
COMUNIDADE ARARIBA DE BAIXO – PE
A VISÃO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
Poliana de Figueirêdo Xenofonte1, Ricardo César de Sousa Carneiro da Cunha2, Nádia Consuelo Aragão3, 

Rafael Lima de Oliveira4, Mariana Camilo Otaviano da Silva5



________________
1. Primeiro Autor é Médica Veterinária e aluna do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Universidade Federal Rural de Pernambuco R. Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE – CEP 52171-900. E-mail: polianaxenofonte@yahoo.com.br.
2. Segundo autor é Médico Veterinário e aluno do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Universidade Federal Rural de Pernambuco R. Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE – CEP 52171-900.
3. Terceiro Autor é Médica Veterinária e aluna do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Universidade Federal Rural de Pernambuco R. Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE – CEP 52171-900.
4. Quarto Autor é Médico Veterinário e aluno do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Universidade Federal Rural de Pernambuco R. Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE – CEP 52171-900.
5. Quinto Autor é Médica Veterinária e aluna do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Universidade Federal Rural de Pernambuco R. Dom 
Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE – CEP 52171-900.

Introdução

O Assentamento Arariba de Baixo dista a 33 km do 
município do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco,
Brasil, e possui uma área aproximada de 881 ha, 
fundado em 1992 coordenado à época pelo MST-PE 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra / 
Regional Pernambuco). O movimento rendeu à cada
família assentada um lote de terras do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
através de decreto regularizado em 18 de setembro de 
1996 passando a ser conhecido como Terra, Trabalho e 
Liberdade, onde se localiza a comunidade de Arariba 
de Baixo (objeto de estudo do presente trabalho). 
Alguns dos assentados são antigos moradores da antiga 
usina de Massauaçu, e outros vêm do Agreste e Sertão 
de Pernambuco, que saíram de suas regiões 
principalmente por falta de água [1,2].

Material e métodos

Como parte do cronograma do Curso de Licenciatura 
em Ciências Agrárias, foi proposto a elaboração de um 
roteiro para melhor aproveitar a viagem de aula prática 
ao Assentamento Arariba de Baixo. Em sala de aula, 
foi realizada a formação de grupos com alunos do 1º 
semestre do curso de Licenciatura em Ciências 
Agrícolas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, com o intuito de formar tópicos 
pertinentes às matérias lecionadas no semestre em 
questão (Educação Agrícola e Sociedade Rural A; 
Fundamentos de Filosofia História e Sociedade da 
Educação Agrícola; Introdução à Psicologia 
Educacional; Prática de Ensino – Metodologias 
Participativas). Os tópicos, com o auxílio dos 
professores, foram agrupados e sistematizados 
formando pontos de observação usados posteriormente 
como base para a formação de um roteiro de 
observação. Parte dos alunos viajou para a cidade de 
Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco (Terra, 
Trabalho e Liberdade) no dia 06 de maio de 2009, com 
saída do micro-ônibus do campus da Universidade às 
08h30min da manhã e chegada ao destino final (Escola 

Dr. José Roberto Monteiro, Fig. 1A) por volta das 
10h30min da manhã. Houve então, a apresentação dos 
visitantes e dos lideres dos diversos segmentos dentro 
do assentamento (Fig. 1B) e por fim uma visita as 
instalações da escola. Posteriormente, em sala cedida 
pela escola, formou-se um círculo e debateu-se sobre a 
formação do assentamento e a participação dentre os 
diversos setores e sua interação com a unidade 
educativa (Fig. 1C). Após pausa para almoço, houve a 
entrevista com o atual presidente da Associação de 
Moradores de Arariba de baixo, o senhor João Ferreira.

Em uma das salas disposta pela escola, durante a 
reunião com o senhor João Ferreira, foram indagadas 
de forma casual, questões a respeito do funcionamento 
da Associação, objetivos atuais e passados, métodos de 
procedimento, a interação com a escola e outros 
assuntos que surgiram no decorrer da conversa. Após 
cerca de 1h de conversa, o grupo seguiu para a sede da 
Associação para conhecer as instalações.

Resultados e Discussão

A associação tem sua base iniciada pelos assentados 
logo no início do processo de assentamento (1992) com 
a formação de uma comissão de base dos assentados
constituída por 11 representantes até o ano de 1996
quando foi formada, a partir de votação entre os 
moradores, a Associação de Moradores de Arariba de 
Baixo (escolhidos por eles próprios, entre os anos de 
1996 e 1997). Atualmente o assentamento é formado 
por 152 famílias (cadastradas no INCRA) distribuídas 
em 1150 ha, e a sede da associação se localiza na área 
em que foram construídos os primeiros abrigos em 
1992 ficando mais central para atender a todas as 
famílias. A sede consta de uma casa simples (Fig. 1D)
onde, além de ocorrerem as reuniões da Associação e 
da Cooperativa local, também funciona a creche para 
os filhos dos assentados (conquistada até 2010).

As reuniões da direção da associação ocorrem, ao 
menos uma e até quatro vezes ao mês, atendendo às 
necessidades apresentadas e havendo a elaboração de 



pautas a serem discutidas. Já as Assembléias ocorrem 
no 1º domingo de cada mês e estão presentes membros 
da comunidade, da cooperativa e do conselho, havendo 
a votação de projetos e resolução de problemas trazidos 
à Associação.

As eleições eram realizadas, no começo, a cada dois
anos e atualmente a cada três anos. E, embora numa 
eleição seja esperada a formação de chapas, o Sr. João 
Ferreira relatou a formação de chapa única na última 
eleição por falta de candidatos. Este fato pode ser 
interpretado como uma falta de interesse por parte das 
pessoas da comunidade em participar das atividades
locais ou mesmo um monopólio das funções na 
comunidade causando desinteresse pelos mesmos.

A associação de moradores age como intermediadora 
para resolver os problemas do assentamento – agem 
como vigilantes constantes do equilíbrio dentro do 
assentamento percebendo e/ou escutando os problemas. 
Nas Assembléias Gerais são desenvolvidas pautas,
havendo o interesse em discutir os problemas e 
soluções com as lideranças das demais representações e 
com a comunidade; além de tudo, a Associação 
funciona também como representante na política 
externa quando oportuno, pode-se afirmar, diante do 
exposto, que há espaço para o diálogo.

Como objetivo da visita, foi questionado acerca da 
interação da associação com a escola, foi identificado 
duas interações de maior relevância:

Interação Associação – Escola: onde pais ou 
qualquer membro do assentamento pode opinar ou 
reclamar nas reuniões da Associação sobre o 
andamento, funcionamento e dinâmica da escola.

Interação Escola – Associação: onde os problemas 
da escola são discutidos nas reuniões do conselho 
escolar e levados à Associação para melhor 
entendimento com os pais dos alunos e a comunidade.

O Sr. João Ferreira, enquanto líder da associação, 
apresenta-se como líder democrático, escutando as 
opiniões do grupo e expressando suas opiniões, ao 
tempo que procura entrar em consenso com todos os 
integrantes do grupo com fins de proporcionar o 
equilíbrio deste. Entretanto (considerando o fato da 
formação de chapa única na última eleição), a 
sociedade com a qual a associação trabalha não tem 
interesse aparente em participar ativamente como um 
dos líderes da associação, ou como associado (de 
acordo com o fato relatado sobre a inadimplência e a 
não associação de famílias).

De acordo com as informações do Sr. João Ferreira, 
há ainda os problemas enfrentados atualmente na 
comunidade do assentamento, como o caso do repasse 
de terras: acontece quando uma família vende seu lote 
de terras conquistado à época do assentamento, para 
alguém que não lutou pela causa junto com as demais 
famílias de assentados. Este novo cidadão não se 
integra à comunidade, de forma que não produz para 

repassar parte dessa produção para a cooperativa da 
comunidade, quebrando assim o equilíbrio dentro da 
comunidade. Esses mesmo novos cidadãos, e alguns 
assentados, que não têm interesse em participar das 
ações da comunidade, também são tidos como 
causadores de conflito ao ultrapassar os limites dos 
lotes, fazendo o deslocamento de estacas para o interior 
de lotes vizinhos.

A Associação de Moradores de Arariba de Baixo 
possui projetos em pauta já conquistados em 
andamento e outros futuros:

Projetos conquistados:
- Funcionamento da creche no local da sede da 

associação até o ano de 2010;
- A melhoria das casas com a disposição de R$ 

5.000,00 para cada família fornecido pelo INCRA.
Projetos Futuros:
- Funcionamento de uma destilaria que vem a 

atender os produtores de cana locais;
- Asfaltamento das rodovias.

Na comunidade existem ainda problemas com o
destino do lixo e o abastecimento de água. O caminhão 
de lixo não acessa o assentamento e o lixo gerado pela 
comunidade é queimado. Já o problema da água 
decorre do abastecimento de água, função do município
do Cabo de Santo Agostinho, não chegar ao 
assentamento, e porque as bombas que faziam o 
abastecimento de água estão fora de funcionamento 
fazendo com que parte dos moradores construísse
cacimbas perto de suas casas para garantir o 
abastecimento próprio.
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Figura 1A. Escola Dr. José Roberto Monteiro, Figura 1B. Representantes durante a apresentação de funções nos diversos cargos da 
comunidade, Figura 1C. Representantes dos cargos da comunidade em conversa informal com os alunos e professores da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Figura 1D. Sede do Conselho de Moradores de Arariba de Baixo, onde funciona a 
creche da comunidade.


