande trabalho de 

organização comunitária. 
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Entretanto, Santa Agostinha é de fato emblemático para o entendimento dos 

significados das experiências de socialização. O assentamento foi formado por 

agricultores familiares vindos das comunidades de Mariana e Pedrez, onde já existia 

uma ebulição comunitária, fruto de um trabalho anterior feito pela igreja em 

Caraúbas, ocupando as terras que hoje é o assentamento Santa Agostinha. Os 

agentes que estão à frente da ATOS e do sindicato do município consideram a 

experiência do Santa Agostinha como modelo no que se refere à relação 

investimento dos agentes externos versus produção de capital social.  

Uma das lideranças mais expressivas do assentamento Santa Agostinha é o 

jovem Evanildo, o qual hoje é formado em Pedagogia e exerce a função de 

comunicador popular no escritório da ATOS em Caraúbas, onde divulga as ações da 

ONG no Sertão do Apodi. Natural de Caraúbas, Evanildo é morador do 

assentamento Santa Agostinha, onde começou sua militância junto ao grupo de 

jovens, depois se tornou secretário da associação, sendo agora o atual presidente. 

Evanildo justifica sua posição social e política devido às atividades formativas 

oferecidas pela ATOS, através do Projeto Dom Helder, em seu assentamento. 

 Evanildo também lembra que muitos jovens tiveram suas vidas modificadas 

através dos espaços de participação criados nas comunidades e áreas de 

assentamento de Caraúbas, argumentando: “jovem que tinha parado de estudar e 

depois do grupo despertou, voltou a estudar, e hoje tem gente que até universidade 

está cursando”. O acúmulo da experiência associativa, casado com o acesso à 

informação e com o compadrio da ATOS, fez com que o assentamento conquistasse 

creche, reforma das casas e vários outros projetos, graças ao empenho da 

comunidade e ao envolvimento de seus líderes nos espaços de decisão.  

O caso do assentamento Santa Agostinha, no Sertão do Apodi, tem relação 

com o papel desempenhado pelo Projeto Dom Helder no território. Considerada por 

muitos agentes, internos e externos ao território, como uma experiência exitosa, as 

iniciativas desse projeto chamam a atenção na cena social do campo de relações 

dos agentes da agricultura familiar.  

No que tange ao desenvolvimento e ao aprimoramento de tecnologias 

alternativas de produção agrícola e manejo sustentável, o PDHC também recebe o 

reconhecimento de seus financiadores, como o FIDA/ONU, com repercussão até na 

imprensa nacional. O Projeto Dom Helder tem suas experiências, como já visto, 

apenas em determinadas áreas do Nordeste brasileiro, mas os resultados não são 
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iguais. Caramuru Paiva, ex-coordenador do PDHC, lembra que “mesmo utilizando a 

mesma metodologia de trabalho, os resultados entre as experiências são diferentes”.  

De uma forma geral, quando perguntados sobre o suposto destaque das 

atividades do programa no território do Sertão do Apodi, os agentes que 

protagonizam sua execução utilizam-se da mesma argumentação: existência de um 

potencial para construir e mobilizar capital social. O município de Apodi nesse 

campo de relações, como já discutido, compartilha de uma imagem semelhante à 

que o Seridó tem no que se refere à presença de um capital social engajado entre 

seus agentes. Apodi é o paraíso para qualquer militante do movimento social, sendo 

visto como “o lugar onde tudo funciona melhor”, graças ao poder associativista que o 

município possui.  

A área rural de Apodi é o espaço de maior atuação de ONGs no Rio Grande 

do Norte, e todas chegam ao município em busca do mesmo: capital social. Mas, o 

assessor do Seapac/Diocese de Mossoró, Fabrício Jales, enfatiza: “não se engane 

com esse capital social sem estar aliado à produção de capital econômico. O capital 

social pode ser o grande mote das ONGs, mas sem uma estrutura econômica para 

geração de renda que dê lastro às ações, as iniciativas não se sustentam”. Muitos 

agentes internos e externos acreditam piamente que associações, cooperativas, 

sindicato e ONGs que atuam nesse recorte territorial têm capacidade enorme de 

promover o desenvolvimento local almejado por suas cartilhas e projetos de 

intervenção.  

O Seridó pode ter muito orgulho de sua suposta peculiaridade cultural, mas 

isso não basta para produzir resultados concretos na vida dos agricultores 

familiares. No Sertão que leva seu nome, o município de Apodi é a vitrine do campo 

da agricultura familiar, e isso não é referência apenas para aquele território, servindo 

também para todo o Rio Grande do Norte. Aliado a um capital social construído e 

mobilizado, através das trajetórias de seus agentes, Apodi também tem algo caro a 

qualquer região do semiárido nordestino: recursos naturais – boas terras e água.  

O potencial para exploração, por parte do Projeto Dom Helder, do capital 

social do território do Apodi também tem relação com o que ocorreria, como descrito, 

nos municípios de Caraúbas e Campo Grande. Esse verdadeiro circuito de atuação 

possui relação com a presença de agentes fortemente engajados em sindicatos, 

associações, ONGs e outras iniciativas de organizações.  
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Os agentes do campo de relações do Seridó, como do Sertão do Apodi, no 

decorrer de suas trajetórias, criaram redes de atuação que foram importantes para 

estruturar o próprio campo de poder que se constituiu no estado, ao redor do tema 

da Agricultura familiar. Eles adquiriram reconhecimento e legitimidade para se 

posicionarem como lideranças políticas importantes no espaço social do território. 

Em relação às experiências dos agentes, é essencial evitar a reprodução da 

concepção de que eles são ingênuos ou vivem no “reino da solidariedade”, em 

contraposição às intenções dos agentes externos que adentram suas comunidades. 

Comprar a visão romântica do camponês puro, que vive em uma sociedade 

particular, não contribui para a elucidação das questões inerentes às ruralidades 

atuais.  

É necessário compreender esses agentes como ativos no processo de 

construção das redes de relacionamento e que buscam um lugar de destaque na 

comunidade em que vivem ou no próprio campo de poder. Entender as tramas que 

ocorrem nas relações entre os agricultores e associações, sindicatos e ONGs se faz 

fundamental para desvendar os sentidos de seus projetos de poder, as ambições 

dos agentes.  

É importante também compreender os significados de movimentos 

realizados, aparentemente corriqueiros, como, por exemplo, a disputa pela 

presidência da associação ou do sindicato ou mesmo a tentativa de conseguir apoio 

para conquistar a posição de candidato a vereador representante de um grupo.  

Os agentes nos territórios do Seridó e do Sertão do Apodi se inventaram e 

reinventam em seus espaços sociais, pois construíram um campo de relações 

erguido sob trajetórias que se aproximam ou se distanciam das influências de 

instituições prevalecentes na constituição de um habitus coletivo.  
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6 A CONSTRUÇÃO DE UMA COMUNIDADE FECHADA E O JOGO D OS 
EMPODERADOS 
 
 
 

6.1 SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS COMUNIDADES FECHADAS  
 

 

No discurso dos agentes do campo de relações da agricultura familiar, tanto 

no Seridó quanto no Sertão do Apodi, é comum identificar o uso da noção de 

empoderamento como referência aos resultados de suas intervenções nos 

territórios. Fala-se de um capital social, que muitos, nem sempre, sabem explicar de 

fato do que se trata, mas que é contabilizado como maior ganho das experiências de 

intervenção nas comunidades.  

Na maioria das situações com as quais esta pesquisa se deparou, 

constatou-se o fato de que existe um verdadeiro “adestramento” político e social dos 

agentes. As experiências com a igreja, os sindicatos e os partidos políticos 

alimentaram um habitus que atualmente insiste em se reproduzir na forma de 

relações de poder entre grupos que formam uma verdadeira comunidade fechada de 

capital social.  

O agente integrante da comunidade fechada tem seu reconhecimento no 

grupo através dos laços de confiança, reciprocidade e rede de interconhecimentos 

criados no interior de seu grupo e/ou com os demais grupos do mesmo campo, 

portanto é também relacional. Muitos são os agentes integrantes do campo de 

relações, mas somente alguns conseguem mobilizar as demais formas de recursos 

disponíveis neste, os quais são por excelência os agentes integrantes da 

comunidade fechada.  

As oportunidades consentidas a determinados agentes possibilitaram a 

visibilidade de uns “escolhidos” para liderar processos e oferecer legitimidade ao 

campo de relações. O seridoense Emídio Medeiros fala que foi “lapidado por uma 

trajetória social onde se confunde igreja com movimento sindical em sua formação”, 

dizendo-se “treinado para ser o que é hoje”. Assim como Emídio Medeiros, existem 

inúmeros outros agentes caracterizados como membros da mesma comunidade 

fechada.  
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O termo empoderado também caiu na moda com as Organizações Não 

Governamentais, como forma de substituir o clichê “conscientização e 

conscientizados”, muito usado em outros momentos. A conscientização dos 

agricultores familiares adquiriu nesse campo de relações uma conotação quase 

pejorativa. Para justificar a troca da terminologia, costuma-se argumentar que “não 

se conscientiza ninguém, não existe uma cartilha de como agir”, o que na verdade 

ocorre é uma troca de experiências em um processo dialético de empoderamento 

dos agentes envolvidos em um processo social.  

Os ditos empoderados resultaram das intervenções realizadas pelas 

instituições dos territórios, o que de certa forma é algo que se retroalimenta, pois, 

como já dito, muitas dessas lideranças acabam virando dirigentes, líderes, 

partidários dessas mesmas instituições. Esse aspecto reforça o argumento da 

constituição de uma comunidade fechada, em que os ganhos com a produção e 

mobilização do capital social acabam sendo bônus de um grupo, revestindo-se na 

aquisição de outras formas de capital.  

Sobre os processos de intervenção social no território do Apodi, o PDHC 

destaca, fundamentalmente, a construção e mobilização de um capital social. Esse 

recurso está associado à conquista ou à devolução de uma cidadania aos 

beneficiados pelas ações desse programa, que não podem ser medidas por ganhos 

apenas econômicos.  

Mesmo os instrumentos de pesquisas tendo dificuldades de precisarem os 

ganhos econômicos dos agricultores familiares, com as intervenções produzidas por 

ONGs e outros, o que não é o caso da presente Tese, identifica-se de forma 

generalizada nos discursos dos agentes que os mais envolvidos nas experiências de 

organização nos territórios conseguem se destacar, ou, como dizem os mediadores 

desses processos, “eles têm uma vida melhor”, isso é o que afirmou a assessora do 

PDHC, Núbia Costa, no Sertão do Apodi: “se você vai a uma área onde o Projeto 

Dom Helder atua você percebe a diferença”. 

Se o discurso empoderado dos beneficiados pela intervenção das ONGs ou 

pela atuação mais direta dos sindicalistas nesses territórios foi revertido em 

resultados econômicos práticos, na vida dos agricultores ainda não é possível 

afirmar. Essa é uma instigante questão de pesquisa, que poderia se constituir em 

um elemento para a realização de outro estudo, posteriormente.  
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Quando se afirma que o trabalho desses agentes em rede produziu uma 

comunidade fechada de beneficiados, não se quer dizer, necessariamente, que se 

trata de algo racionalizado, arquitetado pelas mentes dos agentes e dos seus 

grupos, a não ser nos casos das oligarquias sindicais, em que há um planejamento 

para o projeto de ocupação do espaço, em que filhos, esposas e agentes próximos a 

determinadas lideranças são escolhidos para dar continuidade ao poder do grupo à 

frente da entidade.  

As oligarquias sindicais, identificadas em algumas situações da pesquisa, 

são exemplos da capacidade de uns agentes e de suas instituições de sobreviverem 

na comunidade fechada de capital social nos territórios. As comunidades fechadas 

são estruturas resultantes do trabalho de intervenção das instituições dos territórios.  

A comunidade fechada é reflexo de um esforço contínuo de construção de 

um habitus que se traduz nisso que os agentes líderes, sejam sindicalistas, sejam 

assessores das ONGs, denominam de empoderamento. Na prática, as comunidades 

fechadas funcionam como combustíveis para alimentar os processos de intervenção 

social junto às comunidades. Na ausência de resultados mais generalizantes, as 

comunidades fechadas são exibidas como conqusitas aos agentes de seu campo e 

de outros campos do espaço social bem como aos órgãos financiadores dos 

projetos executados pelas organizações presentes nas redes de articulação, mesmo 

que de forma seletiva.  

Em termos práticos, isso é operacionalizado no modo como os agentes se 

referem aos resultados de suas ações, por exemplo, quando se diz que tal 

comunidade conseguiu implementar um importante projeto de geração de renda ou 

de infraestrutura, como o sindicato elegeu um representante para a Câmara de 

vereadores do município, ou ainda na pregação de como aquele jovem, pobre e filho 

de agricultor, conseguiu estudar e hoje é assessor da ONG. Enfim, é preciso 

compreender de forma relacional os significados disso que é chamado pelos 

agentes de resultado das experiências de construção e de mobilização de capital 

social.  

 Ao mesmo tempo que são detentoras de recursos simbólicos, pelo 

reconhecimento que adquiriram, essas comunidades fechadas funcionam como 

mecanismos de hierarquização das posições ocupadas pelos agentes no campo de 

relações nos territórios. Quanto mais empoderamento, ou seja, mais sucesso no 

capital social mobilizado, o agente conseguir exibir, maior será seu reconhecimento 
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perante os demais membros do seu campo. Esse jogo de compartilhamento de 

resultados e de quem consegue melhor êxito é jogado nas redes de relações, que 

oferecem sustentação e concorrência às forças desse campo de poder.  

Os empoderados desfrutam do capital social, que é entendido por eles como 

um poder conquistado pelo grupo, mas usado por quem consegue melhor mobilizá-

lo. Os ditos “empoderados” são resultado do capital social desse campo e, 

consequentemente, acumulam um capital simbólico singular, os quais são 

legitimados para poder falar em nome dos demais agentes, caracterizando-se uma 

legitimidade concedida, que resulta também do acúmulo de outros tipos de capital 

mobilizados no campo. É o caso dos que lideram a associação, o sindicato, a ONG.  

 No processo de debate e discussão nas redes de articulação do campo de 

relação da agricultura familiar, é muito comum determinados agentes conduzirem as 

deliberações, o que acaba ocorrendo devido às experiências acumuladas, que 

ajudam na construção de uma dominação consentida. As experiências sociais dos 

agentes oferecem legitimidade a uns em detrimento de outros. Nos espaços do 

sindicato, ou da associação, as falas e iniciativas de seus presidentes e dirigentes 

são vistas quase como sentenças, portanto fazer oposição aos agentes líderes 

quase sempre significa o isolamento no grupo. 

Há também os agentes que ficam na base, os quais fazem parte do campo e 

desempenham um papel importante, quase sempre oferecendo estrutura para a 

legitimação do agente líder, através da organização da associação, do debate 

travado no espaço do Fumac, no partido político, nas atividades da ONG, na reunião 

do grupo de jovens da igreja ou ainda nas assembleias do sindicato. No entanto, 

esses agentes não conseguem realizar grandes deslocamentos no interior do 

campo, ficando circunscritos à esfera de seus grupos. 

O presidente do sindicato de Carnaúba dos Dantas sempre participa das 

atividades políticas e sociais da agricultura familiar no Seridó e nos outros espaços 

quando convocado, mas confessa que seu trabalho é local. Suas ambições são 

circunscritas ao microespaço do sindicato e de uma representação tímida, quando 

comparada aos projetos políticos dos outros sindicatos do território do Seridó.  

Para Leonardo, coordenador da ONG Diaconia no Sertão do Apodi, “é 

gratificante perceber um agricultor ou filho de agricultor falando em público e 

consciente do papel que ele desempenha enquanto liderança de um grupo”. Muitos 

jovens que se destacam nas atividades formativas realizadas pelos sindicatos ou 
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pelas ONGs acabam indo trabalhar em projetos que são desenvolvidos, em alguns 

casos, em suas próprias comunidades rurais e nas áreas dos assentamentos. 

Exemplos do que é o processo de empoderamento e de como ele funciona 

são facilmente identificados nas estratégias dos agentes em tentar acessar outras 

formas de capital disponíveis. Quando os agentes têm interesses nas disputas por 

projetos e recursos na rede do Colegiado Territorial, costuma-se fazer uma grande 

articulação para conquistar aliados e persuadi-los da importância de suas 

demandas. O sindicalista e ex-vereador Eliete lembra que para a construção do 

tanque de resfriamento de leite em seu município, Umarizal, “foi feita grande 

articulação, levamos muita gente para a reunião do Colegiado, levamos sindicalistas, 

dirigentes de associações rurais e até o prefeito, aí convencemos os outros de que 

era importante o tanque vir para Umarizal”. 

Os municípios e os grupos que vão para os espaços de negociação sem 

uma assessoria ou sem a construção prévia de alianças com outros sindicatos e 

ONGs acabam não obtendo recursos ou projetos para seus municípios e 

comunidades. As alianças e parcerias políticas são importantíssimas para a 

conquista de resultados, o que ocorre devido ao acesso desigual à informação, que 

apresenta relação com o poder de realizar contatos, de articulação de cada agente.  

Rosane Gurgel, ex-coordenador do Projeto Dom Helder no Sertão do Apodi, 

através de sua experiência ao longo de anos de atuação, afirmou: “informação é 

poder, onde os mais informados largam na frente, já chegam nos espaços, nas 

plenárias, munidos de conteúdo e sabendo onde e como conseguir os projetos para 

suas comunidades”.  

O seridoense Emídio Medeiros ainda completa essa linha de raciocínio 

quando diz: “não basta ser bom, é preciso ser bem articulado”. Mais um exemplo da 

força desse tal empoderamento em ação nos territórios é o caso do vereador e 

sindicalista do município de Serra Negra do Norte, tão bem lembrado por Emídio 

Medeiros: “Eraldo sempre sabe de muita coisa, sempre tá por dentro das coisas, ele 

é muito articulado”. O líder sindical Eraldo Alves é tão articulado que já conquistou 

vários mandatos de vereador e ainda ambiciona ser prefeito de seu município.  

O nível de politização e de autonomia dos agentes é fruto de suas 

experiências nos grupos e nas arenas de discussão acumuladas ao longo de suas 

trajetórias. Resulta de uma contínua massificação de ideias organizadas pelo seu 
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habitus, que alimenta seus valores e os predispõe para agir, ora reproduzindo as 

estruturas desse campo, ora inovando e transformando-o.  

Uma das questões mais intrigantes entre esses agentes tem relação com as 

disputas por espaço de atuação. Tanto no Sertão do Apodi quanto no Seridó é muito 

clara a concorrência por posições de poder, o que significa falar de uma busca pela 

legitimação. Para tanto, é fundamental a quantidade de capital social acumulada 

pelo agente, pois disso resultará a conquista de outras formas de capital. Está em 

jogo a capacidade de liderar e nortear o processo de mobilização do segmento, o 

que Bourdieu (2011) chamaria de luta simbólica pelo direito de nomear e oferecer 

sentido às relações do campo.  

Nos territórios, os conflitos entre os agentes se desenvolvem através de um 

verdadeiro processo de “sedução”, ocorrendo, quase sempre, em áreas onde 

diferentes instituições atuam, muitas vezes de forma paralela. Mesmo que os 

agentes, em suas diferenciadas maneiras de atuação, façam as devidas distinções 

sobre os papéis de direito de cada um junto aos agricultores, há uma constante 

disputa, ora mais explícita, outrora menos visível, em busca de espaço e de público.  

Por exemplo, ao sindicato caberia fazer a representação política e a 

mobilização dos agricultores familiares. Às ONGs restaria assessorar e realizar os 

processos de assistência técnica, incentivando a organização e executando projetos. 

No entanto, há uma constante inversão de papéis, pois os sindicatos não se 

contentam em exercer função política e as ONGs extrapolam suas atribuições 

primárias.  

Acontece, de fato, uma luta simbólica, no interior desse campo, por 

visibilidade e reconhecimento social. Independentemente do espaço social em 

questão, seja o território do Seridó, seja o do Sertão do Apodi, os agentes estão em 

volta com o desafio de liderar os agricultores, e as alianças, quase sempre, são 

circunstanciais e se afinam ou distanciam-se de acordo com os interesses em 

disputa de cada agente.  

Tanto sindicatos quanto ONGs acabam atuando como representantes 

políticos e mobilizadores dos agricultores familiares. As ONGs, mesmo que algumas 

não confessem, falam em nome dos agricultores familiares no interior das redes de 

articulação política e nos espaços de discussão das políticas públicas. Já quando 

juntas aos governos, elas disputam com as associações rurais e os sindicatos o 

papel de representação política. 
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 Os sindicatos, por outro lado, percebendo que estão perdendo espaço no 

terreno da legitimidade perante o seu segmento, desejam atuar no processo direto 

de execução das políticas públicas. Em poucos exemplos identificados pela 

pesquisa, foram encontrados sindicatos com um quadro técnico necessário para a 

elaboração de projetos. Em alguns casos, quando eles não constroem um laço de 

reciprocidade com a ONG que atua em seu município ou quando esses sindicatos 

se percebem maiores do que o trabalho desenvolvido pela ONG, há um grande 

conflito. Essa é a situação do sindicato de município de Apodi e sua relação com 

algumas das ONGs que por lá atuam.  

O que muitos sindicalistas expuseram durante esta pesquisa é o fato de que 

não basta, segundo muitos, apenas mobilizar. Para Eraldo Alves, de Serra Negra do 

Norte, “os tempos são outros, como estratégia é necessário oferecer algo mais aos 

agricultores familiares”.  

Está em jogo o papel de quem vai fazer a mediação entre os agricultores 

familiares e as estruturas de poder que conferem o acesso a projetos e 

financiamentos. Essa é uma disputa importante tanto para a sobrevivência das 

ONGs, que precisam mostrar resultados políticos que justifiquem a elaboração de 

projetos e consequentemente as suas fontes de financiamento, quanto para os 

sindicatos, que necessitam de seu público como prova de sua vitalidade e 

visibilidade perante os demais agentes do campo, como agentes sociais que falam 

em nome de um segmento importante da sociedade.  

Utilizar-se de um discurso convincente é exibir, nas redes constituídas, no 

Colegiado do território, na ASA, nas plenárias do projeto Dom Helder, nas reuniões 

do polo Sindical, na rede Pardal, na rede Sisater etc. junto aos seus aliados como 

mostra do poder nas negociações, o que é fundamental para os movimentos dos 

agentes no interior do campo.  

Nas negociações em rede, levam-se em conta o número de agentes 

envolvidos, a área escolhida para o desenvolvimento de ações e a escolha dos 

parceiros para o sucesso ou fracasso das iniciativas engendradas pelos preponentes 

de determinada ação. O jovem Agnaldo, sindicalista em Apodi, resume as 

estratégias das instituições nas redes e os discursos de seus agentes quando eles 

afirmam: “esse povo aqui é meu, por isso eu tenho força” ou “merecemos executar 

ou ser beneficiado por tal projeto de cadeia produtiva, porque contamos com tais 

sindicatos e tais parceiros”.  
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No Sertão do Apodi, a rede construída em torno do Projeto Dom Helder tem 

uma atenção especial com o que o programa chama de área de referência: “a área 

de referência é uma área que recebeu muito recurso do Projeto Dom Helder”, 

afirmou Núbia Costa. As áreas de referência são assim chamadas devido a uma 

grande quantidade de ações desenvolvidas pela ONG responsável por determinada 

comunidade e município. A área de referência é escolhida por causa de sinais 

apresentados pela comunidade, participação e envolvimento em ações já iniciadas, 

que possam apontar para potenciais resultados.  

Quando o trabalho de produção e de mobilização de capital social é visto 

como promissor, ONGs, sindicatos e demais parceiros passam a atuar fortemente no 

sentido de otimizar os investimentos para essa área de referência. O que o Projeto 

Dom Helder chama de área de referência tem relação com o surgimento de líderes 

capazes de mobilizarem suas comunidades.  

O dinamismo social também é identificado pelo Projeto Dom Helder mesmo 

fora dos limites das chamadas áreas de referência. Núbia Costa argumenta sobre 

uma comunidade atendida pelo programa e diz: “a comunidade de Piracicaba em 

Upanema não é área de referência, mas se destaca devido à organização e o 

envolvimento dos jovens nas atividades produtivas”.  

Essas áreas de referências do PDHC não têm ligação objetiva com o que a 

Tese denomina de comunidades fechadas de poder ou de capital social, uma vez 

que nem todos os agentes da área de referência do Dom Helder conseguem, 

mesmo como líder de seu grupo, destacar-se na arena de atuação ampliada do 

campo. A comunidade fechada é algo maior e mais complexo do que o desenho 

metodológico da relação custo/benefício nas ações do Projeto Dom Helder no 

Sertão do Apodi. A comunidade fechada de poder funciona como um filtro, é 

resultado de uma seleção entre os próprios agentes pelo direito de representar o 

grupo no campo relacional. Como já dito, todos podem participar do campo, com 

algum grau e conteúdo de capital, mas são poucos os que de fato exercem o 

controle ou usufruem de todas as suas possibilidades.  

Existe uma relação de dependência aos recursos construídos e mobilizados 

entre os agentes no seu campo. No caso da produção do capital social entre esses 

agentes, eles são produtores e reprodutores desse mesmo capital. Os agentes têm 

seu habitus identificado por suas trajetórias. Esse conjunto de disposições para agir 

dota-os em menor ou maior grau de algum tipo das outras formas de capital, como, 
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por exemplo, o caso do jovem assentado que conseguiu emprego na ONG e depois 

foi fazer faculdade, entre outros.  

A comunidade fechada expressa o resultado da concorrência entre os 

agentes pela melhor posição no campo. Os agentes empoderados são o produto 

das disputas que têm início nas localidades em que trabalham e moram e passam a 

se destacar em todo campo e espaço social que atuam. Chega um momento em que 

um agente de um determinado campo julga esse espaço de atuação como pequeno 

para suas ambições, seu projeto de poder, daí começa um movimento de mobilidade 

entre um campo e outro, tudo isso no interior dos espaços sociais, ou seja, nos 

territórios. 

 

6.2 O CAPITAL SOCIAL DOS EMPODERADOS  
 
 

Na análise das entrevistas realizadas para esta pesquisa, identificou-se um 

forte pragmatismo aliado a um senso valorativo e de devoção às causas 

comunitárias dos agentes: discurso que tem enorme poder nas lutas por acesso às 

formas de capital disponíveis no campo. Isso acontece em graus diferentes, uns 

agentes parecem perceber os espaços em que atuam como uma oportunidade de 

exercerem uma profissão, enquanto outros enxergam uma maneira de conquistar e 

acumular força para ser usada, consequentemente, nos embates do próprio campo. 

Os agentes mais empoderados são dotados de um grande fervor militante e 

de dedicação ao trabalho que é realizado nos territórios. Há também os agentes que 

fazem dos espaços em que atuam um projeto complexo. Ao mesmo tempo que a 

militância é forma de emprego, é também uma estratégia de colocar em prática o 

ideal e uma concepção de equidade e justiça social que muitos perseguem em suas 

trajetórias.  

A posição conquistada em um campo de relações é a forma de muitos 

agentes se colocarem no mundo, de conquistarem respeito e legitimidade no seu 

espaço social. Porém, há aspectos que dificultam o protagonismo de determinados 

agentes e o papel de coadjuvante de outros. Em alguns casos, isso tem relação com 

a capacidade de articulação dos agentes em seu campo, mas, sobretudo, com a 

quantidade e qualidade das parcerias estabelecidas com outros agentes. Um 
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ambiente institucional favorável com parcerias importantes faz toda a diferença para 

prestígio e resultado das práticas sociais dos agentes nos territórios.  

Os agentes que conquistaram mandatos eletivos no executivo e nas 

câmaras de vereadores são também bons exemplos do que o processo de 

empoderamento pode lhes proporcionar. Os resultados do deslocamento dos 

agentes entre um campo e outro em um espaço social são bem identificados pelas 

suas ambições político-partidárias. Os detentores de mandatos eletivos com origem 

no campo da agricultura familiar são criações deste, mas, pela legitimidade que 

conquistaram, acabaram se destacando em todo o espaço social em que atuam, ou 

seja, fora dos limites do seu campo de relações original. 

A relação cada vez mais estreita entre movimento social e partidos políticos 

está disseminada em todo o campo da agricultura familiar, ocorrendo tanto no Seridó 

quanto no Sertão do Apodi. A ambição por transitar no campo da política profissional 

é analisada entre sindicalistas da Fetraf e da Fetarn, buscando a ampliação dos 

seus espaços de atuação. O espaço restrito ao campo de relações da agricultura 

familiar, para muitos agentes, ficou pequeno, assim, o trânsito entre diferentes 

campos e a disputa por outras posições em todo o espaço social passaram a nortear 

suas iniciativas.  

O presidente estadual da Fetraf no Rio Grande do Norte, João Cabral, é 

vereador pelo PT do município de São Paulo do Potengi. Além de Pôla Pinto, 

Raimundo Canuto, no Sertão do Apodi, e outros espalhados pelos territórios, a 

Fetraf tem disputado esse espaço da política partidária como um novo e necessário 

momento.  

 A Fetraf também cogita a ideia de lançar uma liderança do movimento para 

disputar a eleição de deputado estadual em 2014. Apesar de grande parte dos 

fetrafianos apoiar as eleições do deputado estadual Fernando Mineiro/PT para a 

assembleia legislativa, há dissidentes que desejam um representante agricultor e 

membro da Fetraf.  

Já na Fetarn, seu presidente estadual, Manoel Cândido, há tempos disputa 

um mandato eletivo em eleições. Primeiro como candidato a prefeito em sua base 

sindical, o município de Serra do Mel, onde na última eleição de 2012 conseguiu 

uma vitória, mas foi impedido pela justiça eleitoral de assumir devido a problemas na 

prestação de contas ainda da campanha eleitoral de 2010, quando disputou uma 

vaga de deputado estadual.  
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Enquadrado na lei da ficha limpa, a justiça eleitoral declarou inelegível um 

dos maiores líderes sindicais da Fetarn. Com o impedimento da justiça, as eleições 

foram anuladas no município de Serra do Mel e convocadas novas eleições para 

abril de 2013. Manoel Cândido não pôde concorrer, mas indicou sua esposa para 

substituí-lo na disputa, a qual, na segunda eleição, terminou sendo derrotada por 

seu adversário. 

Quando candidato a deputado estadual em 2010, o até então presidente da 

Fetarn, Manoel Cândido, chamou a atenção na época por não conseguir aglutinar as 

lideranças sindicais em torno de seu nome. A diversidade política existente na 

federação e os interesses muitas vezes antagônicos dos agentes solaparam as 

ambições de parte do movimento sindical da Fetarn de eleger um deputado, que, 

segundo eles, “tivesse origem no movimento”.  

No que diz respeito aos objetivos políticos partidários e à conquista de 

mandatos eletivos, há uma necessidade de reafirmação de uma identidade, 

misturada com orgulho ferido, por parte do movimento sindical rural, o que pode ser 

observado nas duas federações que se enfrentam no campo de poder da agricultura 

familiar. Nos territórios, os grupos sindicais se acham grandes e importantes o 

suficiente ao ponto de, definitivamente, perceberem a conquista do poder 

institucionalizado do Estado como grande objetivo e meta a ser alcançada.  

No Sertão do Apodi, Alcivam Viana foi presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais, o qual também já atuou nas ONGs Terra Viva, Terra Livre e 

Atos. É ex-vereador pelo PCdoB, ex-vice-prefeito e com a renúncia do então prefeito 

da época acabou assumindo a prefeitura do município de Caraúbas. Ele começou 

sua militância através do grupo de jovens da Igreja Católica.  

A trajetória de Alcivam Viana o projetou para a construção de uma carreira 

na política partidária. Compreender as experiências nas trajetórias dos agentes e 

suas posições no campo de relações nos territórios é importante para identificar os 

significados do ambiente institucional montado ao longo de anos de intervenção 

nesses espaços sociais.  

O exemplo de Alcivam Viana revela a força de como uma trajetória rica de 

experiências pode contribuir para fazer um agente empoderado conquistar espaços 

políticos para além das redes de relações constituídas por seu original campo de 

atuação. A ascensão de um agente em seu campo, em alguns casos, também pode 

acarretar fragilidade de sua legitimidade social e política. No caso de Caraúbas, os 
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atuais dirigentes da ATOS, ONG fundada por Alcivam Viana, parecem ter desfeito as 

afinidades políticas com ele, o mesmo acontecendo na relação com o atual 

presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de seu município.  

A saída de Alcivam do PCdoB, ainda quando ele era vereador, aliada a uma 

queixa de expectativas de demandas não atendidas por parte de alguns agentes no 

município, diminuiu sua representatividade no campo de relações da agricultura 

familiar em Caraúbas. Porém, Alcivam diz que, mesmo sem o apoio do presidente 

do sindicato de Caraúbas ao projeto politico nas últimas eleições, a maioria dos 

diretores do sindicato esteve ao seu lado.  

Para atender às demandas do movimento social, Alcivam Viana lembrou de 

um episódio em que foi contrário à vinda do programa de cisternas produzidas com 

polietileno para Caraúbas, que o Governo Federal, paralelamente ao P1MC e P1+2 

da ASA, está implantando nos municípios do Semiárido. Esse gesto foi interpretado 

pelas ONGs e por lideranças das comunidades e assentamentos como um 

movimento político de reaproximação com os agentes da agricultura familiar no 

município.  

O anseio por conquistar mandatos eletivos, através da política partidária, 

tem sido uma constante entre os sindicalistas, não existindo diferenças de filiação 

sindical, o que acaba ocorrendo tanto com os filiados ao sistema Fetarn quanto com 

os da Fetraf. Participar da política partidária é visto como uma oportunidade, uma 

vitrine para exibir os projetos desses grupos. Os agentes também percebem a 

política partidária como uma maneirar de testar os resultados de suas intervenções 

sociais. 

Com trajetórias sociais bastante adversas, quase sempre os agentes são 

oriundos de famílias pobres e historicamente excluídas da arena política local. O 

sindicato, a associação de moradores ou os trabalhos da ONG são os únicos 

espaços de visibilidade social e garantia de uma estrutura mínima para viabilizar 

suas campanhas eleitorais.  

No município de Umarizal, o sindicalista e ex-vereador Eliete Moraes 

começou seu trabalho de militância na associação de sua comunidade rural, através 

das atividades realizadas pela ONG Diaconia. Já como presidente do sindicato, ele 

conquistou um mandato de vereador pelo PT, não conseguindo ser reeleito nas 

eleições de 2012. Eliete Moraes é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
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Rurais de Umarizal, assumindo a presidência após a saída de Ambrósio, atual 

presidente da Fetarn no Rio Grande do Norte. 

O atual presidente do PT de Umarizal é um ex-funcionário da Diaconia, o 

Pastor Ivanildo Paiva. O município de Umarizal no Sertão do Apodi possui uma 

singularidade, pois abriga o escritório da Diaconia, uma ONG ligada a igrejas 

evangélicas. O PT em Umarizal também tem suas particularidades: o partido fez 

parte da coligação que elegeu o atual prefeito do Partido Democratas, seu 

adversário político nacional. 

 Perguntado sobre o porquê de sua não reeleição, Eliete busca justificativa 

na divisão dos agricultores do seu município, onde o segmento apresentou mais de 

um líder para disputa. Na eleição de 2008, ocorreu um trabalho de convencimento 

para que os dirigentes das associações rurais apoiassem um único candidato, o que 

não foi possível agora.  

As comunidades rurais também têm suas lideranças que atuam na política 

partidária, influindo nos processos eleitorais, isso quando não são elas mesmas as 

candidatas. Líder comunitária, Jalva Delgado é presidente da associação da 

comunidade de Jerusalém no município de São João do Sabugi, Seridó. Ela 

começou sua militância através do grupo de jovens da Igreja Católica e do 

treinamento das lideranças cristãs realizado pela Diocese de Caicó, hoje filiada aos 

Democratas (DEM). 

A associação da comunidade Jerusalém, presidida por Jalva, foi criada em 

1995. Como tantas outras associações rurais, a da comunidade Jerusalém surgiu 

para acessar os recursos do PCPR, na época chamado de PAPP. Logo na primeira 

rodada de negociações do PCPR do município, os agricultores familiares 

conseguiram aprovação de um projeto de eletrificação rural. Inácio José de Oliveira, 

mais conhecido como Galego, é outro presidente de associação no município de 

São João do Sabugi, situada no assentamento Sacramento II. Galego afirma que 

nunca se filiou a nenhum partido político, mas sempre participou dos processos 

eleitorais. 

 Jalva argumenta que o presidente de uma associação “tem sempre como 

manobrar alguns votinhos na comunidade” para seu candidato nas eleições. Ser 

presidente de uma associação reveste o agente local de uma legitimidade perante a 

comunidade e os agentes externos a ela. O agente passa a ser referendado nas 

redes de articulação da agricultura familiar e isso significa no mínimo uma garantia 
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de inserção na política local, pois ele adquire o direito de representar, oficialmente, 

um grupo organizado.  

Jalva e Galego contam que sempre estão atentos às oportunidades de 

acessar projetos e recursos para suas comunidades, procurando se informar a 

respeito de tudo o que acontece nas redes e de onde e quando é importante estar 

presente. A participação nos espaços de atuação e nas redes de articulação é 

constante e identificada como estratégica para a visibilidade política e para a 

conquista do reconhecimento social nesse campo de relações.  

Entre os agentes que concorrem pelas melhores posições no campo, como 

já visto, a formação de nomes para enfrentar as disputas nas câmaras municipais e 

prefeituras tem sido ponto de pauta do movimento. Disputar os espaços da política 

institucionalizada em uma nova fase das trajetórias desses agentes é justificado pelo 

projeto de poder interferir, diretamente, no processo de formulação e execução de 

políticas públicas. 

 Nesse sentido, questiona-se: qual a importância real da conquista de 

mandatos de vereador, prefeito ou deputado para os agentes desse campo? Essa é 

uma questão que ainda precisa ser cuidadosamente refletida pelos agentes. Além 

da busca pelo reconhecimento do segmento social perante a sociedade como um 

todo, o que está em jogo é uma visão de que um vereador ou o prefeito eleito vai 

atender todas as pautas dos agricultores familiares e de suas lideranças.  

Se todo grupo organizado da sociedade decidir que, pelo reconhecimento 

social que apresenta, deve ter seu próprio vereador ou deputado, faltará vaga para 

atender tantas pretensões. O entendimento equivocado e mais comum é de que o 

político deve representar o grupo e seus interesses específicos, ou, em outros 

casos, há também a compreensão de que os interesses do grupo são os interesses 

de toda a sociedade.  

 

6.3 SOBRE AS RELAÇÕES DOS EMPODERADOS NO CAMPO 
 
 
 

A tarefa de explicar a perpetuação de muitos agentes à frente de seus 

espaços de atuação passa, necessariamente, pela compreensão dos recursos 

simbólicos por eles exibidos, como uma espécie de “alimento da alma” para sua 

liderança. Estar na presidência do sindicato, da associação, da ONG ou exercendo 



181 

 

 

um mandato eletivo de vereador é um reconhecimento que pode ser usado de 

diversas maneiras.  

Em alguns casos, para um agente, essas posições podem significar, 

sobretudo, a garantia de uma renda fixa, devido ao salário pago para exercer 

determinada função representando o grupo. No município de Caicó, em entrevista 

com o presidente do sindicato, Sinval, ele falou da importância da remuneração que 

sua entidade oferecia para os cargos de direção e a respeito do quanto aquilo se 

tornou importante, pois muitos tiveram que negligenciar ou mesmo abandonar a 

agricultura pela dedicação ao movimento social.  

Em quase todas as situações pesquisadas, percebeu-se um profissionalismo 

da militância, ou seja, ser agente político vira profissão. A dedicação ao campo, 

através das necessidades produzidas pela representação, é tanta que em muitos 

casos não existe mais separação entre o agente político e o profissional 

remunerado. Em relação aos assessores de ONGs e agentes que conquistaram 

mandatos eletivos no poder legislativo e executivo, ocorre algo semelhante, ou seja, 

constata-se uma grande profissionalização dos agentes.  

A dedicação ao campo quase sempre faz com que os agentes produzam 

laços de dependência em relação às instituições que representam. Esse processo 

se deve à dinâmica do trabalho da militância dos agentes para estruturar o campo e 

ao mesmo tempo ampliar a legitimidade da atuação.  

No entanto, quando o capital social produzido pelas comunidades fechadas 

é percebido como mero instrumento político e de acúmulo de prestígio e capital 

econômico para seus líderes, pode ocorrer desconfiança entre os agentes nas redes 

e no campo como um todo. A desconfiança generalizada em relação à comunidade 

fechada em um campo raramente ocorre, pois a dominação dos agentes mais 

empoderados sobre os demais é muito forte.  

Há uma construção de discursos e contradiscursos desses agentes para 

justificarem o seu controle sobre o campo, mas no fundo o que se deseja é a não 

visualização da existência de uma comunidade fechada dos reais benefícios 

gerados por esse capital social nos territórios. A ideia defendida em público é a de 

que os recursos construídos e mobilizados se propagam sempre como um bem 

coletivo que está à disposição de todos os membros do campo.  

No entanto, mesmo quando a desconfiança enfraquece o capital social 

mobilizado, não ocorre uma perda de poder dos agentes, pois alguns destes já 
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conseguiram acumular outras formas de capital suficientes, como o econômico e o 

político, e desse modo podem manter ou dar uma sobrevivência às suas posições 

conquistadas no campo relacional.  

O que se observa é a existência de verdadeiros “feudos” de associações e 

sindicatos, onde as mesmas lideranças tentam a todo custo se perpetuar na direção 

dessas organizações. Como estratégia de controle sobre os grupos, muitos agentes 

se utilizam das artimanhas de indicar suas esposas e/ou filhos como dirigentes, 

enquanto eles se deslocam para as conquistas de outras arenas de atuação. Com o 

exercício do poder duradouro, através da permanência dos familiares e amigos 

próximos a uma forte liderança, no sindicato ou na associação, caracteriza-se o que 

se pode denominar também de “oligarquias sindicais”.  

No município seridoense de Cerro Cora, Ana é a atual presidente do 

sindicato dos trabalhadores rurais/Fetarn. Ela conta que já foi vereadora por dois 

mandatos, vice-prefeita de Cerro Corá e candidata a prefeita por duas vezes. Desde 

a década de 1970, Ana e seu esposo Chiquinho estão protagonizando a cena 

sindical em Cerro Corá. Ana começou sua relação com o movimento social como 

assistente do dentista do sindicato.  

Seu esposo Chiquinho tem mais de 27 anos de trajetória como liderança da 

Fetarn no Rio Grande do Norte. Ele também já ocupou uma vaga de vereador em 

seu município, onde disputou a eleição para prefeito. Nada no sindicalismo rural de 

Cerro Corá funciona sem a assessoria de Chiquinho, que, com sua força política, 

tem colocado obstáculos a consolidação de um sindicato concorrente em seu 

município. Em Cerro Corá, teve início o aparecimento da Fetraf no Seridó. A região 

da Serra de Sant’ana já conta com três Sintrafs da Fetraf, em oposição aos 

STRs/Fetarn.  

O grande adversário sindical de Chiquinho e Ana em Cerro Corá é o 

dissidente João Alexandre, atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

na Agricultura familiar (Sintraf) no município. Também filiado ao Partido dos 

Democratas (DEM), o representante da Fetraf em Cerro Corá acusa o grupo de 

Chiquinho de ter instrumentalizado o movimento sindical em proveito próprio.  

João Alexandre reconhece o grande poder de articulação política de 

Chiquinho, mas aproveita também para tentar desconstruir a imagem de seu 

adversário. Ele cita inúmeras obras que foram realizadas a partir do poder dos 

contatos políticos de Chiquinho, conseguidas, sobretudo, mediante recursos do 
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PCPR, as quais estão sem utilidade e abandonadas nas comunidades, depois de 

inauguradas.  

 Até pouco tempo, o presidente do Sintraf era aliado de primeira hora do 

casal Chiquinho e Ana em Cerro Corá, mas na última eleição decidiu tentar 

concorrer à eleição para presidente do STR. Nesse momento, Chiquinho tinha 

interesse em apresentar uma chapa encabeçada por sua esposa, Ana. João 

Alexandre, insatisfeito, decidiu romper com o grupo, que há décadas controla o 

sindicato do sistema Fetarn naquele município.  

Chiquinho e Ana acusam o recém-criado Sintraf/Fetraf de ser apenas um 

instrumento de poder de seus adversários. Sem dúvida, há um ingrediente político-

partidário muito forte nas disputas sindicais em que surgiram sindicatos filiados ao 

sistema Fetraf, nos três municípios: Cerro Corá, Lagoa Nova e Tenente Laurentino, 

da região da Serra de Sant’Ana, no Seridó. Alguns dos dirigentes desses novos 

sindicatos são cargos comissionados das prefeituras de seus municípios, que por 

sinal são adversários dos estabelecidos sindicalistas do sistema Fetarn.  

Voltando-se as atenções para Cerro Corá, percebe-se que a complexidade 

da história política de Chiquinho e sua esposa, Ana, faz parte de um grande 

emaranhado ideológico, que vai da direita à esquerda do espectro partidário. Ana diz 

que começou sua carreira política no PMDB, mas já passou pelo PSDB, PSB, PRB e 

atualmente está no PR, partido pelo qual disputou a prefeitura do município nas 

eleições de 2012.  

A família de Chiquinho e Ana também faz parte da política partidária 

municipal. Um de seus filhos já foi presidente do PCdoB e candidato a vereador, 

mas hoje preside o PRB. Há também o primo, Raimundo Costa, fundador e militante 

do PT local, que já foi assessor da Fetarn e hoje é Delegado do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário no RN, que também é liderança política no município.  

 Em Cerro Corá, Ana entrou na política partidária por causa de seu marido, 

Chiquinho. A imagem da sindicalista atenderia melhor aos interesses do grupo 

liderado por seu marido, nessa perspectiva, Ana tornou-se a oportunidade de 

Chiquinho conseguir viabilizar um projeto de poder mais amplo, para além do 

espaço sindical. O presidente do sindicato da Fetarn no município de Tenente 

Laurentino, vizinho ao de Cerro Corá, ameniza a influência política de Chiquinho no 

território e afirma: “ele já teve influência na região, hoje ele tem muito discurso e 

pouca ação”.  
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O líder sindical de Cerro Corá, por um lado, conquistou inúmeros aliados a 

partir de uma rede de reciprocidade erguida através de anos de atuação nas redes 

de articulação política. Com promessas de projetos, alguns executados, outros não, 

ele ainda goza de prestígio junto aos sindicatos do território. Por outro lado, 

lideranças do porte de Chiquinho amedrontam os demais agentes sindicais devido à 

sua demonstração de poder e de articulação. Muitos agentes também discordam de 

suas posições políticas, mas não se sentem dispostos a questioná-lo nas arenas de 

participação das redes no interior do campo de relações da agricultura familiar.  

Em outro município da Serra de Sant’Ana no Seridó, Tenente Laurentino, 

João Macedo é presidente do sindicato dos trabalhadores rurais/Fetarn. Até 2010, 

ele foi vice-presidente do sindicato, porém teve que assumir, após o falecimento do 

então presidente, que tinha sido vereador por três mandatos e vice-prefeito por duas 

vezes no município. João Macedo foi filiado ao PMDB, mas quando se tornou 

presidente do sindicato pediu desfiliação, pois, segundo o próprio, acredita que não 

deva, enquanto sindicalista, “misturar as coisas”.  

O município de Tenente Laurentino também conta com dois sindicatos para 

representar os agricultores familiares. Depois de mais de vinte anos longe de sua 

terra natal, José Ribamar, funcionário público e morador de cidade grande, decidiu 

retornar e criar seu próprio sindicato. O líder sindical fetrafiano já conta com 

sessenta sócios entre seus quadros de filiados. Ribamar voltou para Tenente 

Laurentino há pouco mais de quatro anos, mas, segundo ele, ao retornar, “percebeu 

a necessidade dos agricultores”. Atualmente, é filiado ao PMDB e disputou a última 

eleição de 2012 como candidato a vereador, porém não foi bem-sucedido.  

Ainda na Serra de Sant’Ana, Socorro é a presidenta do sindicato dos 

trabalhadores rurais na agricultura familiar/Sintraf do município de Lagoa Nova. 

Socorro é moradora do assentamento rural José Milanês; ela conta que já foi uma 

importante dirigente estadual do sistema Fetarn. Aliada do sistema político local que 

governa seu município, Socorro foi coordenadora da secretaria de agricultura até 

2012. Desde os seus 17 anos é filiada sindicalizada. Na adolescência, ela também 

contou que coordenou o grupo de jovens de sua comunidade.  

Em 2001, Socorro foi eleita a primeira secretária do sindicato Contaguiano 

de Lagoa Nova, despontando, a partir de então, no cenário político desse campo de 

relações, quando foi convidada para ocupar um cargo de bastante destaque na 

hierarquia do sistema Fetarn/Contag.  
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Em 2011, rompeu com o sistema Fetarn e fundou um sindicato da federação 

concorrente, Fetraf, com aproximadamente 300 associados no município de Lagoa 

Nova. Socorro ainda conta que na política partidária ela já foi presidente municipal 

do PCdoB, mas hoje preside o Partido da Mobilização Nacional (PMN). Nessa última 

incursão partidária, a famosa sindicalista da Serra de Sant’Ana disse: “Antônio 

Jácome [presidente estadual do PMN] tirou o partido de uma pessoa e me deu para 

presidir”.  

O rompimento de Socorro com o então grupo da Fetarn em seu município, 

assim como em outras localidades, tem relação com as disputas políticas pelo 

comando dos sindicatos. Socorro relata que, com o falecimento do então presidente 

do sindicato de Lagoa Nova, ela discordou da candidatura do filho do ex-presidente 

e tentou lançar uma chapa de oposição. 

 No entanto, Socorro não conseguiu disputar as eleições do sindicato e 

assim conquistá-lo pelo voto. Ela conta que existe um circuito de poder e de 

benefícios muito grande que alimenta as eleições dos sindicatos, argumentando: 

“para a pessoa ser presidente do sindicato tem que ser no mínimo tesoureiro do 

sindicato, se não, não ganha”.  

Já na descida da Serra de Sant’Ana, foi encontrado um dos casos de maior 

vitalidade política no campo de relações da agricultura familiar do Seridó, para não 

dizer de todo o Rio Grande do Norte, considerado por muitos agentes como uma 

“figura folclórica” na cena seridoense. Pedro Paulino é presidente do sindicato dos 

trabalhadores rurais/Fetarn do município de Florânia no território do Seridó. Ele tem 

40 anos de presidência do sindicato, sendo o sindicalista que possui mais mandatos 

de presidente de um sindicato da Fetarn no Rio Grande do Norte.  

Durante suas quatro décadas à frente do sindicato, Pedro conquistou cinco 

mandatos de vereador pelo PMDB de seu município. Deixou de ser vereador, mas 

seu filho continuou na política partidária e atualmente é vereador pelo PSB. No 

momento, Pedro Paulino revela que seu desejo é se filiar ao PCdoB e disputar a 

eleição de deputado estadual.  

O herdeiro político de Pedro Paulino é o sindicalista rural Giovani Cruz, atual 

presidente da associação do assentamento rural Serra Nova. Com dois mandatos de 

vereador pelo PSB de Florânia, Giovani Cruz também já foi filiado ao PT, mas, por 

discordar dos petistas mais tradicionais e por ser tratado como um outsider, recém-

chegado ao partido, teve que deixar a sigla.  
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Além de presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, Pedro Paulino 

também é professor aposentado no município de Florânia. Esse é um caso atípico e 

não encontrado até o momento pela pesquisa: um presidente de um sindicato de 

trabalhadores rurais que também é funcionário público. Há mais de 40 anos, Pedro 

Paulino já poderia ter sido enquadrado nas pesquisas que hoje identificam o 

“agricultor em tempo parcial”. 

 Todavia, é importante compreender como uma comunidade fechada de 

capital social nos territórios é alicerçada. O projeto político de João Paulino e sua 

família em Florânia é pautado por sua função enquanto sindicalista, baseando-se na 

manutenção de um grupo que procura ocupar todos os espaços da política local. 

Além do filho que o sucedeu como vereador, sua filha é professora e presidente 

municipal do PSDC de Florânia.  

Voltando para o Sertão do Apodi, a pesquisa identificou no jovem Agnaldo 

Fernandes, de 26 anos, filho de assentado, morador da comunidade rural do 

Bambural, no município de Apodi, um grande sopro de renovação política nesse 

campo de relações. Agnaldo contou que começou seu interesse pela organização 

dos agricultores familiares através da participação no grupo de jovens e dos 

encontros da escola de formação realizados pelo sindicato com os filhos dos 

agricultores familiares de Apodi.  

O jovem Agnaldo é líder sindical, cursou Geografia pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e também é filiado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), em seu município. Atualmente, ele é um dos diretores do 

Sindicato dos trabalhadores rurais de Apodi e uma das lideranças em ascensão no 

sindicalismo rural do território.  

Moldado pelo discurso militante e pela energia dos recém-chegados ao 

campo, o convite para que Agnaldo assumisse, ainda tão jovem, o protagonismo na 

direção do sindicato é interpretado pelos agentes de fora do sindicato como uma 

tentativa de renovação dos quadros do poderoso sindicato de Apodi. Os sindicatos, 

de uma forma geral, como já discutido, carecem de renovação, por isso a chegada 

de jovens à hierarquia mais elevada de uma instituição como a de Apodi pode 

revelar também uma jogada política de seus dirigentes no interior campo de 

relações.  

 Também é importante ter a compreensão de que o surgimento de jovens e 

a construção de novos quadros sindicais não necessariamente significam que 
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ocorrerão mudanças nas posições de poder dos agentes ou na concepção das 

correlações de força no campo. Como já refletido no primeiro capítulo da presente 

Tese, o campo age sobre os agentes tentando reproduzir suas estruturas, assim, a 

tendência deste é sempre conservá-las.  

A margem para possibilidades de mudança no campo caberá à dimensão 

estruturante do habitus dos agentes. O conjunto de disposições culturais do habitus 

poderá ou não fazer com que o agente reaja à tentativa do campo de se reproduzir. 

O campo tende a fazer esses mesmos agentes atuarem em um contínuo circuito 

vicioso de autorreprodução de velhas e tradicionais estruturas de poder. 

 No caso da presente Tese, constata-se que a existência de uma 

comunidade fechada de capital social nesse campo de relações nos territórios 

pesquisados aponta fortemente no sentido da reprodução das estruturas de poder 

desse mesmo campo. É difícil afirmar que só exista reprodução de estruturas, mas a 

margem para a inovação se mostrou bastante discreta entre os agentes.  

Diante da escassez de liderança no município de Apodi, Agnaldo lembra que 

a figura de Edison, presidente do sindicato, é muito forte e ainda necessária como 

emblema do movimento social nesse campo de relações, afirmando: “quando se 

realiza uma reunião nas comunidades, com as associações, as pessoas querem a 

presença de Edilson, se for outro representante as pessoas não consideram que o 

sindicato esteja presente”. 

Uma das questões mais intrigantes, e alvo de inúmeras críticas no 

sindicalismo rural, tem sido justamente em relação à persistência de determinados 

agentes na direção dos sindicatos. A resistência das lideranças mais tradicionais em 

compreender a alternância de poder na direção dessas organizações tem impedido 

a renovação das lideranças nos territórios pesquisados. Quando perguntado sobre a 

falta de renovação dos dirigentes sindicais, o diretor da Fetarn e líder sindical no 

Seridó, Assis, respondeu: “se tirarem da direção de alguns sindicatos determinadas 

pessoas, é capaz de elas morrerem de depressão, porque mais da metade da vida 

delas está ali”.  

No último congresso da Contag, realizado em 2005, foi deliberada a 

existência de uma cota mínima, de 30% de participação, para mulheres na direção 

da Contag, nas federações e em seus sindicatos. Também foi discutido e votado 

pela instalação das comissões de mulheres e de jovens nas instâncias sindicais. 

Além da criação da cota mínima para mulheres e de novas comissões que 
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incentivassem a renovação de quadros, deliberou-se pelo limite de mandato que o 

mesmo dirigente pode estar à frente da presidência e cargos de direção das 

instâncias sindicais, a partir de então cada dirigente poderá ter um mandato, 

podendo ser reconduzido por mais outro.  

No caso identificado no município de Florânia, onde o atual presidente tem 

40 anos como presidente do Sindicato dos trabalhadores rurais daquele município, 

quando questionado acerca do porquê de o estatuto do sindicato não ter sido 

atualizado a partir da orientação da Contag, Pedro Paulino afirmou: “não mudei nem 

pretendo mudar o estatuto”. No sindicato de Florânia, não há grupos de oposição a 

Pedro Paulino e as assembleias para recondução de seu mandato de presidente são 

realizadas em clima festivo. 

A Contag e a Fetarn orientam os seus sindicatos a modificarem seus 

estatutos e a incorporarem as novas demandas no arcabouço institucional da 

instituição. A modificação dos estatutos dos sindicatos tem sido um grande desafio 

para esses agentes, a exemplo da ampliação dos espaços decisórios às mulheres e 

aos jovens. A adoção das mudanças não é impositiva, pois cada sindicato tem sua 

relativa autonomia para a gestão institucional, no entanto, verifica-se que muita 

democracia tem feito com que vários sindicalistas tradicionais percam o seu poder.  

Porém, não se muda um habitus enraizado nos agentes através de um 

decreto discutido na plenária de um congresso. Mudar não é algo fácil, como afirma 

Nogueira (1994, p. 97): “[...] o desafio de mudar mostra o quanto a mudança impõe 

de risco, de medo, de insegurança, o quanto ela estimula o conservadorismo que 

existe em cada um de nós”. Como visto, a força do campo na simples reprodução de 

relações hierarquizadas, erguidas sobre fortes diferenças de acesso às formas de 

capital disponíveis, apenas confirma a lógica da desigualdade de posições entre os 

agentes, através da comprovação da existência de comunidades fechadas, 

comunidades de empoderados.  
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6.4 SOBRE A UTILIDADE DOS RECURSOS MOBILIZADOS E OS DESAFIOS DOS 
AGENTES  
 
 
 

No município de Campo Grande, Sertão do Apodi, os processos de 

intervenção social realizados pela Igreja Católica e posteriormente pelo trabalho da 

ONG Sertão Verde resultaram em uma importante organização associativista nas 

áreas rurais. Através principalmente dos recursos do PDHC, o associativismo rural 

oportunizou a muitos agricultores familiares e moradores das comunidades 

assessoradas pela ONG Sertão Verde o desenvolvimento de atividades de geração 

de renda e organização social.  

No Sertão do Apodi, no município de Campo Grande, a coordenadora da 

ONG Sertão Verde, Zuleide Araújo, ao falar da conquista em 2012 do primeiro 

mandado de vereadora para a jovem Lilia/PT, enfatizou o trabalho de base 

comunitária que possibilitou o surgimento da jovem liderança: “Lilia é filha de pai que 

já foi presidente da associação da comunidade do Bom Jesus, seus pais até hoje 

estão à frente dos trabalhos da Igreja Católica, os pais dela são filiados ao partido 

(PT) e frutos de todo um trabalho que vem desde Padre Pedro”.  

A comunidade do Bom Jesus desde muito tempo é alvo de investimentos e 

assessoria da ONG Sertão Verde, área de abrangência do Projeto Dom Helder 

Câmara. Segundo os assessores da Sertão Verde, essa comunidade foi escolhida 

para o trabalho da ONG devido ao potencial de construção e mobilização de capital 

social. Na comunidade de Bom Jesus, a igreja já tinha desenvolvido um trabalho de 

formação de lideranças, que se destacou na rede de relações politicas da agricultura 

familiar no município.  

Lilia, ainda menina, começou sua militância social através da participação no 

grupo de jovens da comunidade de Bom Jesus, da Pastoral da Juventude do Meio 

Popular (PJMP) e das CEBs. Lilia conta que despertou para o trabalho de 

organização social a partir da influência da igreja e da interpretação que ela dava 

para a religião, afirmando: “eu pensava em Deus, mas com relação aos outros... 

pensava na sociedade e como poderíamos melhorar a vida das pessoas”. Do 

sentimento de uma igreja engajada socialmente, nasceu a necessidade de participar 

da associação rural e de conquistar outros espaços. 
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Paiva (2000), no livro Igreja e política no RN, discorre sobre a importância da 

PJMP na formação política de inúmeros jovens. A partir da experiência com os 

grupos da igreja e com as oportunidades de trabalho e militância que lhe foi dada, 

Lilia começou a ampliar seu horizonte de atuação, através da participação nas 

reuniões da associação de moradores e da representação que fazia de sua 

comunidade nas plenárias do fórum das associações do município de Campo 

Grande.  

O trabalho forjado nas redes de articulação política, através da construção 

de um habitus erguido sobre uma matriz institucional fortemente influenciada pela 

igreja e pelo Partido dos Trabalhadores, ofereceu a Lilia o acúmulo de um 

importante capital social. As experiências comunitárias e de fomento de capital 

social entre os agentes do território do Sertão do Apodi produziram Lilia. Ela é mais 

uma “empoderada” com origens em um rico e diversificado campo de relações.  

 A jovem vereadora Lilia/PT, de 29 anos, teve sua rápida e ascendente 

trajetória política ligada à construção de um duradouro projeto de poder elaborado 

por seu grupo social. Antes de ganhar as eleições, Lilia também foi assessora da 

ONG Sertão Verde e, quando seu partido esteve aliado ao governo da época, ela 

coordenou o setor de geração de emprego e renda da Prefeitura de Campo Grande. 

A vereadora de Campo Grande se diz “parte de um projeto” e afirma que seu 

nome foi exaustivamente discutido pelo grupo da Sertão Verde. Ela também 

argumenta que desde quando começou a participar da associação aprendeu que a 

ocupação de certos espaços era importante para o alcance de determinados 

objetivos. O processo de internalização de uma estratégia de poder foi 

paulatinamente sendo construído para que Lilia estivesse de fato pronta para 

executar o sonho de Zuleide Araújo e Caramuru Paiva, agentes líderes do PT e da 

ONG Sertão Verde no município de Campo Grande.  

Para garantir uma maior visibilidade social para Lilia no município, seu grupo 

político bancou sua indicação como coordenadora municipal de geração de emprego 

e renda da prefeitura. Mesmo não tendo estrutura para trabalhar, o grupo do PT que 

sustentou o apoio a Lilia buscou viabilizar ações que pudessem projetá-la para além 

dos limites de sua comunidade natal. Era necessário construir legitimidade e 

reconhecimento social também na área urbana do município, pois somente os votos 

das áreas rurais não seriam suficientes para garantir a conquista do mandato de 

vereadora.  
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Disse Zuleide Araújo: “quando a gente fundou o PT, a gente pensou em um 

projeto político, e de certa maneira a Sertão Verde fortaleceu isso, apoia, ajuda [...] 

nosso projeto político é ter representantes políticos nos espaços que atuamos, na 

câmara de vereadores e no executivo municipal”. O nome de Lilia foi discutido pelo 

grupo que Zuleide Araújo e Caramuru Paiva lideram em Campo Grande. A Sertão 

Verde se reuniu e decidiu que “Lilia seria a candidata da Sertão Verde, aí a gente 

saiu para jogar nos espaços onde atuamos”, afirmou Zuleide Araújo. 

Ainda no Sertão do Apodi, outro caso de execução de um projeto de poder 

em curso foi analisado no município de Janduís, vizinho a Campo Grande. Em 

Janduís, o grupo liderado por Raimundo Canuto de Brito também criou sua própria 

ONG como tentativa de alargar seu leque de atuação junto aos agricultores 

familiares, pois o acesso aos recursos do PDHC estava em jogo.  

A ONG “inventada” pelos sindicalistas de Janduís, como já visto, se chama 

Centro Padre Pedro, em homenagem ao famoso Padre, hoje falecido, que por 

décadas atuou no território do Sertão do Apodi. Porém, o Centro Padre Pedro, 

devido a uma fragilidade em conseguir elaborar projetos e captar recursos, como já 

dito,  ainda não possui os mesmos tentáculos de atuação das demais ONGs do 

território. A criação de ONGs, a exemplo do caso das idealizadas pelos agentes dos 

municípios de Janduís e Campo Grande, é apresentada como uma estratégia de 

diversificar os espaços de atuação dos agentes, que também estão no sindicato e/ou 

no partido político.  

O grupo de Janduis, em 2012, apesar de não ter saído vitorioso da campanha 

de vice-prefeito do até então vereador Raimundo Canuto/PT, conseguiu eleger um 

nome para representar o segmento da agricultura familiar na Câmara de vereadores. 

Lazara Maia é moradora da comunidade rural da Permissão em Janduís, sendo lá 

onde ela começou sua militância política, através da participação na associação 

comunitária. Ela é assentada pelo crédito fundiário na área do assentamento Pau de 

Leite e a partir de primeiro de janeiro de 2012 Lazara é vereadora pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) de seu município.  

Através da atuação em sindicatos, aliada ao trabalho associativo e à criação 

de ONGs, inúmeras lideranças políticas adquiriram visibilidade em seus municípios e 

nas redes de poder dos territórios. A ONG, por menor que seja, é uma oportunidade 

de executar políticas públicas, como o exemplo da elaboração de projetos para o 

PCPR, da assessoria ao PAA, PNAE e P1MC da ASA, em que todas essas 
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possibilidades se mostram muito eficientes para o estreitamento das relações com 

os agricultores.  

Como já foi discutido, a ONG diversifica a área de atuação dos agentes e os 

coloca em um patamar de visibilidade e reconhecimento que extrapola o âmbito da 

mobilização política dos agricultores familiares, ao contrário da até então atuação 

circunscrita do sindicato e da associação rural. 

 A legitimidade adquirida junto ao segmento e à sociedade como um todo é 

capaz de dotar esses agentes, com capacidade de ação ampliada, de um forte e 

mobilizador poder nas redes de relacionamento e no campo de relações em que 

estão inseridos. A compreensão dos significados da conquista dos mandatos de 

Lazara Maia, em Janduís, e de Lilia, em Campo Grande, precisa ser relacionada 

com o contexto de atuação de décadas de instituições e grupos, que concorrem pelo 

protagonismo político no território.  

As situações pesquisadas no Sertão do Apodi têm suas particularidades no 

que se refere à operacionalização dos projetos, quando comparadas aos casos 

encontrados no Seridó, a exemplo das conquistas dos mandatos dos vereadores 

Alcides, em São João do Sabugi, Pedro Paulino e seu filho, Giovane, em Florânia, e 

Eraldo, em Serra Negra do Norte. Contudo, para explicar qual o objetivo dos 

agentes, tudo aponta, muitas vezes, para: um grupo familiar ou não, um líder 

autoritário ou carismático, que tem na formação de uma comunidade fechada de 

agentes empoderados a disposição para executar seus projetos.  

Ainda sobre as estratégias dos agentes de levar adiante projetos de poder, 

não diferentemente de outros municípios, em Janduís, os recursos construídos pelos 

agentes desse campo são, sempre que necessário, mobilizados em torno de suas 

necessidades. A dirigente do Centro Padre Pedro, Joelma Menezes, lembra que não 

foi fácil eleger um representante do grupo do sindicato, das associações e do Centro 

Padre Pedro para substituir Raimundo Canuto na Câmara de vereadores, e diz: 

“você chega em uma associação, você identifica uma coisa ou outra, que é fruto do 

trabalho do sindicato, de um projeto elaborado pelo Centro Padre Pedro, mas na 

hora da eleição chega um outro e resolve o problema pessoal de alguns e pronto”.  

Em muitos casos, há uma curiosa racionalidade nas posturas dos agentes 

relacionados à forma como concebem o processo de intervenção nas comunidades 

dos territórios, quando o assunto é a instituição partido político. Reclama-se da 

compra de votos junto aos agrocultores feita por agentes externos às comunidades, 
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mas se espera que esses mesmos agricultores beneficiados, quando da obtenção 

da cisterna de placa, da construção da associação, da elaboração de tal projeto, 

enfim, que eles também retribuam os agentes mediadores pelas supostas 

benfeitorias conquistadas votando em seus candidatos.  

As limitações nas intervenções dos agentes podem implicar dificuldades para 

a conquista de um capital social mobilizado para o sucesso das ações promovidas e 

a produção de novas inciativas nas comunidades. Em Janduís, a sindicalista e 

vereadora Lazara Maia afirma que os jovens são pouco participativos, lembrando 

que a comissão de jovens do sindicato não se reúne. Segundo a líder comunitária e 

vereadora, nas comunidades, os representantes das associações são sempre 

adultos, não havendo muita renovação da representação nos espaços de 

participação.  

A assessora da ONG Visão Mundial, Carla Regina, também tem análises 

semelhantes às da vereadora Lazara Maia. Natural de Apodi, Carla coordena o 

Programa de Desenvolvimento de Área (PDA Carnaúba), da ONG Visão Mundial no 

município de Janduís, Sertão do Apodi. A Visão Mundial, com recursos próprios, 

apoia ações de promoção ao desenvolvimento local em três municípios do território: 

Apodi, Janduís e Patu. A visão mundial no território do Sertão do Apodi não 

compartilha recursos do PDHC.  

A assessora da Visão Mundial em Janduís começou sua militância política 

no grupo de jovens de sua comunidade rural, a partir do incentivo do Padre Teodoro, 

durante o período em que o religioso esteve à frente da paróquia de Apodi. Ela 

participou das muitas ações de formação desenvolvidas pelas ONGs em sua terra 

natal, mas foi na experiência desenvolvida pela ONG Visão Mundial que ela teve sua 

maior aproximação com o debate social e político no Sertão do Apodi. Através de 

suas experiências de militância, Carla Regina acabou optando pela formação em 

Ciências Sociais. É socióloga graduada pela UERN.  

A escolha da Visão Mundial para a instalação de seus PDAs tem relação 

com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e/ou com o potencial de 

organização social de cada município. Carla Regina compartilha de uma ideia que 

muitos agentes têm sobre os problemas no que concerne ao sucesso das iniciativas 

de construção e mobilização de capital social. No caso do município de Janduís, 

trabalha-se com a hipótese de que os constantes ciclos de violência no município 

vêm atrapalhando o bom resultado de muitas iniciativas da organização social.  
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A assessora da Visão Mundial falou a respeito do quanto é difícil juntar as 

pessoas em Janduís e descreveu as inúmeras iniciativas fracassadas de 

empreendedorismo econômico já testadas pela ONG no município, pois “as pessoas 

não acreditam”. Segundo Carla Regina, “as experiências com resultados melhores 

são sempre realizadas com famílias, quando é preciso envolver a comunidade, tudo 

se torna mais difícil”.  

 O território do Sertão do Apodi é famoso por ser cenário de atuação de 

grupos criminosos organizados do Rio Grande do Norte. Em particular, os 

municípios de Janduís, Campo Grande e Caraúbas se destacam no circuito da 

violência, através dos conflitos armados entre famílias e dos roubos e assassinatos 

de políticos.  

Então, pode-se perguntar a respeito das exitosas experiências de 

organizações comunitárias dos vizinhos Caraúbas e Campo Grande: por que 

diferem de Janduís, já que a hipótese da violência como fator inibidor dos laços de 

confiança e reciprocidade tão necessários para o sucesso das ações coletivas 

também os atinge? Isso também é questão para outras pesquisas, mas o que se 

pode afirmar aqui é que o ambiente institucional nesses municípios difere bastante, 

pois há uma complexidade no tecido social dos municípios de Caraúbas e Campo 

Grande bem distinta do município de Janduís.  

O medo, pela população, da violência é um fator objetivo e que pode 

hipoteticamente dificultar a produção de um capital social útil para as iniciativas, que 

são gestadas em alguns municípios do Sertão do Apodi. Isso só reforça a ideia de 

que esse “valor social”, que pode ser revertido em outras formas de capital, é 

distribuído de forma desigual, devido a fatores conjunturais de cada ambiente 

institucional, ou seja, a matriz do habitus não age da mesma maneira em todas as 

situações e lugares. Nesse sentido, devem-se evitar generalizações, mesmo ao se 

referir aos fenômenos em um mesmo espaço social.  

Ao contrário dos grupos criminosos que em algumas circunstâncias atuam, 

por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, criando verdadeiras redes de 

cooperação em suas comunidades, cultivando sentimento de reciprocidade e 

proteção mútua entre seus líderes e os demais moradores, o que ocorre em espaços 

sociais como o Sertão do Apodi pode gerar relações de medo e comodismo social. 

O famoso silêncio da população desses municípios a respeito desse assunto, 

eximindo-se de denunciar os crimes cometidos, não tem relação com uma suposta 
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“rede de cooperação com o crime”, pelo contrário, tem seu significado pautado na 

sobrevivência do grupo e no receio de também se tornar vítima.  

O medo social, na medida em que contribui para uma paralisia das 

instituições, também fragiliza qualquer iniciativa bem-sucedida de empoderamento e 

protagonismo dos agentes. Algumas situações de pobreza e a consequente criação 

de circuitos viciosos do que muitos chamam de “pede, pede, ou toma lá da cá”, 

criadas pela relação com vereadores e com as prefeituras, também dificultam as 

iniciativas de emancipação social e empoderamento político em muitas 

comunidades.  

A vereadora Lazara Maia avalia os resultados dos trabalhos que seu grupo 

desenvolve em Janduís e resume: “pelo tempo que têm juntos nas comunidades, 

quando comparada com Campo Grande, Apodi, Caraúbas, e aqui não tem isso, não 

participam, não aprenderam a fazer as coisas só, não aprenderam a falar como eu 

vejo nos outros lugares”.  

A vereadora eleita ainda destaca que “as pessoas só acreditam em coisas 

palpáveis, são muito imediatistas”. Outra questão que muitos agentes citam como 

explicação para os diferentes resultados das intervenções nos territórios, por 

exemplo, pode ter relação com a diferença do trabalho realizado entre uma 

comunidade de agricultores já estabelecidos e uma área de assentamento de 

reforma agrária.  

Há também uma hipótese desenhada, sobretudo, pelos agentes que mediam 

esses processos através das ONGs, nos territórios, de que é mais fácil potencializar 

ações coletivas em áreas de assentamento do que em comunidades rurais 

consolidadas. Para Lazara Maia, “no assentamento falta tudo, nesse sentido é mais 

fácil envolver as pessoas em determinadas iniciativas”. Como em Apodi e Caraúbas 

há muitos assentamentos, talvez esse, dentre outros, seja um elemento que ajude a 

explicar o desempenho do trabalho das ONGs e dos sindicatos dos trabalhadores 

rurais nesses municípios. No entanto, essa e tantas outras questões entram também 

na lista de problemas de pesquisas futuras.  

Mesmo corroborando com a ideia de que há maiores facilidades em mobilizar 

as pessoas em um assentamento, justamente pelo fato de elas estarem ansiosas 

em relação ao futuro, é necessário destacar outros aspectos importantes para uma 

melhor compreensão do fracasso ou do sucesso das inciativas de intervenção 

produzidas por essas instituições, no caso do Sertão do Apodi.  
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É importante primeiro ressaltar que nos municípios onde pode ocorrer uma 

aliança entre ONGs, sindicatos e associações rurais, nem que isso aconteça apenas 

em um primeiro momento, a possibilidade de as iniciativas de desenvolvimento e 

promoção social darem certo é muito significativa. No caso do município de Apodi, 

onde o sindicato foi e ainda é, de certa maneira, aliado de algumas ONGs, esse 

componente ajudou bastante as ações coletivas desenvolvidas, que acabaram por 

adquirir autonomia e assim possibilitaram o surgimento de novos agentes, como é o 

caso dos que atuam nas cooperativas: Coofapi e Coopapi.  

  Um segundo aspecto a se destacar tem relação com a musculatura da ONG, 

ou seja, seu poder de atuação. Isso está associado à capacidade de capitar 

recursos nos territórios, como é o caso do Seapac no Seridó, que tem suas próprias 

articulações fora das redes com atuação desse campo. 

 Em Janduís, no Sertão do Apodi, o Centro Padre Pedro tem sua 

sobrevivência política praticamente garantida pelos poucos recursos acessados pelo 

Projeto Dom Helder, diferentemente da ONG Sertão Verde no município vizinho de 

Campo Grande, da ATOS em Caraúbas ou da Terra Viva em Apodi, que possuem 

outras fontes de financiamento, o que acaba por assegurar-lhes a diversidade de 

suas ações no território.  

A maioria das ONGs busca diversificar suas fontes de financiamento para 

potencializar as ações nos territórios. Quase sempre uma ação apoiada por um 

projeto é utilizada para fortalecer a ação oriunda do que foi planejado para ser 

executado através de outro financiador. As ações integradas entre as fontes de 

financiamentos de uma mesma ONG ou em parceria com outras instituições com 

atuação nos territórios apresentam melhores resultados. 

Por exemplo, uma comunidade ou área de atuação, como muitos preferem 

dizer, quando é beneficiada pelo P1MC, através da parceria com a rede da ASA, 

também recebe investimentos do projeto Balaio de Economia Solidária, financiado 

pela União Europeia, e do Projeto das Hortas, apoiado pela Petrobras. Para 

potencializar o que o grupo já desenvolve, a associação também pode passar a 

receber uma assessoria na elaboração de projetos e assim poder acessar recursos 

do PCPR, em que a aquisição de uma máquina de beneficiamento para algum 

produto de seus agricultores pode, consequentemente, facilitar a participação de 

alguns na execução do PAA e do PNAE no município.  
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A articulação de ações em uma mesma área possibilita a continuidade e 

complementariedade de atividades, fazendo com que seus beneficiários visualizem 

um projeto mais complexo de inserção comunitária em atividades de geração de 

renda e organização política. As parcerias e a diversificação das fontes de 

financiamento aumentam as oportunidades para a obtenção de resultados. 

Um terceiro e último aspecto tem relação com uma organização e tradição de 

engajamento existente. São áreas de atuação onde, desde algum tempo ou por 

alguma outra intervenção já realizada, conseguiram produzir laços comunitários 

consistentes e gerar dinamicidade no tecido social, tornando-se terreno propício 

para atuação do sindicato e das ONGs.  

Nos territórios, observa-se uma complexidade do tecido social local a partir 

dos conflitos políticos entre os agentes da agricultura familiar. Os conflitos no 

sindicato, entre o sindicato e as ONGs ou entre as próprias ONGs têm possibilitado 

o surgimento de vários novos agentes com poder de liderança e mobilização. Esses 

conflitos estão quase sempre ligados a disputas por espaço político, e não por 

concepção de projeto de desenvolvimento.  

  As ações coletivas que uniram diferentes lideranças sindicais e ONGs em 

torno do combate ao projeto de irrigação da chapada são um exemplo forte de como 

os agentes locais elaboram e identificam seus objetivos comuns e os processos de 

enfrentamento daquilo que parece ser uma ameaça a todos.  

 Quase sempre os conflitos entre os sindicatos e as ONGs nos municípios têm 

relação com as possibilidades de melhor aproveitamento e potencialização das 

parcerias. Se por um lado as ONGs dizem que os sindicatos tentam instrumentalizar 

e direcionar as ações para seus projetos políticos, por outro, os sindicatos afirmam 

ser usados e explorados pelas ONGs.  

 Para se estabelecer e iniciar um trabalho, uma ONG precisa adquirir a 

confiança dos agricultores da área, uma legitimidade que, quase sempre, no início 

da instalação de suas atividades, necessita da apresentação do sindicato para as 

comunidades e os assentamentos rurais. A presença do sindicato e, em alguns 

casos, o seu poder de mobilização são imprescindíveis para que as ONGs iniciem 

seus processos de intervenção.  

As ONGs têm duplo significado para a elucidação das questões da presente 

Tese. Por um lado, elas são retratadas como recurso utilizado pelas instituições da 

matriz de compreensão do habitus desses agentes. As instituições estruturantes do 
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habitus foram formadas, em parte, utilizando-se das ONGs como recursos de 

atuação e intervenção. Entender o habitus também passa pela maneira como essas 

instituições prevalecentes nos teritórios utilizaram as ONGs para estabelecer suas 

trajetórias.  

Por outro lado, as ONGs são também produtos da complexidade do capital 

social acumulado pelos agentes. Elas, ao mesmo tempo que são recursos, são 

produtos do habitus dos agentes nos territórios. Através das ONGs, muitos agentes 

tiveram sua visibilidade ampliada no campo de relações e suas posições alteradas, 

logo que a existência da ONG e sua capacidade de captar recursos financeiros e 

executar projetos fomentou outras formas de capital para uso entre os agentes.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

A compreensão da análise desenvolvida na presente Tese está alicerçada na 

perspectiva dos estudos relacionais entre a pesquisa empírica e as categorias de 

habitus, campo e capital, desenvolvidas pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. 

Desde os primeiros momentos desta escrita, houve um esforço para colaborar com 

as reflexões de uma sociologia das práticas sociais.  

A ideia de pensar relacionalmente de Bourdieu passa pelo entendimento de 

que o agente social não é, necessariamente, determinado pelos condicionamentos 

estruturais de um campo de relações. Ao mesmo tempo, pesa sobre esse mesmo 

campo a força de uma matriz institucional, explicada por uma trajetória que insiste 

em atuar na reprodução incessante de seus dispositivos de ação.  

Os conceitos aqui utilizados e apresentados têm dois aspectos importantes: 

eles são ao mesmo tempo teóricos, pois oferecem forma e conteúdo para as 

análises aqui apresentadas, e metodológicos, operacionais, pois orientam como a 

pesquisa pode ser conduzida.  

Nesse sentido, as trajetórias sociais dos agentes da agricultura familiar nos 

dois territórios, Seridó e Sertão do Apodi, revelam a influência de instituições 

importantes para a formação de um habitus. A articulação de diferentes recursos – 

social, econômico, cultural, simbólico –, acumulados no decorrer de trajetórias dos 

agentes da agricultura familiar em dois campos de relações de poder nos territórios 

estudados, é analisada para explicar o funcionamento desse mesmo campo.  

Esta Tese buscou identificar e compreender, sobretudo, o lugar do capital 

social nos territórios, esse que é considerado o principal produto e reprodutor das 

relações sociais em questão, e como o capital social, enquanto recurso de poder, foi 

utilizado pelas disposições para agir de um habitus, na formação de um campo de 

relações. Os agentes da agricultura familiar são identificados como atuantes na 

concorrência por posições, pelo direito de nomear, oferecer sentido e significado 

para essas mesmas relações e pelo direito de classificar, arbitrar sobre as posições 

dos demais agentes em seu campo.  

A luta simbólica entre os agentes nos territórios emerge das relações que eles 

processam no campo de poder da agricultura familiar. Logo, deve-se perguntar: o 
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que é esse campo? É possível afirmar que ele funciona como uma arena de 

relações constituída pela presença dos agentes do segmento social da agricultura 

familiar em cada um dos dois territórios pesquisados.  

Pode-se falar também de um campo de relações da agricultura familiar no Rio 

Grande do Norte, um grande campo onde os agentes de todos os territórios se 

encontram. Nesse sentido, também é possível afirmar sobre subcampos nos 

territórios, onde os agentes locais se relacionariam, em vez de falar propriamente de 

um campo singular. De fato, há um grande campo de ralações em um nível macro, 

não somente no que diz respeito ao Rio Grande do Norte, onde os agentes ou 

outros agentes se enfrentam em disputas ampliadas na concorrência pelos mesmos 

recursos em questão.  

No entanto, foi preferível adotar a concepção de uma análise sociológica dos 

microespaços ou dos espaços intermediários. Os territórios são espaços sociais 

constituídos por afinidades entre os agentes da agricultura familiar, erguidos a partir 

da interação de instituições comuns e próximas, que ao longo de uma trajetória 

ajudaram a moldar um habitus coletivo.  

É nos territórios que os processos sociais se desenvolvem, funcionando como 

um “mundo de relações sociais” para quem deles compartilha valores, prestígio, 

normas e regras. Ao mesmo tempo, o campo de relações da agricultura familiar é 

apenas um entre tantos outros que estruturam um território.  

Na pesquisa realizada para o presente trabalho, observou-se o habitus dos 

agentes com atuação em dois campos de relações da agricultura familiar 

constituídos nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi, no estado do Rio Grande do 

Norte. Nessa perspectiva, os territórios são concebidos como espaços sociais 

estruturados por campos de relações, que, apesar de serem construções sociais 

moldadas por instituições, tentam homogeneizar as relações, possuindo também 

suas especificidades.  

Em relação ao território do Seridó, identificou-se um espaço social erguido 

sob a forte influência da religiosidade da Igreja Católica. Falar do Seridó é dizer 

sobre como uma instituição religiosa conseguiu de forma tão contundente contribuir 

com a estruturação da vida social de toda uma população. O discurso do seridoense 

é regido pela necessidade de compartilhar um território, de produzir e inventar 

símbolos e significados comuns, assim, dizer-se seridoense é antes de tudo uma 

estratégia de sobrevivência e ocupação de um lugar no mundo.  
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Em nenhum outro território do Rio Grande do Norte há o sentimento comum, 

a autoadjetivação positiva que o Seridoense faz questão de propagar. A exaltação 

de uma cultura peculiar, que remete a qualidades em que se tenta supervalorizar 

supostos traços culturais, também intimida e gera antipatia entre os que não são 

seridoenses.  

Sobre o Seridó, é comum ouvir dos agentes da agricultura familiar, de 

políticos do estado ou mesmo de pesquisadores da universidade que estão fora do 

Seridó opiniões sobre suas relações sociais. São expressões do tipo: “eles [os 

seridoenses] se acham melhores do que o restante da população do Rio Grande do 

Norte”, “eles sempre querem tudo para o Seridó” ou “só é bom e presta de verdade o 

que é do Seridó”. Essas têm sido algumas das noções estereotipadas, ou não, 

emitidas por quem observa as relações políticas e sociais do cenário Potiguar em 

relação ao território do Seridó.  

Apesar de os discursos dos agentes entrevistados na pesquisa remeterem a 

uma “cultura diferenciada” do Seridó, nunca foi interesse do presente trabalho 

desvendar e explicar os aspectos gerais dos valores comuns exaltados e 

compartilhados pelos seridoenses. No tocante ao Seridó, foi objetivo da Tese 

compreender como e de que forma foi estruturado o campo de poder das relações 

entre os agentes da agricultura familiar no território.  

 Não há pretensão alguma de desvendar os elementos estruturadores da 

formação do Seridó, ou mesmo do Sertão do Apodi, enquanto espaços sociais ricos 

em diversidade política. O recorte sociológico para esta Tese teve interesse nos 

campos construídos nos dois territórios, nas nuances das tramas sociais e políticas 

engendradas pelos agentes da agricultura familiar, que aqui também são 

compreendidas como lideranças.  

Não diferente dos demais campos que estruturam o território do Seridó, o 

campo de relações da agricultura familiar recebeu forte influência da Igreja Católica. 

A instituição igreja, com seus órgãos de atuação e o poder de uma religiosidade, 

teve como principal função no campo da agricultura familiar produzir laços de 

identidade compartilhados entre os seus agentes.  

Como já ressaltado nos capítulos desta Tese, no Seridó, a Igreja Católica foi 

fundamental para criar um ambiente favorável ao surgimento de lideranças da 

agricultura familiar. Esses agentes líderes são oriundos das comunidades rurais 

assistidas pela igreja, através de suas ações de formação política e social no 
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território. Foi constatada pela pesquisa a presença de uma igreja bastante ativa, a 

partir da década de 1950, atuando de maneira a criar e organizar os primeiros 

sindicatos de trabalhadores rurais do território.  

A sindicalização dos agricultores era incentivada como forma de garantir a 

influência da igreja sobre o território. No Seridó, produziu-se um campo de relações 

de poder dos agentes da agricultura familiar peculiar, em que a Igreja Católica 

tornou-se a instituição central de uma matriz que estruturou a trajetória social dos 

agentes do território.  

Através da centralidade da instituição igreja e de todo o legado cultural 

cultivado pelo Seridó, o sindicalismo rural do território adquiriu traços políticos que 

remetem a uma insistente tradição que seus agentes propagam. São argumentos 

que tratam de uma organização social compartilhada por uma comunidade fechada, 

onde foi feita, de suas práticas discursivas conservadoras, uma qualidade distintiva 

perante aos desafios, embates e conquistas no seu espaço social e no 

relacionamento com aqueles que estão do fora de seu território.  

O sindicalismo rural do Seridó influenciou a trajetória de seus agentes na 

perspectiva de formar lideranças tradicionais, com uma atuação muito voltada para 

as relações produzidas, quase sempre, no âmbito do próprio território ou de seus 

municípios. O discurso dos agentes do campo da agricultura familiar do Seridó é 

carregado de uma valoração excessiva, configurando-se, por um lado, como um 

atributo nas relações desse campo, mas, por outro, analisado como entrave para 

uma participação incisiva nas redes de articulações mais complexas, que estejam 

para além dos limites de seu espaço social circunscrito.  

Quando o ex-presidente da Fetarn e atual presidente da CUT/RN, José 

Rodrigues, afirmou: “o sindicalismo rural do Seridó não avançou politicamente”, ele 

na verdade quis dizer que os agentes do Seridó se fecharam em um mundo político 

criado e alimentado por eles mesmos. As organizações sociais do Seridó são 

seletivas na participação de seus agentes em redes de articulação.  

A ASA tem sido, por excelência, a experiência que mais atraiu as atenções 

dos seridoenses. O Seapac da Diocese de Caicó, até pouco tempo, coordenava 

essa rede. O Seridó, por si só, é uma rede de articulação política, um espaço de 

poder construído e defendido por seus agentes. Tem-se a impressão de que eles se 

relacionam com os demais espaços de articulação fora dos limites do Seridó, por ser 
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inevitável, uma vez que, se pudessem, evitariam. O Seridó se basta para os 

seridoenses.  

O campo da agricultura familiar do Seridó é homogeneizado pelo poder 

seridoense, tratando-se de um recurso simbólico usado, como já dito, também para 

intimidar seus concorrentes e produzir visibilidade no espaço social circunscrito do 

próprio território e do espaço social ampliado de atuação no Rio Grande do Norte. 

Sua suposta força organizacional tem origem no sentimento de pertença por eles 

construído e mobilizado como estratégia de acumulação de outros recursos e formas 

de capital disponíveis.  

A construção desse campo teve a contribuição da força da Diocese de Caicó, 

em que, a partir da década de 1950, as paróquias serviram de apoio para a criação 

de sindicatos. Já nas décadas de 1980 e 1990, o desempenho da igreja ficou sob a 

responsabilidade de seus órgãos e serviços de atuação para a questão social, com 

grande destaque para o Seapac, tendo papel importante na organização das 

relações de um campo político para os agentes da agricultura familiar.  

Por muito tempo, o Seapac priorizou a criação de associações rurais e a 

formação de novas lideranças no território do Seridó. Já em meados dos anos de 

1990 e início do novo século, a harmonia desse campo foi quebrada com o 

estabelecimento da rivalidade dos antigos parceiros. De um lado, a igreja, 

representada pelo Seapac, e do outro, a sua criatura, os sindicatos da Fetarn. Em 

disputa figurava a rede de associações, que em parte foi criada e incentivada pela 

atuação do Seapac no território, mas que sem a legitimação dada pelos 

sindicalistas, possivelmente, não teria ocorrido.  

A concorrência pelo “poder de nomear”, de oferecer sentido, falar em nome 

desse campo de relações em disputa tornou-se conflituosa em demasia para os 

mais tradicionais agentes da agricultura familiar do Seridó. O que esteve ou ainda 

está em jogo é a ampliação do poder de atuação das instituições desse campo para 

além de suas fronteiras. Os agentes, não mais satisfeitos com suas conquistas até 

então, intensificaram a luta por novas posições no espaço social ampliado do 

território, o que ocorreu devido às ambições produzidas pelas disposições de seu 

habitus em atuar no campo da política partidária.  

O envolvimento dos agentes com a política partidária sempre ocorreu, 

fazendo parte de suas trajetórias a participação em disputas pelo poder local, 

através das câmaras de vereadores e prefeituras. O papel formativo oportunizado 



204 

 

 

pela igreja durante a formação dos sindicatos, as experiências com a organização 

sindical e o associativismo rural, o desempenho do Seapac, etc. proporcionaram a 

muitos agentes grande disposição para atuar na política partidária no Seridó.  

A ampliação da influência da instituição partido político sobre as disposições 

para agir dos agentes nos territórios foi intensificada a partir de 2003, com a 

chegada de Luís Inácio Lula da Silva e seu Partido dos Trabalhadores (PT) ao 

Governo Federal. Esse momento coincide com a formação de um bloco político, que 

levou a conquista do governo estadual do Rio Grande do Norte ao Partido Socialista 

Brasileiro (PSB) e à sua representante, Vilma de Faria.  

A partir de então, é celebrada uma parceria, formada por grupos aliados em 

torno da política partidária, movimentos sociais e algumas das principais redes de 

articulação, envolvendo ONGs, sindicatos, associações etc. Disso, resultou a 

construção de uma grande estrutura de reprodução do poder desses grupos, 

proporcionada, também, pela execução do Programa de Combate à Pobreza Rural 

(PCPR), que na década de 2000 foi intitulado de Programa Desenvolvimento 

Solidário (PDS).  

 As ações do PCPR montaram uma máquina associativista que ofereceu 

grande visibilidade política aos seus representantes nos territórios e, como já dito, os 

agentes do Seridó foram os que mais conseguiram tirar proveito desse momento. As 

questões relacionadas aos conflitos pela influência sobre as associações rurais no 

território já tiveram grande importância. A concorrência entre os agentes sempre 

existiu e ainda existe por legitimidade e representação política, por visibilidade e 

reconhecimento social fora e dentro de seu campo de atuação. 

No entanto, falta unidade de ação entre aqueles que sempre se utilizaram do 

discurso da identidade coletiva. Diante da falta de um projeto comum em torno de 

nomes para liderar esse campo de relações no Seridó, qualquer tentativa maior de 

mobilidade de seus agentes no espaço social ampliado do território resultou em 

enormes fracassos.  

Por exemplo, o envolvimento dos agentes em campanhas eleitorais quase 

sempre não dá certo. José Procópio do Seapac, na última década, passou por pelo 

menos três partidos políticos diferentes, nos quais tentou firmar candidaturas que 

nunca tiveram sucesso, o que se explica, em parte, por seu nome não agregar 

apoios.  
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As experiências bem-sucedidas do Seridó no que se refere à conquista de 

mandatos eletivos e maior participação no cenário político do território são limitadas 

aos pequenos municípios. É o caso de Florânia, Cerro Corá, Lagoa Nova, São João 

do Sabugi e Serra Negra do Norte, cujas experiências se limitam a ambientes 

institucionais muito circunscritos e marcados, no caso dos dois primeiros, pela mão 

de ferro de suas lideranças, a partir da formação de verdadeiras oligarquias 

sindicais.  

O habitus dos agentes do Seridó tem origem em uma matriz marcada pela 

trajetória social, fortemente alicerçada em instituições que influenciaram suas 

disposições para agir no campo de poder constituído para o debate da agricultura 

familiar. O papel desempenhado pela igreja, sem dúvida alguma, possui grande 

centralidade; no caso do Seridó, trata-se de uma instituição que não admite ser 

coadjuvante. Ela mesma é o maior e mais importante agente desse campo no 

território, em que a igreja nunca saiu de cena.  

A matriz de compreensão institucional do habitus dos agentes do Seridó diz 

muito sobre a forma como seus agentes se comportam. Como já discutido, tem-se o 

entendimento de que o habitus, no que concerne ao campo de poder onde esses 

agentes estabelecem relações, tanto pode atuar no condicionamento de suas 

práticas sociais quanto na inovação e mudança.  

No Seridó, a presente Tese identificou uma forte reprodução das estruturas 

coercitivas do campo sobre os agentes e uma margem muito estreita do habitus em 

produzir algo diferente do que as instituições daquele espaço social, ao longo de 

suas trajetórias, neles internalizaram. Ou seja, o tal sentimento de identidade 

seridoense, capital simbólico acumulado que consequentemente está no habitus dos 

agentes do campo da agricultura familiar, foi forjado pela atuação de instituições que 

ao longo do tempo usam esses agentes em suas disputas por poder e capital para 

conservarem, assim, viva a representação de um espaço social diferenciado.  

O capital simbólico dos seridoenses no campo da agricultura familiar e no 

espaço social do território é produto e reprodutor de suas instituições. A vitalidade 

social do Seridó é no campo da agricultura familiar resultado de um conjunto de 

disposições, habitus, que ao mesmo tempo que orienta seus agentes a lidarem com 

as disputas e concorrências pelas formas de capital disponíveis, experiências 

reconhecidamente exitosas, também os aprisiona em comunidades fechadas, 

impedindo-os de interagirem com ambientes institucionais mais complexos.  
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O capital social, de onde emanam os recursos simbólicos dos seridoenses, é 

sem dúvida alguma um potencializador das ambições de seus agentes, sobretudo, 

na concorrência por outras formas de capital. No entanto, as características desses 

recursos simbólicos entre os agentes não são algo homogêneo. Os agentes que 

conseguiram sair das amarras valorativas da autoadjetivação positiva do Seridó 

demonstram mais habilidades em estabelecer parcerias e ampliar seu poder de 

atuação, como é o caso das lideranças dos municípios de São João do Sabugi, 

Serra Negra do Norte e Parelhas.  

O capital social do Seridó é facilmente confundido com o que muitos chamam 

de “bairrismo”, expressão que serve para designar a defesa demasiada e fervorosa 

dos valores e qualidades de um lugar, território, espaço social, em detrimento de 

outros. Como já analisado, apesar de os recursos construídos e mobilizados pelos 

agentes do Seridó estarem disponíveis para uso em todo o espaço social do 

território, apenas alguns conseguem fazer uso disso.  

A distribuição de poder e a manipulação dos diferentes recursos por partes 

dos agentes no campo de relações da agricultura familiar são realizadas de forma 

desigual. Os valores seridoenses resultam em ganhos e conquistas para aqueles 

que estão mais engajados nas redes de articulação do território.  

Já no território do Sertão do Apodi, há uma heterogeneidade maior no que se 

refere a valores supostamente compartilhados pelos agentes da agricultura familiar. 

Nesse território, a configuração espacial não obedece, nem de longe, os mesmos 

atributos de pertencimento mobilizados pelos seus vizinhos seridoenses. O Seridó já 

era Seridó antes da política territorial ou de qualquer demanda política externa, ao 

contrário do Sertão do Apodi, que, em outras perspectivas, também é chamado de 

Oeste Potiguar ou Médio Oeste. O Seridó sempre foi Seridó.  

A composição dos agentes do campo de relações da agricultura familiar 

constituído no Sertão do Apodi segue a pluralidade e a diversidade social 

identificadas em seu espaço social. O Sertão do Apodi, como referido anteriormente, 

é um celeiro de instituições atuando na promoção do desenvolvimento do território. 

A Igreja Católica também desempenhou, nesse território, função preponderante na 

formação de um habitus para seus agentes, mas não possui a mesma importância 

para a estruturação da matriz de compreensão institucional desse mesmo habitus, 

como analisado no caso do Seridó.  
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Somando-se à atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Seapac da 

Diocese de Mossoró no território, os padres europeus da Congregação religiosa do 

Sagrado Coração de Jesus movimentaram a cena política e social de muitos 

municípios que hoje formam o Sertão do Apodi. Essa Igreja Católica atuou 

fortemente para organizar e dotar de um senso crítico inúmeros jovens que hoje são 

agentes políticos da agricultura familiar no campo de relações erguido naquele 

espaço social.  

A grande característica da influência da igreja no primeiro momento da 

constituição de um campo de poder no Sertão do Apodi, iniciado ainda na década de 

1960, foi marcada pela formação política e social oferecida a grupos de jovens e 

associações rurais. Posteriormente, muitos desses jovens se tornaram lideranças 

que renovaram o movimento sindical rural, criando novas associações, cooperativas 

e Organizações Não Governamentais, que, atualmente, protagonizam a cena 

política do segmento no território.  

A formação com forte teor contestador da realidade social, naquele momento, 

ajudou a moldar uma trajetória social de agentes, que rapidamente assumiram 

posições nas organizações sociais do território. No Sertão do Apodi, o papel 

desempenhado pela igreja ocorreu em um determinado momento que possibilitou o 

surgimento das primeiras lideranças, que viriam mais tarde estruturar esse campo de 

relações em construção.  

No Sertão do Apodi, a igreja não possui a mesma centralidade e influência 

sobre a matriz do habitus dos agentes, como ocorre no caso do território do Seridó. 

Os sindicatos e os partidos políticos produziram disposições para as práticas sociais 

dos agentes, em alguns casos, até mais representativas do que a Igreja Católica 

conseguiu.  

A igreja saiu de cena no Sertão do Apodi e deixou que o protagonismo fosse 

exercido pelos jovens por ela formados. Nesse território, a atuação dos agentes em 

sindicatos e nos partidos políticos foi potencializada pela chegada/ou criação de 

ONGs. Como já argumentado na presente Tese, as ONGs são compreendidas como 

instrumentos de reprodução dos projetos de poder dos agentes, que agem a partir 

das disposições da matriz do habitus e não como parte desta. As instituições que 

compõem mais fortemente esse habitus, ao longo do tempo, instrumentalizaram as 

ONGs para a reprodução de seus recursos e valores. 
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No entanto, é notório o poder que as ONGs adquiriram no Sertão do Apodi, 

podendo, pelo grande trabalho que desenvolvem, ser analisadas como parte da 

matriz formadora de um habitus. No entanto, elas são formadas por agentes que 

tentam potencializar suas ações, podendo também ser compreendidas como 

agentes, resultantes da matriz de um habitus compartilhado no território.  

As ONGs são, em muitas situações, instrumentos de propagação de poder 

usados para levar adiante projetos de controle do campo e difusão de valores bem 

como para a obtenção de diversas formas de capital por parte dos agentes. Como 

foi analisado, o Sertão do Apodi é o território que reúne o maior número de ONGs no 

Rio Grande do Norte, o que tem relação direta com o desenvolvimento do Projeto 

Lumiar e agora com a execução do Projeto Dom Helder Câmara nas áreas de 

assentamento de reforma agrária e nas comunidades rurais.  

A reconhecida organização social do Sertão do Apodi é resultado da 

intervenção de instituições que, ao longo dos últimos 30 anos, produziram e 

mobilizaram em seu território importantes laços de cooperação e participação entre 

os agentes, que, atualmente, integram o campo de poder da agricultura familiar. A 

presença de uma igreja com visão social progressista, aliada a sindicatos fortes e 

concentração de ONGs atuando na organização social, é característica dos 

processos sociais que se desenvolvem no Sertão do Apodi.  

É nesse contexto que o sindicalismo rural do território se destaca como 

instituição que busca liderar os processos sociais naquele território. Com a criação 

de uma nova federação sindical, Fetraf, a concorrência por representatividade do 

segmento aumentou, fazendo com que o tradicional sistema Fetarn/Contag no 

território buscasse novas formas de atuação e integração junto aos agricultores 

familiares.  

A relevância política dos sindicatos ao sistema Fetraf no território do Sertão 

do Apodi, em um primeiro momento, foi importante para estimular as disputas por 

público e visibilidade entre as diferentes federações sindicais, mas, nos últimos 

anos, deixou de existir ou foi significativamente reduzida. Mesmo as disputas entre 

as federações e seus sindicatos com as ONGs também perderam sentido. Agora, o 

que se observa é a reanimação de forças antes concorrentes, que, pelo menos na 

esfera macro, têm conseguido demonstrar unidade, a exemplo do que atualmente 

ocorre em torno das ações de combate ao projeto de irrigação da chapada do Apodi.  
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A maior e mais importante experiência de trabalho em rede, o Focampo, já 

sinaliza para seu ressurgimento. Os sindicatos, as ONGs e a igreja têm somado 

esforços em torno de grandes temas, tais como as inciativas já realizadas para o 

combate ao projeto de irrigação da chapada e as reinvindicações de políticas de 

convivência com a seca. Essa tem sido uma pauta comum dos agentes nos 

territórios do Seridó e do Sertão do Apodi e em todo o Rio Grande do Norte.  

 A ação política dos agentes da agricultura familiar no Sertão do Apodi é muito 

instigante de ser estudada. Nesse território, a matriz institucional que deu origem ao 

habitus dos agentes da agricultura familiar produziu um dos mais visíveis e 

consolidados campos de relações para esse segmento. A efervescência social do 

Sertão do Apodi tem grande reconhecimento no seu espaço social e entre os 

agentes com atuação fora de seus limites.  

 As redes de articulação política no território, estabelecidas no campo da 

agricultura familiar, produziram poder e legitimidade suficientes para promover seus 

agentes em espaço social, ou seja, para além dos limites do seu campo originário. 

Os projetos bem-sucedidos e articulados de conquista de mandatos nas câmaras de 

vereadores e prefeituras demonstram a vitalidade política de algumas dessas 

inciativas. O envolvimento dos agentes nos partidos políticos e o trabalho 

desenvolvido por seus simpatizantes e apoiadores nas ONGs conseguiram 

capitanear importantes recursos de diversas ordens para alimentar seus projetos de 

poder.  

Os processos sociais que se desenvolvem no Sertão do Apodi apontam para 

a construção da hipótese de que seus agentes não herdaram nada ou herdaram 

muito pouco, no sentido culturalista de uma formação histórica. Ou seja, a origem 

dos laços de cooperação e reciprocidade, as redes de articulação e os interesses 

compartilhados, criados e mobilizados naquele território apontam para a atuação de 

instituições que, sobretudo, nos últimos 30 anos, têm continuamente atuado na 

organização e na capacitação de grupos sociais.  

Ao contrário, os agentes da agricultura familiar do Seridó, em seus discursos, 

exaltam suas qualidades políticas como uma disposição intrínseca da sua história. 

Contudo, Bourdieu (2011a) também diz que o habitus age sobre o agente “quase 

que no corpo”, ou seja, talvez faça sentido os seridoenses se sentirem com um 

“DNA” diferenciado, pois é isso mesmo que o habitus produz nos agentes, ou seja, 

suas disposições culturais estão tão incorporadas, inclusive na postura dos agentes, 
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que se tem a sensação de que algo que é essencialmente social possa ser 

biológico.  

Já os integrantes desse campo no Sertão do Apodi falam sobre uma 

construção difícil e contínua de iniciativas de organização social e aprendizagem 

política, muitas vezes conflituosa. A matriz igreja, sindicato e partido político 

desempenharam papéis diferentes na formação do habitus dos agentes e nos 

desdobramentos de suas ações nos campos dos dois territórios. 

As análises da presente Tese afirmam que os campos de relações da 

agricultura familiar nos territórios do Seridó e Sertão do Apodi são bastante 

diferentes no que se refere ao papel desempenhado pelo habitus dos seus agentes. 

Apesar da mesma matriz de compreensão institucional, fundada no tripé igreja, 

sindicato e partido político, o habitus dos agentes estudados sofreu influências 

quase antagônicas dessas instituições em suas trajetórias. 

  Esse aspecto, como já dito, tem relação com a forma como as instituições da 

matriz, em menor ou maior medida, interferiram no conteúdo do habitus dos agentes 

e nas suas práticas sociais no interior do campo de relações da agricultura familiar. 

As instituições nos dois territórios pesquisados possuem singularidades, o que foi 

fundamental para a produção de resultados diferentes, remetendo a conclusões 

sobre a maneira como os agentes estruturam o campo de relações e suas 

estratégias de acumulação das formas de capital disponíveis em cada território.  

Os recursos econômicos, sociais, culturais e simbólicos construídos e 

mobilizados pelos agentes ao longo de suas trajetórias e no interior do campo que 

atuam refletem nesse sentido a formação de um habitus que combina elementos 

diferentes da matriz de compreensão institucional nos territórios. Nesse cenário, o 

capital social foi importante como estratégia de produção e acesso a outras formas 

de capital para os agentes da agricultura familiar.  

As posições dos agentes pesquisados nos seus respectivos campos de 

atuação representam o modo como eles conseguiram acumular capital social e 

revertê-lo em outros recursos para serem usados nas disputas e concorrências por 

reconhecimento e legitimidade em seus territórios. 

A presente Tese concluiu que o habitus coletivo dos agentes, com origem em 

trajetórias sociais alicerçadas por uma matriz de compreensão institucional baseada 

na primazia da igreja, sindicatos e partidos políticos, foi importante para a 
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estruturação de dois campos de poder, com características diferentes, nos territórios 

do Seridó e Sertão do Apodi no Rio Grande do Norte.  

Enquanto no campo de relações da agricultura familiar no Seridó o habitus 

dos agentes os orientou para uma prática social pouco diversificada, no Sertão do 

Apodi observou-se a existência de uma dinâmica social mais plural e 

multirreferenciada. O habitus dos agentes seridoenses atuou na produção de ações 

muito mais voltadas para as questões do próprio território, aliadas a uma frágil 

variedade de agentes, o que se traduz no que os próprios seridoenses chamam de 

“cultura diferenciada”.  

O uso do discurso da “cultura diferenciada” é um sentimento de unidade 

mobilizado como atributo de distinção nas relações desses agentes fora e dentro de 

seu espaço social. No caso de como o discurso da “cultura diferenciada” nos limites 

do próprio Seridó age, têm-se como exemplo a maneira como os agentes se referem 

às diferenças das práticas sociais existentes entre os agentes dos sindicatos e as 

organizações dos municípios do Seridó ocidental em relação ao Seridó oriental e ao 

Seridó da Serra de Sant’Ana.  

Esse sentimento, recurso simbólico, reflete uma estratégia dos seridoenses, 

pautada em uma suposta unidade por eles defendida e mobilizada, 

sistematicamente, para a produção de uma hegemonia que os seridoenses nunca 

tiveram no campo de relações de poder ampliado da agricultura familiar potiguar. 

Esta talvez seja a maior frustação dos agentes seridoenses: não conseguirem 

exercer papel de destaque para além de seus limites espaciais.  

O campo da agricultura familiar do Sertão do Apodi sobra em variedade de 

agentes, mas falta em unidade de ação, o que poderia ser um elemento 

potencializador, assim, a pluralidade e a diversidade dos agentes acabam atuando 

como impedimento para o crescimento maior dos grupos que concorrem no território. 

A efervescência dos agentes se reverteu na construção de uma variedade de redes 

de articulação, no discurso da harmonia de interesses e na convivência pacífica, 

ficando apenas a retórica da boa diplomacia.  

Entre as experiências do Sertão do Apodi, a rede construída em torno do 

projeto Dom Helder Câmara se destaca. Ela poderia exercer um papel mais de 

unidade, porém as disputas pelo poder de representar suas comunidades, 

municípios e o próprio território, através do acúmulo de alguma forma de capital a 
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ser obtida, resultam na diminuição das possibilidades de os agentes terem ampliada 

sua capacidade de ação com essa experiência.  

No entanto, o maior resultado da presente Tese não é apenas realçar as 

diferenças existentes de como um habitus comum à atuação dos agentes da 

agricultura familiar em dois espaços sociais diferentes, aqui também chamados de 

territórios, conseguiu construir e mobilizar distintas formas de capital social. Até 

porque, conclui-se que o capital social foi, nessas situações estudadas, um recurso 

apenas inicial desses agentes para a obtenção de outras formas de capital, 

objetivando com isso o controle do campo, sua hegemonia, através do exercício da 

violência simbólica, ou seja, buscando tornar suas ideias as ideias do campo.  

Fica entendido que o caminho metodológico não poderia ser realizado de 

outra forma, devido à pertinência de todos os argumentos aqui identificados e 

analisados. Através do exaustivo uso do conteúdo do discurso da trajetória social 

dos agentes, a presente Tese defende a ideia de que a complexidade social dos 

agentes, tanto no Seridó, quanto no Sertão do Apodi, produziu um capital social 

distribuído de forma desigual e originou o que se analisou nesta Tese como 

comunidades fechadas de capital social.  

 Os territórios do Seridó e do Sertão do Apodi são espaços sociais que, 

através de instituições prevalecentes, ou seja, de uma matriz de compreensão 

comum ao habitus de seus agentes, conseguiram produzir dois campos de poder, 

onde, de forma desigual e hierarquizada, grupos sociais circunscritos a 

determinados agentes líderes levam adiante seus projetos de poder.  

O trabalho também compreende que os ganhos distribuídos de maneira não 

horizontalizada, recursos esses mobilizados pelos agentes, não têm nada de 

ilegítimo, apenas fazem parte do jogo de poder no campo em que atuam. O papel do 

cientista social é problematizar essa realidade e ressaltar como e de que forma isso 

ocorre em um processo social. O que acontece nos territórios do Seridó e do Sertão 

do Apodi não revela apenas diferenças de capital social, mas, fundamentalmente, 

mostra que os resultados das disputas nesse campo são por poder e, 

consequentemente, pelo controle das melhores posições.  

A pesquisa da Tese confirma que a concorrência pelas formas de capital 

resulta das disposições para agir orientadas pelo habitus desses agentes no interior 

do campo, sendo assim, trata-se da estrutura estruturada em disputa com a 

estrutura estruturante. Enquanto a primeira atua no sentido de fazer com que os 
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agentes apenas a reproduzam, e nesse sentido as relações de desigualdade são o 

seu maior resultado, a segunda tenta inovar, criar algo diferente, por exemplo, 

quando a maioria dos discursos dos agentes pesquisados diz sobre ganhos 

compartilhados, relações de reciprocidade e desprendidas de interesses 

particulares,  negando os conflitos e a concorrência por poder.  

Nesta Tese, argumenta-se sobre a ideia de que o capital social não 

necessariamente é um bem coletivo, no sentido de seu uso ampliado. Os agentes da 

agricultura familiar, tanto no Seridó quanto no Sertão do Apodi, têm no capital social 

seu poder para agir e acessar outras formas de capital, mas esse mesmo recurso 

acabou por dar forma e conteúdo a uma comunidade fechada de agentes que se 

beneficiam de seus ganhos.  

Esse capital social analisado pela presente Tese pouco tem relação como o 

propagado na literatura (PUTNAM, 1996; BAQUERO, 2001; ABU-EL-HAJ, 1999) 

defendida pelo Banco Mundial e outros organismos internacionais de financiamento, 

inclusive adotada pelo PDHC no caso do Sertão do Apodi. Uma perspectiva 

trabalhada como capital social sinônimo sempre de um bem coletivo e promotor da 

equidade social. Essa abordagem, como visto no começo do trabalho, é, 

costumeiramente, utilizada nas metodologias de políticas, programas e projetos de 

desenvolvimento econômico e promoção social, tanto por governos quanto por 

ONGs.  

O capital social analisado aqui difere, pois constata a ideia de que os recursos 

estão em disputa e há uma concorrência dos agentes pelas melhores posições no 

interior de um campo de relações. O habitus dos agentes é decisivo para a posse 

das formas de capital disponíveis no campo, no caso dos agentes estudados, o 

capital social tem melhor uso por parte dos que conseguiram ao longo de suas 

trajetórias acumulá-lo e usá-lo no campo.  

 Os agentes da comunidade fechada de capital social são os empoderados, 

ou seja, aqueles que de fato são os grandes beneficiados pelas redes de 

sociabilidades e suas instituições no campo. A adoção do termo empoderado, como 

já enfatizado no segundo capítulo da Tese, não é alusão a nenhuma teoria do 

empoderamento ou empowerment. A análise das trajetórias sociais dos agentes 

identificou o termo empoderamento em seus discursos como forma de fazer 

referência àqueles que, pelas ações desenvolvidas, conseguiram se destacar. 

Então, trata-se de uma apropriação discursiva do termo empoderamento.  
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Nesse sentido, quando os agentes entrevistados estão falando dos que 

passaram por algum processo social de organização, capacitação e experiências 

com ações coletivas promovidas por igrejas, sindicatos, ONGs, associações, 

cooperativas, partidos políticos, governos etc., enfim, indivíduos e grupos que se 

destacaram no campo de relações da agricultura familiar, ocupando posições de 

poder, na verdade, estão refletindo sobre eles mesmos.  

Os empoderados hoje estão a coordenar, assessorar e desenvolver 

atividades nas ONGs dos territórios, dirigindo os sindicatos e presidindo muitas 

associações, cooperativas e grupos que atuam diretamente com os agricultores em 

suas comunidades e áreas de assentamentos rurais. Na busca pela ampliação de 

suas capacidades de ação e mobilidade entre um campo e outro no mesmo espaço 

social, eles também ocupam ou ocuparam cargos nos governos e mandatos de 

vereadores, vice-prefeitos, prefeitos.  

As oligarquias sindicais, em que esposa, filhos e filiados do grupo do 

presidente se consolidaram em décadas de gestão, como visto no desenvolvimento 

da Tese, também são expressões dessa comunidade fechada de capital social. Os 

eternos presidentes de associações e sindicatos são caricaturas desse 

empoderamento da comunidade fechada, somando a isso estão os dirigentes de 

ONGs que, além de executarem os projetos planejados para uma determinada área, 

também querem executar seus projetos político-partidários.  

 O acesso à informação, através da participação contínua nas ações desse 

campo, produz inúmeras facilidades para determinados agentes, é o capital social 

em ação, afinal é pra isso que ele serve, para facilitar a vida das pessoas. Nessa 

perspectiva, devem-se incluir na lista dos exemplos da comunidade fechada aquelas 

áreas, comunidades dos territórios onde suas lideranças foram alvo dos primeiros 

investimentos de projetos de geração de renda, construção de cisternas, irrigação, 

crédito desburocratizado, conquistas de recursos do PCPR, Pronaf etc.  

Algumas dessas experiências que foram descritas e analisadas nos capítulos 

cinco e seis da Tese demonstram de que forma os agentes conseguem, de modo 

não homogêneo, acessar os recursos construídos e mobilizados nesse campo.  

Por fim, a presente pesquisa finaliza sua contribuição para a problematização 

relativa ao campo acadêmico da agricultura familiar. É defendida a ideia de que os 

processos sociais nas áreas rurais precisam ser analisados com enfoques teóricos 

que não enfatizem, necessariamente, as estratégias de resistência, como é comum, 
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desse variado segmento social, aqui representado pelos agentes de um campo, mas 

que as pesquisas apontem para o alargamento da compreensão de suas práticas 

sociais, de como se posicionam e lidam com o poder inerente às relações 

concebidas e processadas em suas relações.  

O esforço para compreender os empoderados da agricultura familiar e suas 

comunidades fechadas de capital social foi importante na perspectiva de contribuir 

para a elucidação a respeito de como práticas sociais produzidas em campos de 

diferentes espaços sociais, Seridó e Sertão do Apodi, reproduziram formas 

diferentes de poder, mas que resultaram no mesmo propósito, ou seja, em 

hierarquização e desigualdade em seu acesso.  
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