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RESUMO 

 

O camponês possui uma íntima relação com o meio em que vive, o vê como um meio de vida, 

de trabalho e de lazer, um local de troca simbiótica e de uso dos saberes herdados. Por meio 

das atividades produtivas, concebem a natureza de modo a estabelecer respeito e equilíbrio, 

camponeses esses, que por muitos anos foram expropriados de suas terras e que através da 

política de Reforma Agrária brasileira, (re) criam seus modos de vida e de trabalho em 

assentamentos rurais. Discussão essa que deu origem ao presente trabalho, que pretende 

analisar a percepção da natureza pelos camponeses dos Assentamentos Santa Rita (município 

de Jataí-GO) e Três Pontes (município de Perolândia-GO), a partir da organização produtiva 

de ambos. Para tal buscou-se compreender o processo de territorialização e (re) criação 

camponesa por meio da política de Reforma Agrária, em ambos os assentamentos, identificar 

os usos da natureza promovidos pelas atividades produtivas e, analisar por meio de mapas 

mentais, a percepção e uso da natureza por parte das famílias camponesas. Dessa maneira, 

fizeram-se necessários alguns procedimentos metodológicos, como a pesquisa bibliográfica, a 

fim de dar o embasamento teórico, a coleta de dados qualitativos e quantitativos, por meio de 

observações participantes e entrevistas semiestruturadas com trinta por cento das famílias de 

cada assentamento supracitado, bem como a confecção de mapas mentais, junto aos 

camponeses. Verificou-se que as realidades entre os assentamentos se diferem no sentido de 

autonomia e soberania alimentar, tendo em vista que o Assentamento Santa Rita se encontra 

em situação mais favorável, sendo que mantém uma diversidade de produção e usam de forma 

mais sustentável sua terra. O Assentamento Três Pontes, mesmo apresentando uma maior 

renda, esta vinculado à apenas a produção de soja e milho, comprometendo dessa forma a 

autonomia e a soberania alimentar camponesa.  

 

 

Palavras-chave: Camponês.  Práticas de produção.  Percepção da natureza. 



 

 

ABSTRACT 

 

The peasant has a relation of intimacy with their environment, and sees it as their way of 

living, working and having fun, a place of symbiotic changes and use of inherited knowledge. 

In their productive activities conceives the nature in order to maintain the respect for it and 

establish the balance, as long as they can preserve the way they live. But, throughout the 

history of the country, peasantry has been dispossessed from its lands. With the Brazilian 

Agrarian Reform politics, a little part of this peasantry (re)creates their ways of life and work 

in the rural settlements. In this paper we analyze the perception of nature and peasants at 

Santa Rita settlement (municipality of Jataí – GO) and Três Pontes (municipality of 

Perolândia – GO), from their productive organization. For that we sought to understand the 

process of peasantry territoralization and (re)creation through the Agrarian Reform politics, in 

both settlements, to identify the uses of nature for productive activities and analyze, through 

mental maps, the perception the peasant himself has of the nature and the use made of it. 

Among the methodological procedures, we used the bibliographical research, in order to 

obtain the theoretical basis, qualitative and quantitative data collection, through participative 

observation IN semi structured interviews with thirty percent of the families from each 

settlement, and the analysis of the mental maps produced by the peasants. It was noticed that 

the settlements differed one from the other, mainly when it referred to food autonomy and 

sovereignty. Santa Rita settlement is in a more favorable situation; there the peasants maintain 

a diversity of income and use of their land more sustainably. At Três Pontes, even though the 

settled peasants showing higher income, they constrain to the production of soy and corn 

beans, which compromises its food autonomy and sovereignty. It makes necessary a peasant 

recreation based on control and autonomy of its territory, based on the adoption of public 

politics that strengthen this working class, in the sense of giving economic, social and 

environmental conditions for their maintenance in the land.  
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INTRODUÇÃO 

 

O campesinato brasileiro, alvo constante ao longo da história de processos de 

marginalização social, por exemplo, pela desapropriação de sua terra de trabalho e/ou da 

renda dela ou pelo não acesso a ela, mesmo com as pressões do sistema capitalista de 

produção, permanece de forma significativa na nossa sociedade. Os camponeses, ainda que 

expropriados dos seus meios de produção, não perdem seus vínculos com a terra. A maioria 

deles mantém alguma relação com o campo, seja mais próxima seja mais distante – relação 

direta de trabalho, de vínculos familiares, de origem (MARQUES, 2008). 

A terra para o camponês não é meramente um meio de obter renda para acumular, 

mas, sim, terra de trabalho, lar de sua família, lugar de viver e de vida, e, por isso, tanto 

quanto possível (ou seja, tanto quanto é possível enfrentar e afrontar o sistema capitalista), é 

tratada com respeito, permitindo que as próximas gerações possam ter e usufruir os seus bens 

naturais e os da sobrevivência, que nela se produz. O modo de vida camponês é caracterizado 

por práticas e valores morais que se realizam na associação terra, trabalho e família e se 

baseia em vínculos sociais de solidariedade, como nas relações de compadrio, de vizinhança e 

de parentesco, tendo como unidade social básica a comunidade (MARQUES, 2003). 

Os assentamentos de reforma agrária são uma alternativa de retorno dos camponeses, 

trabalhadores da terra sem terra, à terra, mas não são formados sem que antes esses 

trabalhadores passem por  muito sofrimento e enfrentem muitas lutas. Os camponeses sem 

terra passaram a constituir uma classe de mão de obra barata e desqualificada dos centros 

urbanos e/ou das grandes propriedades rurais monoculturas, por isso muitos empreendem a 

luta para o retorno à terra de trabalho. Os assentamentos são uma forma de ter de volta o que 

lhes é de direito, a terra, para dela prover, com seu trabalho, sua sobrevivência. 

Diante dessa situação, a presente pesquisa objetiva analisar a percepção de natureza 

que têm os camponeses dos Assentamentos Santa Rita (município de Jataí-GO) e Três Pontes 

(município de Perolândia-GO),  a partir da organização produtiva deles. Para tanto, buscou-se 

compreender o processo de (re)territorialização e (re)criação camponesa por meio da política 

de Reforma Agrária, em ambos os assentamentos, identificar os usos da natureza promovidos 

pelas atividades produtivas e analisar, por meio de mapas mentais, a organização produtiva  

das famílias camponesas em seu processo de (re)criação. 

A (re)territorialização camponesa não ocorre de forma linear e estruturada, cada 

assentamento, propriedade, comunidade, possui suas especificidades; por isso, a presente 



 

18 

 

 

 

pesquisa se propõe a fazer uma análise comparativa entre dois assentamentos criados em 

períodos próximos, mas, com realidades distintas: o Assentamento Santa Rita, devido às suas 

condições de solo, relevo e água, se dedica à pecuária leiteira e à horticultura para o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), e o Assentamento Três Pontes, com solos mais férteis, 

terrenos planos a suavemente ondulados, se dedica ao plantio de banana, horticultura (PAA) 

e, atualmente, ao plantio de soja para o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB). 

Interessa à presente pesquisa analisar a relação entre os saberes tradicionais dos 

camponeses dos Assentamentos Santa Rita e Três Pontes e as políticas públicas para o 

desenvolvimento rural brasileiro, especialmente a praticada pelos camponeses, como o PAA, 

o PNAE e o PNPB. De forma específica analisar o PNPB, por ter sido estruturalmente 

elaborado de forma fechada, molda o processo produtivo, comprometendo a autonomia e, 

portanto, a identidade e a renda, dos camponeses.  

Como estratégia metodológica para a identificação e a compreensão da percepção de 

natureza e das práticas produtivas, que provocam conflitos entre os saberes tradicionais dos 

camponeses e as inovações tecnológicas, elaborou-se um referencial teórico com base em 

alguns conceitos, como os de reforma agrária, assentamentos rurais, camponês/campesinato, 

natureza, modo de vida e produção, saberes tradicionais e políticas públicas. Essa pesquisa se 

baseou em teorias de diferentes autores: Bombardi (2004), Farias (2007), Fernandes (2008), 

Marques (2004), Martins (1991), Moreira (1999), Oliveira (2007), Porto Gonçalves (2011 e 

2003), Santos (2002 e 2006), Shiva (2003), Tavares dos Santos (1978), Wanderley (2004) e 

Woortmann (1997).  

Com base nas reflexões desses autores, foram elaborados os trabalhos de campo: 

primeiramente, com a observação participante, o envolvimento com as famílias camponesas 

em suas atividades diárias, a realização de oficinas e/ou palestras; depois com a produção das 

entrevistas e, por último, com a elaboração de mapas mentais pelos camponeses.  

As entrevistas foram feitas de modo semiestruturado, gravadas em áudio, para a coleta 

de dados quantitativos e qualitativos: aspectos do modo de vida (rotina diária, consumo, 

hábitos, saberes herdados), as histórias (origem familiar, local de moradia, atividades 

desenvolvidas) dos camponeses assentados e suas relações com o meio ambiente (nascentes, 

flora, fauna, solo etc.). Foram entrevistadas trinta por cento das famílias de cada 

assentamento, sendo sete no Assentamento Santa Rita (que tem vinte e três lotes) e treze no 

Assentamento Três Pontes (que tem quarenta e três lotes), tendo em vista o tempo reduzido 
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para a realização da pesquisa.  Essas famílias foram escolhidas conforme sua disponibilidade 

para participar da pesquisa. 

De modo a contemplar os objetivos do terceiro capítulo, os camponeses entrevistados 

elaboraram dezessete mapas mentais. Vinte era a quantidade de mapas a serem feitos, porém 

dois moradores que haviam sido entrevistados na primeira parte desta pesquisa já não 

residiam mais no assentamento e um não foi encontrado nas visitas realizadas. Dos dezessete 

mapas mentais, cinco são do PASR e doze do PATP, desenhados pelos próprios camponeses, 

em suas residências, usando uma folha de papel branco tamanho A4, lápis e prancheta. 

A pesquisa de campo iniciou-se em setembro de 2012, quando o Comitê de Ética da 

UFG aprovou o projeto e seu término foi previsto para outubro de 2013. O primeiro semestre 

de 2012 foi dedicado à pesquisa bibliográfica, a fim de dar o embasamento teórico necessário 

ao trabalho, e à coleta de dados secundários, junto a órgãos como INCRA, IBGE e  Centro de 

Coleta do PAA. No segundo semestre de 2012, foram realizados quatro trabalhos de campo, 

dois em cada assentamento, para observação e análise do local de estudo e para a 

apresentação do projeto às famílias de cada um.  

A coleta de dados primários foi realizada junto às famílias no primeiro semestre de 

2013, entre os meses de janeiro a abril, em três visitas ao Assentamento Santa Rita e cinco ao 

Assentamento Três Pontes, o qual tinha maior quantidade de camponeses. As entrevistas 

aconteceram nos lotes, com a pessoa responsável por cada família, por meio de um roteiro, 

para nortear as perguntas a serem analisadas posteriormente. Utilizou-se também um roteiro 

de observação para analisar aspectos específicos dos lotes visitados e gerais de cada 

assentamento. 

Por meio do embasamento teórico e dos dados coletados a partir das entrevistas com 

os camponeses, no primeiro capítulo, pretende-se compreender o processo de reprodução 

camponesa em dois assentamentos do Sudoeste de Goiás: Projeto de Assentamento Santa Rita 

(PASR), no município de Jataí, e Projeto de Assentamento Três Pontes (PATP), no município 

de Perolândia, criados respectivamente nos anos de 1998 e de 2000. Ambos são constituídos 

por famílias que estiveram por períodos de tempo diferentes em busca de uma parcela de 

terra. Portanto, propõe-se, no primeiro capítulo desta pesquisa, apresentar a caracterização e 

entender a constituição dos Assentamentos Santa Rita e Três Pontes no processo de 

(re)territorialização e (re)criação camponesa por meio de uma ação pública de reforma 

agrária.  
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No segundo capítulo pretende-se identificar os usos da natureza que as famílias 

camponesas fazem em suas atividades produtivas, influenciadas ou não pelas inovações 

tecnológicas e por políticas públicas analisar o modo de produção camponês associado à 

concepção de natureza que os camponeses têm. 

No terceiro capítulo pretende-se, a partir de mapas mentais, analisar a percepção e uso 

da natureza por parte das famílias em seu processo de (re)criação camponesa, de modo a 

compreender as diferentes relações estabelecidas pelos camponeses de cada lote com a 

natureza. 
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1  A POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA, O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DE 

ASSENTAMENTOS RURAIS E A REPRODUÇÃO CAMPONESA  

  

Expropriados, pelos mais diversos motivos da terra, de seus meios de produção, aos 

trabalhadores da terra, camponeses, só resta, como esperança de ter sua terra de trabalho 

novamente, obtê-la por meio da reforma agrária, que é uma ação de competência do Estado. 

Mas, no Brasil, aquela reforma agrária que cria uma nova estrutura fundiária, em que não 

predominam os latifúndios, de fato, ainda está por se feita.  

A que vem sendo feita é muito mais pela luta dos movimentos sociais do que pela 

existência de uma política pública de Reforma Agrária eficiente, apesar dos avanços 

consideráveis. Pode-se afirmar que no Brasil o que esta evidente não é uma política de 

reforma agrária e sim uma política de implantação de assentamentos rurais, pela pressão dos 

Movimentos Sociais de Luta Pela Terra. 

A formação da maioria dos assentamentos existentes hoje se deu depois mais de três 

décadas de luta. Somente a partir de 1990 com a reação dos movimentos populares de luta 

pela reforma agrária, ocorreram as suas formações, as quais haviam sido prometidas pelo 

Estatuto da Terra de 1963 (OLIVEIRA, 2007). O assentamento de camponeses na terra 

através da reforma agrária é um meio de reprodução do seu modo de vida, forma de retorno à 

tríade: terra, trabalho e família.  

A verdadeira reestruturação muda a distribuição da propriedade e/posse da terra e da 

renda com vistas a assegurar melhorias sociais, políticas, culturais, técnicas, econômicas 

(crescimento da produção agrícola) e de reordenação do território (OLIVEIRA, 2007). Porém, 

na realidade brasileira, a formação de assentamentos de reforma agrária não ocorre de forma 

organizada, planejada e estruturada, não significa a solução dos problemas, visto que não 

possuem as condições necessárias para um vida digna, perpetuando dessa maneira a luta para 

a permanência na terra – que não é só de camponeses, é também de índios, ribeirinhos e 

quilombolas (FERNANDES et al., 2011). 

De acordo com Cruz e Santos (2011), as estatísticas da reforma agrária, por exemplo 

do governo militar, que retratam a quantidade de criação de projetos de assentamento e de 

famílias assentadas ocultam uma realidade que é contraditória e permeada por conflitos, que 

se manifesta na reprodução dos modos de vida daqueles que são beneficiários dos lotes nos 

assentamentos. O que fez o golpe militar de 1964, foi institucionalizar por meio da 

promulgação, em novembro de 1964, do Estatuto da Terra um longo processo de colonização, 
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em especial nas regiões Norte e Centro-Oeste, por meio da implantação de assentamentos de 

colonos do Sudeste e do Sul (BERGAMASCO, 1997). 

As ocupações são apenas uma forma de luta pela terra, enquanto outra forma importante 

são as lutas das comunidades camponesas e indígenas para continuarem na terra, resistindo à 

expropriação A constituição não significa a solução dos problemas, visto que a maior parte 

dos assentamentos que foram e estão sendo constituídos, não possuem as condições 

necessárias para uma vida digna, perpetuando dessa maneira à luta para a permanência na 

terra. 

A política de reforma agrária é necessária para transformar a realidade dos sujeitos que 

não possuem o acesso a terra, que estão à margem, constantemente ameaçados, que foram, 

por motivos diversos, expropriados do seu meio de produção.  

A estrutura agrária brasileira, desde o período colonial, é marcada pelos latifúndios e 

pelas grandes propriedades monocultoras. No Brasil pós-independência, a ordenação da 

ocupação do solo está presente nos debates de muitos governantes brasileiros.  Segundo Leite 

et al. (2004), no início dos anos 1960, passou a ocorrer uma espécie de “associação” entre 

desenvolvimento agrícola e reforma agrária, mas não reforma agrária em seu verdadeiro 

sentido de redistribuição da terra, como medida de justiça social e, sim como exigência de 

desenvolvimento, para o que se previa a homogeneização das propriedades rurais.  

Nesse contexto,  

 

O Estatuto da Terra estabeleceu uma sistemática de intervenção, prevendo a 

realização de estudos para o “zoneamento do país em regiões homogêneas”, 

capazes de indicar “as regiões críticas que estão exigindo reforma agrária 

com progressiva eliminação dos minifúndios e latifúndios. Através do 

Estatuto da Terra, art. 43, essas áreas seriam identificadas e passíveis de 

desapropriação por interesse social (LEITE et al, 2004, p.38, grifos nossos). 

 

A eliminação dos latifúndios poderia até ocorrer mas, provavelmente seria provisória, 

porque o capital se encarregaria de ir juntando as “médias” propriedades e a eliminação dos 

minifúndios significaria a eliminação do campesinato.  

Hoje, o que se presencia no Brasil é uma prática de reforma agrária emergencial, 

caracterizada como um simples método de distribuição de terras, por meio de formação de 

assentamentos rurais. Mas segundo Oliveira (2007), uma reforma agrária constitui-se em um 

conjunto de ações governamentais que visa modificar a estrutura fundiária de uma região ou 

de um país todo, compreendendo transformações sociais, econômicas, políticas, técnicas e 

culturais e reordenamento territorial, o que não é a realidade brasileira. 
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Para a efetivação de uma reforma agrária satisfatória dois seriam os caminhos a seguir: 

a política fundiária, que compreende todo o processo de legislação da propriedade da terra, e a 

política agrícola, que apresenta formas de manter o sujeito na terra, com um acompanhamento 

técnico adequado e garantir a distribuição da renda da terra. Dessa maneira, entende-se que, a 

reforma agrária, não se faz somente com a implantação de assentamentos de camponeses.  

A distribuição de terras que o INCRA vem fazendo, na maioria dos casos, não é de 

áreas apropriadas ao uso agropastoril, são áreas que possuem declividade acentuada, solos 

com baixa fertilidade e com acelerados processos de degradação, entre outros problemas, aos 

quais se soma as dificuldades de acesso ao crédito e às informações, por parte das famílias 

camponesas. 

De acordo com Rocha (2008), um dos maiores e principais objetivos de uma reforma 

agrária é, por promover o uso adequado da terra, fazer justiça social, empregando um elevado 

número de trabalhadores rurais e aumentando os níveis de produtividade agrícola. Mas, 

assentamentos rurais com condições precárias de infraestrutura, renda, saúde, educação, não 

promovem grandes avanços nos aspectos de justiça social. 

No governo de José Sarney, com o fim da Ditadura Militar de 1964/1984, entrou em 

cena o Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), exposto à sociedade civil no 

IV Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, promovido pela Contag (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura) (VECINA, 2012). A meta era assentar mais de 

1,4 milhão de famílias, mas, desse total, foram assentadas somente 8,9%. De acordo com 

Santos (2009) apud Vecina (2012, p. 4): 

 
[...] em apenas 8,9% ela se concretiza e, apesar de 79% dos assentamentos 

implantados serem proveniente de desapropriações, correspondendo a 82% 

das famílias assentadas, quando se observa a área a estes destinadas, o autor 

revela que 43% correspondem, na realidade, a processos de regularização 

fundiária (concentrados no Norte do país - 83% dos assentamentos obtidos 

via esta política) e, secundariamente, 54% correspondem à desapropriações 

(sendo 37% destes localizados no Nordeste, área de grande conflito agrário. 

 

Portanto a estrutura fundiária não mudou, não foi promovido o uso adequado da terra, 

nem feita justiça social porque o que se fez foi muito pouco em relação ao necessário. No 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), um total de 66.044 famílias foram assentadas 

de acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Mas 

segundo Oliveira (2007), Fernandes (2003), Santos (2009), Medeiros (2003), tornou-se 

“costume” do INCRA considerar como assentamentos novas áreas onde estes já existiam 
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(provenientes de governo anteriores), dessa maneira, a imagem de maior número de 

assentamentos precisa analisada de forma melhor. 

Posteriormente a FHC, foi eleito o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que, tendo em 

visto, o forte apoio recebido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

possuía o compromisso de promover a reforma agrária. Segundo Fernandes (2008), o governo 

FHC e o governo Lula, foram considerados como os dois períodos de maior criação de 

assentamentos no Brasil. Segue o gráfico 1 com o número de PAs nos diferentes períodos 

brasileiros: 

 

Gráfico 1 - Número de PAs criados por períodos históricos no Brasil. 

 
Fonte: Sipra/Incra (2012). Org.: BENINCÁ, M. C. (2013) 

 

 De acordo com o gráfico 1, pode-se afirmar que os dois mandatos de FHC (1995-

2002) foram o período de maior constituição de assentamentos, mas, como foi dito acima, é 

preciso cuidado ao se analisar essa informação. De qualquer forma é fato que os movimentos 

sociais exerciam grande pressão contra o governo, tendo como expoente o MST na luta pela 

terra. A região Norte do Brasil, de 1994 a 2012, que teve maiores casos de desapropriações de 

terra, mas, nesse caso, é necessário observar que esta é a região do Brasil com o maior 

número de áreas de grilagem, veja no quadro 1. 
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Tabela 01 – Número de assentamentos (INCRA) por governos. 

NÚMERO DE ASSENTAMENTOS 

Governo FHC (1995-2002)  Governo Lula (2003 - 2010)  Governo Dilma (2011 - 2013) 

Região  Assentamentos Região  Assentamentos Região  Assentamentos 

Norte 183.015 Norte 291.474 Norte 35.624 

      Nordeste 193.681 Nordeste 186.089 Nordeste 22.245 

      Sudeste 29.035 Sudeste 27.342 Sudeste 7.797 

      Sul 31.665 Sul 18.436 Sul 3.705 

      Centro-Oeste 103.308 Centro-Oeste 104.813 Centro-Oeste 9.817 

TOTAL 540.704 TOTAL 628.154 TOTAL 79.188 

Fonte: INCRA (2013). Org.: BENINCÁ, M. C. (2014) 

 

Segundo Fernandes (2008), o processo de reforma agrária só é efetivado em meio à 

ocorrência de movimentos sociais. Assim, o período de maiores ocupações de terras coincide 

com o de maior atuação dos movimentos; concluindo dessa forma que, com a ausência de 

movimentos de luta pela terra, não há possibilidades de realização da reforma agrária. 

A união de um grupo de pessoas, de forma articulada, com objetivos determinados em 

uma sociedade é uma das maneiras de se caracterizar os movimentos sociais, fundamentais 

para concretizar em os ideais dos cidadãos dentro de um determinado território. No momento 

em que os movimentos sociais estão fortalecidos e unidos, há maiores possibilidades de o 

Estado promover transformações estruturais e políticas que contemplem diferentes grupos 

sociais. 

Os movimentos de luta pela terra unem e, fortalecem os camponeses que foram 

expropriados de seus meios de produção, mas essa luta é difícil, árdua e constante. Além de 

lutar pela posse da terra, é preciso depois lutar pela permanência nela para, com o trabalho 

familiar, dela extrair o produto necessário à sua existência (GARCIA JR., 1983). 

A permanência dos camponeses na terra está relacionada diretamente às condições 

financeiras, às condições naturais, ao acesso a créditos e a assistência técnica ou seja, a 

políticas públicas apropriadas. No contexto da sociedade capitalista, as áreas rurais brasileiras 

disponíveis para práticas agrícolas são imensas, porém, o montante maior é de uma pequena 

parcela da população, restando uma mínima porção de áreas à grande maioria dela. Essas 

áreas são compostas de variados tipos de solos, com granulometria, textura, fertilidade e 

topografia, que fazem de algumas, mais valorizadas do que as demais.  
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Os camponeses são subordinados ao poder hegemônico do capital, que 

controla o modo de produção, sendo que a atuação dos mesmos não é 

condizente com a realidade de quem detém grande parcela de capital e os 

meios de produção. A construção de resistências camponesas é a todo tempo 

sufocada pela expansão do capitalismo, que encontra no Estado um parceiro 

para o desenvolvimento de estratégias, políticas e leis, configuradas 

atualmente na Política Pública para a Agricultura Familiar e todos os seus 

projetos e programas (DIAS, 2012, p. 16). 

 

Assim, o contraste entre a agricultura camponesa e a agricultura capitalista ou a 

chamada agricultura empresarial é evidente, não só no que tange ao tamanho das 

propriedades, e ao valor produzido e apropriado, mas também em relação ao processo de 

degradação ambiental imprópria pelas monoculturas. 

O capital expropria os camponeses muito mais rápido do que eles se recriam. Mesmo 

organizado e lutando pela terra como uma forma de se recriar, o campesinato (FERNANDES, 

2001) tem de lutar continuamente pela sua autonomia. É preciso criar medidas para reduzir a 

desigualdade social, através de resistências e do fortalecimento das comunidades familiares. 

Os camponeses sem terra têm que passar de acampados para assentados e continuarem a luta 

pela permanência na terra.  

Os camponeses precisam de movimentos fortes e unidos, mas, em meio às pressões do 

sistema capitalistas de produção, o MST um dos movimentos sociais de maior importância no 

Brasil, acabou se dividindo e perdendo um pouco da força que tinha conquistado. Nas 

comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária é preciso haver a formação de 

sindicatos, associações e cooperativas, formas de agregação de forças, para que os 

camponeses tenham sucesso em suas reivindicações, tanto no âmbito de infraestrutura como 

no comercial.  

 O campesinato no Brasil segue em busca de um futuro mais digno, mais promissor e 

com um maior respeito com os camponeses. Caminha lutando contra o capitalismo rentista, 

que semeia a violência e a barbárie (OLIVEIRA, 2007). As famílias camponesas, no processo 

de efetivação de sua identidade, têm de estruturarem resistências simbólicas diárias contra as 

imposições (FARIAS, 2007). 

 oferta de terras disponíveis em seus estados, ocupando dessa maneira o centro do país.  

Não diferente é a área de que trata este estudo, o Sudoeste de Goiás, que tem alta 

concentração fundiária. Grande parte das suas terras que possui capacidade para a atividade 

agrícola e foram ocupadas pela pequena parcela da população que detinha capital, ficando a 

maior parcela da população, sem acesso ao capital, ficou expropriada da terra. Essa inserção 
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do Sudoeste de Goiás no processo de produção agrícola mundial, fez da região, um local de 

grande desenvolvimento agropecuário, tornando-a sinônimo de atração, pois oferece 

condições de ascensão econômica. 

De acordo com Ribeiro (2005), o Sudoeste de Goiás é constituído por uma topografia 

e condições edafo–climáticas favoráveis. Os índices pluviométricos permitem a realização de 

duas safras anuais, a safra normal (entre os meses de novembro e março), com produção 

predominante de soja, e a safrinha (entre os meses de abril e julho), com produção 

predominante de milho. Os solos possuem um teor de acidez a princípio considerado 

impróprio ao cultivo de algumas espécies, mas que, desde a década de 1980, é corrigido com 

o processo de calagem, que consiste na utilização de calcário. 

Dessa maneira, a região se inseriu no cenário mundial com a introdução de métodos 

tecnológicos para o cultivo de monoculturas, a serem comercializadas mundialmente, por 

meio de processos altamente uniformes e tecnológicos. 

 No caso de Goiás, com a construção de Brasília, no ano de 1960, consolidou-se a sua 

interligação, através de rodovias, ao restante do Brasil, facilitando o escoamento da produção 

e o deslocamento de pessoas, o que marca uma nova configuração territorial, com a 

transformação das antigas áreas de pastagens, atividade predominante na região até a década 

de 1970, em extensas áreas de lavouras uniformes, com um dinamismo econômico até então 

desconhecido pela população local.  

No momento em que a região se insere no mercado agropecuário mundial, o produtor 

goiano passa a ser visto como arcaico, atrasado, diante do dinamismo representado pelo 

“gaúcho”, que se caracteriza como o responsável pelo progresso, trabalho e riqueza. De 

acordo com Ribeiro (2005), esse novo ator é visto em superioridade em relação à população 

regional, que é fortemente envolvida pelas novas propostas tecnológicas que passam a vigorar 

principalmente no estado de Goiás. 

 A evolução das técnicas agrícolas na região provocou a formação de grandes 

propriedades altamente mecanizadas, baseadas na monocultura e na homogeneização da 

produção. Esse processo dispensa grande parte da mão de obra do campo e provocou o 

desaparecimento de grande parte das pequenas propriedades rurais com base familiar, do 

Sudoeste de Goiás, com ênfase para as dos municípios de Rio Verde, Jataí, Mineiros e 

Serranópolis.  

 Na maioria dos casos, os camponeses migraram para as cidades mais próximas do 

local em que residiam, dedicando-se a atividades de mecânicos, eletricistas, borracheiros, 



 

28 

 

 

 

atendentes no comércio em geral e, entre as mulheres, serviços de domésticas e como 

costureiras. Mesmo com o passar dos anos, em alguns casos, cinco, dez e até trinta anos 

depois, ainda existia a vontade de retornar ao local de suas origens e, desse modo, tomando 

conhecimento dos acampamentos, conseguiram formar os assentamentos estudados nesta 

presente pesquisa. 

A região de estudo compreende dois assentamentos criados em meio a grandes 

monoculturas, frutos da luta pelo retorno à terra, da resistência camponesa à expropriação de 

suas terras quando, por esse motivo, foram  forçados a residir nos centros urbanos em 

condições inadequadas. Será apresentado na sequência o processo de constituição dos dois 

assentamentos, em primeiro lugar o Assentamento Santa Rita e, posteriormente. o 

Assentamento Três Pontes. 

 

1.1 A constituição do Assentamento Santa Rita 

 

O Município de Jataí, onde se localiza o Assentamento Santa Rita, se situa na 

Mesorregião Sul Goiano e na Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás, entre as 

coordenadas geográficas: 51,714° de longitude oeste e 17,881° de latitude sul. A área 

territorial do município é de 7.174,228 km
2
, com uma população estimada de 93.759 

habitantes (IBGE, 2013). Ver mapa 01. 
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Mapa 01 – Localização do município de Jataí, Microrregião Geográfica do Sudoeste de Goiás. 

 
Fonte: SIEG (2011) Org.: LIMA, J.R.S. (2011) 
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De acordo com a Produção Agrícola Municipal – PAM/IBGE (2012), o Município de 

Jataí é o sétimo na produção agrícola brasileira, com 463.405 ha de área colhida, sendo o 5º 

maior produtor nacional de milho, com 33% da produção brasileira e o 2° maior produtor de 

soja do estado, com uma área plantada de 243.000 ha. Outras culturas vêm se destacando, 

como a de cana-de-açúcar que é cultivada em uma área de 10.000 ha, sendo o 25° município 

do estado nessa produção.  

Os dados da tabela 2 apresentam a estrutura fundiária no município de Jataí.  As 

propriedades com mais de 600 ha, consideradas grandes, ocupam 78,2 % do total da área rural 

do município. Dessa forma, a estrutura agrária no município é altamente concentrada, com a 

predominância de grandes áreas monocultoras, com emprego de alta tecnologia. 

 

Tabela 2 - Estrutura fundiária no município de Jataí no ano 2005. 

Classificação das 

propriedades (ha)* 

Quantidade de 

propriedades 

Relação das 

propriedades 

em (%) Área (ha) 

Relação ao 

total da área 

(%) 

Área média 

Pequenas (0 – 160) 1.304 52,6 77.690,50 3,4 59,6 

Médias (160 – 600) 829 33,4 264.380,70 18,4 318,9 

Grandes (mais de 

600) 346 

14 

470.094,40 

78,2 1358,6 

Total 2479 100 812165,6 100 1737,1 

Fonte: Anuário Estatístico de Goiás, SEPLAN (2005). Org.: BENINCÁ, M.C. (2013) 

* Classificação das propriedades por módulos fiscais, baseada na metodologia utilizada pelo INCRA. 

 

Mesmo com essa alta concentração fundiária, Jataí possui atualmente seis 

assentamentos de reforma agrária: Assentamento Rio Paraíso, Assentamento Rio Claro, 

Assentamento Nossa Senhora de Guadalupe, Assentamento Rômulos Souza Pereira, 

Assentamento Terra e Liberdade e Assentamento Santa Rita. 

Por meio de uma entrevista com a Interlocutora 17, foi possível realizar um breve 

histórico da constituição do Assentamento Santa Rita, que se deu por meio de um movimento 

de luta pela terra. A ocupação inicial ocorreu no ano de 1996, em uma fazenda chamada de 

Cambauvinha depois da formação do MTRST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra do Município de Jataí – GO. 

De acordo com a entrevistada o acampamento era formado por muitas famílias, em 

torno de 500. Esse número elevado de famílias levou a divisão do acampamento em vários e 

um deles deu origem ao acampamento a partir do qual foi criado o atual Assentamento Santa 

Rita. Os camponeses ficaram às margens da Rodovia BR158, defronte à fazenda, do Senhor 
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Lauro França, por dois anos entre 1997 e 1998, e estavam vinculados à Federação dos 

Trabalhadores Rurais no estado de Goiás (FETAEG). 

Em março de 1998 conseguiram ocupar a área da fazenda. Mas, o processo não 

chegou ao fim, era só o início de uma luta árdua e longa. A fazenda possuía 961 ha, 

suficientes para assentar apenas vinte e três famílias. O INCRA fez a seleção segundo os seus 

critérios, definindo essas famílias. 

O primeiro passo após a entrada na fazenda foi delimitar o lote de cada família e a 

construção das primeiras moradias, que eram barracos de lona e/ou casas de tábuas. A 

primeira verba concedida pelo INCRA para a construção das casas de alvenaria foi entregue 

no ano de 2002. Eram R$ 5.000 para cada família que, segundo os camponeses não foram 

suficientes para a finalização das obras, por isso é comum identificarmos muitas casas 

inacabadas. 

Dessa forma, a criação do Assentamento Santa Rita foi em 1998, por meio de uma 

área obtida por desapropriação em 20/10/1997. O assentamento está localizado a 30 km 

noroeste da área urbana de Jataí, entre as coordenadas geográficas: latitude 17º 39' 40”S e 

longitude 51º 48' 39”W e tem altitude de 793 metros.  
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Mapa 02 – Localização do Assentamento Santa Rita, Jataí (GO). 

 
Fonte: Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás – SIEG (2013) 

Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S (2013) 
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O Assentamento Santa Rita está inserido no bioma Cerrado, apresenta remanescentes 

de vegetação nativa ao longo da sua área de 961 hectares, com cinco diferentes 

fitofisionomias do bioma, a saber: cerradão, cerrado restrito, mata de galeria, mata seca e 

mata ciliar. A categoria “mata” abrange três fitofisionomias: mata de galeria, mata seca e 

mata ciliar, conforme imagem de satélite, mas, para serem separadas distintamente uma da 

outra, seriam necessários trabalhos de campo (LIMA, 2013). 

Sua drenagem tem como principal curso d’ água o rio Paraíso, além de outros três 

córregos: o córrego Guerobinha, o córrego Barreirinho e o córrego Vertente. A declividade 

predominante do relevo é acentuada na porção central do assentamento, mas há áreas de 

relevo suavemente ondulado, variando entre 2% e 8% de declividade.  

O clima é classificado como Awa, tropical de savana, mesotérmico, com verão 

chuvoso e inverno seco. Os índices pluviométricos são representativos, de acordo com 

Mariano (2006), variam de 1400 a 1800 mm/anuais. Os solos do Assentamento Santa Rita são 

classificados, segundo o projeto RADAM Brasil (1983), em Neossolos Quartzarenicos e 

Latossolos Vermelhos Escuros Distróficos. 

O território do assentamento foi dividido em vinte e três lotes, cada um com área 

média de trinta e dois hectares. Além dos lotes individuais, o assentamento conta com uma 

área comunitária de aproximadamente doze hectares, local onde foi construída a sede para a 

realização de eventos festivos e religiosos, bem como de cursos e reuniões dos camponeses. A 

área de reserva legal também é comunitária, com aproximadamente cento e noventa e cinco 

hectares, na porção central do assentamento.  

O assentamento conta com vinte e cinco famílias, porque dois lotes são ocupados por 

duas famílias cada, sendo os filhos que casaram e constituíram uma nova família. De todas as 

famílias assentadas no ano de 1998, ainda residem no assentamento quatorze; as outras nove 

venderam, ilegalmente, seus lotes. Os motivos das vendas são na maioria a perda de algum 

membro da família ou dívidas. 

As famílias residentes no assentamento são de origem camponesa, nascidas na zona 

rural e que, segundo as informações fornecidas por meio das entrevistas, migraram para a 

cidade devido à falta de escola no campo para os filhos e/ou dificuldades financeiras por não 

possuírem sua própria terra. Alguns sempre viveram no campo, mas como funcionários 

assalariados ou meeiros. Entre os seus desejos, sempre esteve o de retornar à terra e de obter 

seu próprio local de vida, motivo de terem ficado acampados por mais de dois anos. Estavam 

em busca de um “pedaço de chão”, termo utilizado por muitos camponeses. Todos cultivam o 
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sonho de retornar às origens, o assentamento adquire um sentido que transcende o “valor da 

terra”, pois ele permite o atendimento das necessidades reprodutivas da família, garantindo a 

comida na mesa e o lugar de trabalho (BARBANTI, 2006). 

 
Nós morávamos no campo, mudamos para a cidade para estudar, mas os 

meus pais continuaram no campo. Minha mãe só veio quando meu outro 

irmão estava com idade para estudar [...]. Aqui a gente tem paz, sossego, 

porque na cidade é assim, tudo o que você quer tem que comprar, se quer um 

pé de alface, tem que comprar, quer fazer um bolo tem que comprar um ovo. 

Tem mais fartura. Só depois de mais velhos, nós vamos para a cidade, 

porque não vamos dar mais conta de trabalhar aqui. (INTERLOCUTORA 

19). 

 

Essas famílias realizam atividades diversas, com destaque para a pecuária leiteira e a 

produção de verduras e legumes para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criados pelo Governo Federal para 

colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer 

a agricultura familiar. Para isso, os programas fazem a aquisição direta de produtos dos 

agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de 

valor à produção (Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA) 
2
. 

 
Fizemos parte de dois programas, mas o pessoal prefere o PAA, é mais fácil 

de entregar, com o PNAE são poucos, acho que só duas famílias que ainda 

participam. Agora o PAA, acho que quase todos estão plantando, é uma 

renda mensal (INTERLOCUTORA 17). 

 

 Das sete famílias entrevistadas no PASR, seis fazem parte do PAA, entregando frutas, 

verduras, legumes, mel e derivados de leite. De acordo com entrevista realizada com a 

responsável pelo projeto no município, cada agricultor incluído no PAA de entrega 

simultânea, que é o caso dos camponeses do presente estudo, pode efetuar a entrega de 

produtos no valor máximo de R$ 4.500,00 anuais, sendo que ainda não passaram a receber o 

reajustado para R$ 5.500,00 anuais, mas que ainda não começou a ser pago. Ainda, de acordo 

com a entrevistada, a Secretaria Municipal de Promoção Social, responsável pelo PAA, 

recebe dos camponeses apenas os produtos de origem agrícola; entre eles doces, mel e outros, 

mas não adquire carnes, por serem de origem animal. 

 Os camponeses do PASR produzem alimentos variados como: rúcula, cebola, alho, 

vagem, jiló, quiabo, abóbora, pepino, alface, cebola verde, mandioca e guariroba. Produzem 

também mel e doces de frutas variadas: figo, laranja, mamão, banana, goiaba e maracujá. 

                                                 
2
 http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/ 



 

35 

 

 

 

Semanalmente as famílias realizam a colheita para ser transportada até o centro de entrega na 

área urbana de Jataí. 

 A avaliação do PAA é positiva por todos os camponeses. O programa não exige 

investimentos elevados e as formas de manejo fazem parte dos saberes por eles já adquiridos. 

As únicas dificuldades apresentadas pelos camponeses foram as relacionadas ao transporte, 

porque não possuem carros próprios, dependendo, dessa forma, de ajuda dos vizinhos, para 

levar os produtos até a cidade e a pouca disponibilidade de mão de obra. 

 

Foto 01 - Horta no Lote 7 onde são produzidos: cebola verde (cebolinha), alface, pimenta e tomate, 

para serem entregues ao PAA. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 

 

Plantamos mandioca, hortaliças, ovos, frango, leite e criamos porco. Eu falo, 

morando em um lugar desses, se não tiver preguiça faz a vida, nosso 

problema é a pouca mão de obra e a idade que não nos deixa trabalhar muito. 

[...] (INTERLOCUTOR 07). 

  

Na fala do camponês é perceptível o problema de mão de obra no assentamento. Então 

quando o trabalho da família não é suficiente para manter o lote, a ajuda mútua entre os 

vizinhos é um dos caminhos mais utilizados dentro de unidades camponesas, assim como a 

contratação de mão de obra temporária. Com uma frequência menor do que quando chegaram 
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ao assentamento, ainda ocorre a troca de dias de serviço entre os camponeses, principalmente 

nos períodos de preparação da terra para o plantio e colheita.  

O trabalho coletivo também é praticado entre os camponeses do assentamento. Um 

dos exemplos é um grupo de quatro mulheres que produzem doces e fabricam cosméticos 

com mel, vendidos em feiras, eventos e entre os próprios moradores. Segundo Tavares dos 

Santos (1978), as práticas de ajuda mútua são fundamentais para reproduzir o processo de 

trabalho nas unidades produtivas. O doce de figo, um dos produzidos pelas camponesas, 

estando este representado na foto 02. 

 
Foto 02 – Produção de doces no Lote 17: quatro moradoras do assentamento produzem doces para 

serem comercializados e entregues ao PAA. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2012) 

 

Ainda quanto à mão de obra, conforme Tavares dos Santos (1978), em uma unidade 

camponesa, a força de trabalho é utilizada segundo seu valor de uso, pois é como atividade 

orientada de transformação de objetos que a capacidade de cada membro possui significado 

para a família. Dessa maneira, a família é que provoca a existência da unidade camponesa. 

Quando ocorre, a mão de obra contratada o valor tem que ser pequeno, senão inviável pelos 

tamanhos dos lotes. 



 

37 

 

 

 

[...] eu tinha vontade de ir para uma fazenda, mas não para trabalhar para os 

outros, pra mim mesmo, eu sei que não iria ser fácil, nem pra ele (esposo) 

nem pra mim. No começo foi muito difícil, porque não tinha renda fixa, 

fazia queijo para vender na rua, tinham dias que vendia outros não. Eu 

trabalhava de doméstica. Viemos começar uma vida nova aqui, trabalhar na 

horta, nas minhas coisas, no que é meu não tem que dividir, e esta com a 

família (INTERLOCUTOR 13). 

 

O trabalho, nas terras camponesas, é baseado na família. O fato de estarem na terra 

une os pais e os filhos em um único objetivo: promover o desenvolvimento do seu lote. 

Porém, a idade avançada de alguns camponeses impede que atividades braçais mais pesadas 

sejam desempenhadas, por isso predominam entre eles as que exigem menos força de 

trabalho. A produção de arroz, feijão e milho, que ocorreu nos primeiros anos de formação do 

assentamento, atualmente não é comum, devido à média de idade dos moradores, 55 anos, que 

inviabiliza tarefas antes realizada por eles, como arar a terra, plantar e colher a produção 

manualmente. 

Os camponeses do PASR se dividem em dois grupos, por conta de proximidade de 

lotes e das religiões praticadas: um grupo de católicos e outro de evangélicos. No caso dos 

católicos, eles costumam se reunir mensalmente para rezarem e confraternizarem. E em 

algumas datas especiais, como o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia de Santa Luzia, 

rezam o terço e servem um almoço para os moradores e familiares que moram nas cidades 

vizinhas. O outro grupo, dos evangélicos, se reúne semanalmente nas próprias casas dos 

moradores, onde também realizam suas orações e se confraternizam com um lanche oferecido 

pelo dono do lote. 

As continuidades estão presentes, quando analisadas a identidade dos camponeses, a 

moralidade, a parceria, o afeto com os seus semelhantes, a troca de alimento, de trabalho, a 

reciprocidade entre o grupo de famílias do Assentamento Santa Rita. A Festa de Santa Luzia, 

realizada anualmente, caracteriza o que chamamos de afeto. Todos os católicos se reúnem 

para festejar e reencontrar os vizinhos, parentes e amigos, em um dia de muita alegria, com 

muita fartura de alimentos, em agradecimento à vida e à união dos camponeses.  

Quando analisadas as formas de produção, o tipo de moradia e a alimentação das 

famílias do PASR, verificam-se traços da tradição camponesa, conforme o apresentado na 

foto 03: a produção de cebolas e os ovos, realizados dentro do lote, destinados a alimentação da 

família. 

Porém, como mostra a foto 04, ocorre também o uso de produtos químicos no combate 

às plantas daninhas e à infestação de pragas, principalmente nas verduras e legumes nas 

hortas. Ambas as fotos são do mesmo lote, o que ilustra bem as permanências e as resistências 
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camponesas. Diante das condições dos solos, infestações de insetos e exigências do mercado, 

os camponeses aderem a procedimentos e produtos que podem se somar e/ou contradizer os 

seus saberes tradicionais, caracterizando uma resistência do camponês, no PASR. 
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Foto 03 – Produção do lote 15, destinada à alimentação da família.  

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013)   
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Foto 04 – Produto químico utilizado no combate de plantas daninhas. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013)  

 

De acordo com os dados coletados em campo, é possível afirmar que, no uso da 

natureza pelos camponeses do Assentamento Santa Rita, praticam-se técnicas modernas e 

usam-se produtos químicos, assim como são utilizados saberes herdados e permanece a 

concepção da terra como um lugar de vida e de trabalho.  

 

1.2 A constituição do Assentamento Três Pontes 

 

O Município de Perolândia está localizado na Microrregião Sudoeste de Goiás entre as 

coordenadas geográficas: latitude 17º31’27”S e longitude 52º2’57”W, com uma área 

territorial de 1.029,624 km
2
, altitude média de 871 metros e uma população estimada  de 

3.074 habitantes (IBGE, 2013). O então povoado de Perolândia foi elevado a distrito de Jataí 

em 2 de dezembro de 1971. O município foi criado através da Lei Estadual nº 11.405, de 16 

de janeiro de 1991, se desmembrando de Jataí, tendo, portanto, 23 anos de emancipação 

política e administrativa
3
. 

                                                 
3
 http://perolandia.go.gov.br/perolandia 
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O fator determinante para a fundação de Perolândia foi a extração da madeira da 

peroba rosa, que se destinou à construção de Brasília. A mineração, a agricultura e a pecuária 

também foram um grande passo para o povoamento desse lugar que recebeu o nome de 

Perolândia (IBGE, 2013). Atualmente, as principais atividades econômicas de Perolândia são 

a pecuária, a agricultura, a extração de calcário e, nos últimos dois anos, a produção de etanol 

e o beneficiamento de algodão (BRITO, 2013). 



 

42 

 

 

 

Mapa 03 – Localização do município de Perolândia, Microrregião Sudoeste de Goiás. 

 
Fonte: SIEG (2012) Org.: LIMA, J.R.S. (2012) 
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As atividades agrícolas que se destacam no munícipio são realizadas em 

estabelecimentos rurais de grandes extensões e com técnicas modernas de produção. As 

produções que se destacam são: a soja, com 53.000 ha; o milho, com 42.000 ha; e, ainda com 

pouca expressividade, a cana-de-açúcar com, 2.165 ha.  

 

Tabela 3.  Estrutura fundiária no município de Perolândia no ano 2005 

Classificação das 

propriedades (ha)* 

Quantidade de 

propriedades 

Relação das 

propriedades 

em (%) Área (ha) 

Relação ao 

total da área 

(%) 

Área média 

Pequenas (0 – 160) 128 50 7.668,7 8,5 59,9 

Médias (160 – 600) 84 34 29.150,0 32,2 347,0 

Grandes (mais de 600) 42 16 53.659,0 59,3 1.277,6 

Total 254 100 90.477,7 100 356,2 

Fonte: Anuário Estatístico de Goiás, SEPLAN (2005) Org.: BENINCÁ, M. C. (2013) 

* Classificação das propriedades por módulos fiscais, baseada na metodologia utilizada pelo INCRA 

 

 

Os dados da tabela 3 apresentam a estrutura fundiária no município de Perolândia. As 

propriedades com mais de 600 ha, consideradas grandes, ocupam 59,3% do total da área rural 

do município, a maior quantidade é de propriedades com no máximo, 160 ha mas que 

representam apenas 8,5 % do total de área do município. Dessa forma, a estrutura agrária no 

município também é altamente concentrada, com a predominância de grandes áreas 

monocultoras, principalmente de soja e milho. 

Mesmo com uma estrutura fundiária concentrada, o índice populacional rural ainda é 

considerado alto quando comparado com demais centros urbanos do Sudoeste Goiano. A 

população residente urbana é de 1859 pessoas e a rural de 1091 pessoas (IBGE, 2010). O 

município possui dois assentamentos de reforma agrária: o Assentamento Lagoa do Bonfim, 

criado no ano de 2001, com uma área territorial de 2.139 hectares, dividido em 63 lotes, e o 

Assentamento Três Pontes, criado no ano de 2000, numa área territorial de 1.873 hectares, 

obtida por desapropriação em 13/10/1998 (INCRA, 2013).  

Por meio de uma entrevista com a Interlocutora 24, foi possível entender a formação 

do Assentamento Três Pontes. Um grupo de pessoas se mobilizou para ocupar uma área que, 

segundo os acampados, possuía documentos ilegais. Essa área compreendia uma fazenda com 

nome de Três Pontes e se distanciava 11 km da área urbana do Município de Perolândia. 

Segundo a interlocutora, dois homens moradores do município, foram os responsáveis por 

reunir dezoito famílias da região que tinham interesse em uma terra, para formarem um 

acampamento às margens da fazenda, no ano de 1998. 
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Um dos acampados se dizia “herdeiro” e possuidor de um título de propriedade da 

terra, o que, segundo ele, seria um forte requisito para conseguir, juntamente com as outras 

famílias, a posse definitiva. Porém, seu interesse não condizia com o dos demais e as famílias 

passaram a tomar suas próprias decisões, contrariando o chamado “herdeiro”. Era dado início 

a um intenso processo de perseguições e ameaças por parte dele, em certos momentos, até 

envolvendo a polícia.  

A fazenda tinha como proprietária a Senhora Maria das Graças que, diante da 

ocupação, resolveu fazer um acordo com o INCRA e vender a terra. Dessa forma no final do 

ano de 1999, as famílias conseguiram adentrar a fazenda e o “herdeiro”, não obtendo o êxito 

esperado, continuou fazendo ameaças, provocando entre os assentados um trauma, que até os 

dias de hoje, os acompanha.  

A entrada na fazenda não significou o fim da luta. Além das ameaças e invasões do 

“herdeiro”, os assentados sofriam com as más condições da infraestrutura do local. A estrada 

para interligar os lotes só foi construída após dois anos da apropriação. Só se produzia, nesse 

período, o arroz e o feijão para alimentar as famílias dos agora assentados. As moradias foram 

adaptadas com lonas e tábuas, pois o recurso do INCRA para a construção das casas de 

alvenaria só foi repassado em meados de 2004.  

O Assentamento recebeu o nome de Três Pontes, o mesmo nome da fazenda que o 

originou. Está localizado entre as coordenadas geográficas: latitude 17°28’9.93”S e longitude 

52° 8'5734”W com distância de aproximadamente 11 km da área urbana de Perolândia. 
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Mapa 04 – Localização do Assentamento Três Pontes, Perolândia (GO). 

 
Fonte: Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás - SIEG (2013) 

Org.: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. (2013) 
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De acordo com Dias (2012), o relevo do assentamento é constituído ao sul por 

chapadas e ao norte pela cuesta da Serra do Caiapó. A área faz divisa com o Ribeirão 

Invernadinha e com o Córrego do Combate ao oeste. Por conta deste relevo acidentado e por 

ser margeado por rios, cerca da metade da área deste assentamento era e, em grande parte 

ainda é, recoberto, de mata densa, conhecida como Cerradão. 

O clima regional é classificado como Awa, tropical de savana, mesotérmico, com 

chuva no verão e seca no inverno, conforme a classificação climática de Köppen. O número 

de dias de chuva é elevado e a sua quantidade chega a uma média de 1600 mm/ano. (SILVA; 

GUILHERME, 2011). 

A área territorial do Assentamento Três Pontes foi dividida em quarenta e três lotes, 

com média de trinta e cinco hectares cada. A área de reserva legal é comunitária e dividida em 

duas partes, com um total de 454,3 hectares. Das quarenta e três famílias originalmente 

assentadas, onze já não residem mais no assentamento. Mais de 50% dos lotes que foram 

vendidos e ocupados por novas famílias ainda não possuem o título da terra.  

De acordo com as observações e questionamentos, identificou-se que as famílias 

entrevistadas são, em sua maioria, de origem camponesa. Nasceram no campo e só foram 

morar na cidade para estudar, porque as escolas rurais estavam distantes ou não existiam nas 

localidades, ou pela perda do trabalho dos pais e/ou divisão de terras por motivo de herança. 

O gosto por morar no campo ficou evidente durante a realização das entrevistas com os 

camponeses. 

 
Gosto muito de morar aqui no assentamento é tranquilo, calmo, sossegado, 

mais barato para se viver. A comida é melhor, não batemos remédio. Pra 

quem produz tudo aqui, é melhor, na cidade se o menino quer chupar uma 

laranja tem que comprar.  Graças a Deus aqui tem pouquinho pé de fruta, 

mas os netos, os vizinhos às visitas, ficam satisfeitos, produz muita coisa, 

evita de estar comprando (INTERLOCUTOR 24). 

 

É comum por parte dos camponeses a rejeição à cidade. A experiência lá vivida não 

foi positiva, marcada pela exploração, expropriação e, na maioria, pelas péssimas condições 

de moradia, educação, saúde e alimentação. Na cidade o indivíduo é mais um em meio a 

muitas pessoas que lutam diariamente por condições básicas de vida.   

É na condição de expropriado dos seus meios de produção que os camponeses são 

obrigados a ir para os lugares urbanos e adentrar ao capitalismo. 
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A instauração do divórcio entre o trabalhador e as coisas de que necessita 

para trabalhar – a terra, as ferramentas, as máquinas, as matérias-primas – é 

a primeira condição e o primeiro passo para que instaure, por sua vez, o 

reino  do capital a e expansão do capitalismo. Essa separação, esse divórcio, 

é o que tecnicamente se chama de expropriação – o trabalhador perde o que 

lhe é próprio, perde a propriedade dos seus instrumentos de trabalho. Para 

trabalhar, terá que vender a sua força de trabalho ao capitalista, que é quem 

tem agora esses instrumentos (MARTINS, 1991, p. 50). 

 

A vida no campo é muito diferente da cidade. O modo de vida camponês sertanejo, 

marcado pela autonomia do trabalhador e pela existência de uma rede de solidariedade 

formada por parentes e vizinhos, na verdade fica a cada instante mais distante do camponês 

(MARQUES, 2004). 

Dessa maneira, o retorno à terra, para os camponeses do PATP, mesmo que em meio a 

acampamentos, desapropriações, conflito com proprietários da terra e herdeiros, é a realização 

de um sonho, por muitos interrompido ainda na infância. Aos olhos das famílias, a terra é o 

aconchego, o porto seguro, o Paraíso banhado pela fecundidade da terra e da mãe, nutridoras 

de sonhos e acalentos que povoam os projetos e os desejos de homens e mulheres na busca de 

um lugar para reescreverem suas histórias (FARIAS, 2007, grifo do autor). 

A luta das famílias do PATP não acabou no momento em que elas tiveram acesso à 

terra por meio da reforma agrária. Passados treze anos de constituição do assentamento, 

muitos ainda são os problemas, mas as resistências camponesas os mantêm fortalecidos, para 

continuar, em meio aos obstáculos. As primeiras dificuldades começaram com o acesso do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), responsável por 

financiar projetos individuais ou coletivos, para gerar renda aos agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos 

financiamentos rurais, além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito 

do País
4
. 

O acesso ao PRONAF, no caso das famílias do PATP foi para a aquisição de gado, 

porém, grande parte dos camponeses não possuía experiência nesse tipo de atividade e/ou as 

ausências de assistência técnica veterinária levaram à morte de muitos animais e, 

consequentemente ao endividamento de praticamente todos que fizeram a aquisição.  

Já o plantio da banana é uma das atividades que se destaca entre os camponeses que, 

de acordo com as entrevistas, possuem facilidade para cultivar e para comercializar, porém, 

                                                 
4
 http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/pronaf 
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sua área de plantio foi reduzida em função de lavouras temporárias implantadas nos últimos 

quatro anos no assentamento. 

Além do plantio da banana, praticam a criação de outros animais, o cultivo de 

hortaliças, de mandioca, a produção de quitandas, doces e outros, por meio do PAA do 

Município de Jataí e do PNAE do Município de Perolândia. A principal fonte de renda é a 

agricultura, com o cultivo de soja na safra normal (entre os meses de setembro e março) e 

milho na chamada “safrinha” (entre os meses de março e julho), por meio do Programa 

Nacional de Produção e uso do Biodiesel (PNPB) que possui o objetivo de implantar a cadeia 

de produção, e uso do biodiesel, aproveitar as potencialidades de produção regional e permitir 

a inclusão social dos agricultores familiares. O governo federal criou o Programa Nacional de 

Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) em 2004. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil
5
: 

 

o PNPB é um programa interministerial do Governo Federal que objetiva a 

implantação de forma sustentável, tanto técnica, como economicamente, a 

produção e o uso do biodiesel, com enfoque na inclusão social e no 

desenvolvimento regional, via geração de emprego e renda com as seguintes 

diretrizes: implantar um programa sustentável, promovendo inclusão social; 

garantir preços competitivos, qualidade e suprimento; produzir o biodiesel a 

partir de diferentes fontes oleaginosas e em regiões diversas. 

 

Dessa maneira, a partir do ano de 2009 alguns camponeses do PATP aderiram ao 

PNPB, com o intuito de melhorar a renda. Segundo informações fornecidas pelos 

Interlocutores 15 e 24, para que conseguissem efetivar a compra de sementes e insumos, fez-

se necessário um acordo entre os camponeses e uma empresa privada, Caramuru Alimentos 

S.A. Ela é responsável por fornecer a semente, o adubo e todos os agrotóxicos necessários 

para o plantio e a manutenção da lavoura. Ao final, a própria empresa recebe esse grão e faz o 

cálculo das despesas de cada lote e chega ao lucro da safra. 

Quanto à tecnologia utilizada para o plantio e a colheita, afirmaram que somente 

algumas famílias possuem maquinários próprios; as outras utilizam a contratação do serviço e 

de máquinas de terceiros. Entretanto, grande parte dos camponeses apresenta o desejo de 

comprar o maquinário, próprio ou em consórcio com outras famílias, para diminuir os seus 

custos de produção e ter maiores lucros. Percebe-se claramente que este programa incentiva o 

processo de tecnificação da cadeia produtiva, mas que, devido ao alto custo dos maquinários 

agrícolas, a viabilidade econômica para estes camponeses não é compatível com seus anseios. 

                                                 
5
 http://www.mme.gov.br/mme 
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A paisagem têm se alterado em função da expansão da área de plantio de soja e milho, 

está cada vez mais homogênea; as hortas, os pomares, o curral, o chiqueiro têm se 

transformado em lavouras para atender ao PNPB.  

 
A gente planta hoje, soja e milho, antes disso tinha arroz, feijão, milho, essas 

coisas você tem que carregar tudo no braço e por questões de saúde não 

dávamos mais conta. Tem que limpar, combater as pragas, e por ter a 

Hanseníase, não posso ir ao sol e ter contato com a poeira. Aí eu perdi um 

tanto de milho por não poder ir lá catar, as coisas passam de hora. 

(INTERLOCUTOR 24). 

  

 

 Identifica-se dessa maneira uma monopolização do território do Assentamento Três 

Pontes, a partir da introdução do cultivo da soja, expressão essa que Oliveira (1981) considera 

de um processo contraditório, que revela o capital como monopolizador do território sem, 

entretanto territorializar-se no mesmo. Esse processo se deve ao fato de os camponeses 

permanecerem sob o domínio de sua terra, mesmo estando inseridos em processo produtivo 

moldado por empresas privadas. 

 

Foto 05 - Plantação de soja (safra normal) no lote 42, a ser fornecida ao PNPB no Assentamento Três 

Pontes. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 
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Mas, as resistências camponesas estão presentes entre as famílias do PATP que, 

mesmo tendo aderido a um modelo de produção e trabalho até então distante da sua realidade, 

mantêm fortes traços do modo de vida e da produção camponesa. “O trabalho familiar 

camponês abastece a casa de morada, alimenta seus membros, mas também há a produção do 

excedente para a comercialização em feiras” (MOURA, 1988, p. 55). 

O plantio de mandioca, a produção de doces, rapaduras e quitandas são algumas das 

atividades realizadas pelos assentados. Segundo eles, não enfrentam dificuldade para vender 

seus produtos, pois são bem aceitos no comércio local (Perolândia) e no do Município de 

Mineiros, cidades mais próximas do assentamento. Os produtos são vendidos nos 

supermercados, mercearias e em feiras livres realizadas semanalmente. Na foto 06, têm-se as 

mandiocas já embaladas, prontas para serem entregues nos supermercados de Mineiros.  A 

foto 07 mostra a tradição do camponês da região, o consumo do café, em família e para 

recepcionar os visitantes. 

 
Foto 06 – Mandiocas embaladas para serem entregues nos supermercados do município vizinho. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 
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Foto 07 – O café, um hábito dos camponeses, oferecido pelo morador do lote 24.  

 
Fonte: QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2013) 

 

 Entre as famílias residentes no assentamento existem algumas divisões em grupos: o 

grupo da cooperativa, o da associação, o “dos quatro” e ainda alguns constituídos pela religião 

seguida por cada família. A falta de cooperação entre os moradores se apresenta como um 

empecilho no que se refere à obtenção de benefícios para o assentamento, como a melhoria 

das estradas, a construção de poços artesianos, a liberação de projetos e a melhoria no 

transporte escolar que segundo todos os entrevistados, são os problemas que mais os 

preocupam.  

De acordo com Marques (2004), nesse contexto, a comunidade perde importância 

como entidade política; só ganha um sentido territorial, pois sua existência passa a se 

relacionar com a apropriação de um espaço específico. Ela pode se desmobilizar e, na 

verdade, as relações sociais e de trabalho são recriadas, a partir do momento em que cada 

família possui seu próprio lote, diferentemente de quando ainda se encontravam acampadas. 

Alguns momentos de festa, torneio de trucos e de futebol são atividades que 

promovem a união dos camponeses. São feitas reuniões entre os jovens do Assentamento Três 

Pontes e do Assentamento Lagoa do Bonfim e até mesmo das cidades próximas. De certa 
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maneira, isso recria o poder do grupo e estimula as permanências existentes dentro do 

território camponês. O Assentamento Três Pontes apresenta-se como um lugar de transição 

entre as heranças camponesas e as transformações impostas por políticas públicas que, ao se 

realizarem no território, provocam uma (re) organização nas unidades produtivas e familiares.  
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2  DA PERCEPÇÃO DA NATUREZA ÀS PRÁTICAS PRODUTIVAS DOS 

CAMPONESES DOS ASSENTAMENTOS SANTA RITA E TRÊS PONTES 

 

A natureza não pode ser pensada de forma dissociada do homem e vice-versa, porém, 

para muitos, a natureza e o homem são coisas completamente separadas, para outros ela é 

pensada somente de forma a contemplar os seus anseios.  Como cada grupo social e cada ser 

podem ter percepções próprias da natureza, precisa ser analisada conforme o grupo em 

questão que, no caso do presente estudo são camponeses, que possuem como principais 

atividades as agrícolas, de plantação e criação de animais.  

Muitos autores têm discutido os conceitos de “percepção” e “concepção” da natureza. 

Ferrara (1993) utiliza o termo de “percepção ambiental” que, segundo ele, pode ser definida 

como a operação que expõe a lógica da linguagem que organiza os signos que expressam os 

usos e hábitos de um lugar. Assim, a leitura que um determinado grupo faz de um 

determinado local, dando ênfase aos elementos que consideram mais significativos,  é a sua 

percepção da natureza. 

Quando analisado um grupo de camponeses, identifica-se uma relação de maior 

intimidade deles com a natureza, por estarem mais próximos fisicamente de certos elementos, 

como a água, a terra, os animais, os rios e as plantas, o que não significa necessariamente uma 

relação mais harmônica. De acordo com Coelho e Gomes (2005) os homens estão 

constantemente agindo sobre o meio a fim de sanar suas necessidades e desejos, mas cada 

indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às suas próprias ações  e às dos outros 

sobre o meio. 

A ação do homem camponês sobre a natureza é diária, tanto que Porto Gonçalves 

(2006) afirma que, através da agricultura, se nota a indissociabilidade entre homem e natureza 

e a relação existente entre a cultura promovida e expressa pelo homem e a natureza por ele 

transformada. 

Nesse sentido, as relações de poder engendradas por um determinado grupo social em 

um determinado lugar produzem, espaço-temporalmente, território (SAQUET, 2004).  

Segundo Santos, 

 
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de 

coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, 

não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 

identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é 

o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2002, p. 10). 
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Tomando como pressuposto a definição de território feita por Santos (2002) é que se 

pretende analisar a percepção de natureza por parte dos camponeses dos assentamentos 

estudados nesta pesquisa  

Pretende-se identificar os usos da natureza nas atividades produtivas, das famílias 

camponesas e as relações dessas famílias e suas atividades com as políticas públicas para a 

agricultura camponesa. Em um primeiro momento será apresentada uma base teórica do 

conceito de natureza, como suporte para a análise de sua concepção por parte dos 

camponeses, permeado pelos seus saberes-fazeres. Aliado a essa discussão pretende-se 

apresentar o modo de produção camponês, permeado pelos saberes-fazeres. Serão 

consideradas, portanto, duas realidades distintas: os traços da tradicionalidade, como a 

cultura, a alimentação, a forma de manejo da terra e outros, e a adesão dos camponeses a 

programas como o PNPB e o PAA, que têm provocado profundas alterações nas atividades 

produtivas (produção de arroz, feijão, hortaliças) e consequentemente nos anseios e relações 

entre as famílias camponesas. 

De acordo com Toleto (1996), apud Silva (2007), essa abordagem pode ajudar a 

entender a construção histórica das territorialidades camponesas, principalmente se forem 

articuladas a ela as clássicas tentativas definidoras da condição camponesa, sempre limitadas 

frente à sua complexidade e diversidade. 

 

2.1 Os conceitos e as concepções de natureza e o camponês 

  

 Várias podem ser as maneiras de se definir a natureza. Para Porto Gonçalves (2011), 

cada sociedade, cultura ou grupo social inventa e institui uma determinada ideia do que seja 

natureza; dessa maneira, para ele, não há um conceito natural de natureza e os conceitos 

criados constituem um dos pilares através do qual os homens se reproduzem social e 

economicamente. Ainda segundo Porto Gonçalves (2011), a natureza pode ser definida como 

aquilo que se opõe à cultura, pois, por meio da cultura, é possível tomar posse dela e  

transformá-la. A natureza é dominada pelo homem, mas não se pode afirmar que todos os 

homens a dominam, pois muitos não têm acesso à ela nem a controlam. 

 Conforme Springer (2010), cada período histórico diferente tem formas distintas de 

concepção, de estudos e de condução da natureza, por isso ela não pode ser compreendida 

como algo dado, estático e objetivo. E, assim como é preciso considerar o período histórico, 
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também, faz-se necessário analisar o grupo humano elaborador do conceito. Concorda com 

Springer, Carvalho, para quem: 

 
[...] as explicações e as definições, sejam do que for, inclusive de Natureza, 

jamais conseguirão se dissociar das ideias e dos objetivos de mundo de quem 

explica ou define. Isto é, para uma mesma pergunta: o que é Natureza?, 

encontraremos muitas respostas dependendo do grupo humano, do tipo de 

sociedade, ou da classe social de quem responde. (CARVALHO, 1990, 

p.16). 

  

 Dessa maneira, o conceito de natureza está condicionado ao homem e, portanto, ao 

trabalho que ele nela exerce. Não há como pensar de forma dissociada, pois todos mantêm 

uma interrelação, e é com o surgimento do trabalho que o homem estabelece uma relação de 

domínio sobre a natureza, desde quando retira dela o necessário para a sua sobrevivência, 

como alimentação e abrigo no decorrer da evolução tecnológica mundial, a partir das 

revoluções industriais, nos mais diferentes produtos, necessários ou não, úteis ou nocivos. 

 No momento em que se estabelece esse domínio, associa-se a ideia de valor à 

natureza. Santos (1997) considera a Natureza de hoje como um valor, ela não é natural no seu 

processo histórico, ela é social. O problema não é a natureza ser social; o problema é que, 

sendo recursos sociais, eles não possuídos igualmente nem administrados a favor de todos. 

  Num primeiro momento o homem é apenas um criador, mas subordinado. Depois 

com as invenções técnicas, aumenta o seu poder de intervenção na natureza e a sua autonomia 

em relação a ela ele passa a ser transformador, aumentando a parcela de natureza humanizada 

(SANTOS, 2006). Assim, a natureza pode ser humanizada ou natural. É natural aquela que 

não passou por interferência do homem, considerada intacta; é humanizada a que por meio do 

trabalho humano, foi alterada e transformada. 

 Com o trabalho o ser humano se torna mais independente da natureza, porém com o 

avanço do sistema capitalista de produção, o trabalho torna-se de si próprio e/ou de outros um 

meio de produzir riquezas e os homens se tornam dependentes deles.  

 Dessa maneira, os conceitos são próprios de cada lugar, momento, grupo social e  

autor, porém em todos estarão presentes homem, trabalho e natureza. Na concepção de 

natureza do camponês, entra a relação entre o homem e o trabalho, porém o trabalho e a 

natureza, nesse caso, a terra, estão voltados para a manutenção da família, ao contrário do 

trabalho e da natureza para os capitalistas, que são utilizados para a produção e a reprodução 

do capital. O capital, de acordo com Marx (1985), é alcançado por quem detém os meios de 

produção e compra, a força de trabalho de quem não os tem, pagando um valor menor que o 
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produzido.  Os grandes proprietários de terra, capitalistas, têm a terra não apenas como meio 

de produção de sua sobrevivência, mas como capital e como meio de produzi-lo e reproduzi-

lo, explorando o trabalho alheio. 

 É, justamente, o uso do trabalho que o camponês faz na sua relação com a natureza 

que o diferencia do capitalista e que resulta numa concepção diferente do que o capitalista tem 

da natureza. 

 O camponês tem um olhar diferente sobre a natureza e sobre a terra que ele ocupa e na 

qual trabalha para sua sobrevivência. Na ética camponesa, homem, terra, água, fauna e flora 

são “tentáculos” do divino (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997), por isso o camponês 

desenvolve um sentimento tão grande de pertencimento à terra de trabalho. Mas, quem foram 

e quem são os camponeses, as famílias camponesas? Carvalho responde que:  

  
Entende-se, então, por camponesas aquelas famílias que, tendo acesso à terra 

e aos recursos naturais que esta suporta, resolvem seus problemas 

reprodutivos a partir da produção rural – extrativista, agrícola e não agrícola 

– desenvolvida de tal modo que não se diferencia o universo dos que 

decidem sobre a alocação do trabalho dos que sobrevivem com o resultado 

dessa alocação. Essas famílias, no decorrer de suas vidas e nas interações 

sociais que estabelecem, desenvolvem hábitos de consumo e de trabalho e 

formas diferenciadas de apropriação da natureza que lhes caracterizam 

especificidades no modo de ser e de viver no âmbito complexo das 

sociedades capitalistas contemporâneas. (CARVALHO, 2005, p. 170, grifo 

nosso). 

 

A reprodução camponesa depende do uso da natureza. Dessa forma, os camponeses, 

humanizam a natureza.  Ela não permanece intocada, mas aquele pedaço de chão torna-se o 

seu território, conforme defende Santos (2002). A natureza é dom de Deus para que dela o 

homem possa tirar seu sustento. Assim, “é a derrubada do mato, que instala o homem na 

“natureza de Deus” e torna legítima a apropriação da terra.” (WOORTMANN; 

WOORTMANN, 1997).   

Mas derruba-se a mata para se trabalhar, para sustentar a sua família, e esse homem, 

justamente por saber que é da terra que vem a vida, tem uma relação diferente com a natureza. 

Ele a usa, ele mexe nela, com mais respeito. As entrevistas de alguns camponeses do 

Assentamento Santa Rita demonstram preocupação quanto à preservação dos recursos. 
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Aqui na nascente tem umas partes de clareira, eu tinha vontade de plantar 

mais árvores naquele lugar, para ter mais a água. A água é tudo, pois uma 

terra sem água não é nada, é difícil, uma água pura, limpinha como essa, 

temos que cuidar. No período da seca a água diminui, aqui não, mas em 

outros lotes sim. Desmataram ao redor das nascentes e o gado bebia lá 

mesmo, faz maiador (também chamado de aguada, local onde o gado bebe 

água) do gado [...] (INTERLOCUTOR 19). 

  

 Os assentados sabem da importância dos recursos naturais para a permanência deles na 

terra, porém, em alguns casos, principalmente por falta de planejamento, a exploração, foi 

danosa, prejudicial. Desmataram grande parte da mata para a formação de pastos, plantio de 

soja e de milho e até mesmo para a comercialização de madeira.  

 
A gente procura preservar, porque sabemos que se não preservar, vamos 

ficar sem a água. Nesse ano ligamos a bomba de irrigação, porque a água 

não foi suficiente. A cada ano está diminuindo e muito. Um cano pegava a 

água todinha, precisamos preservar, quando nós viemos para cá, as nascentes 

eram bem preservadas. Quando viemos para o assentamento e dividimos os 

lotes, pensamos em comprar o gado, aí não pensamos que tinha que 

preservar, quando a gente assustou que precisa preservar, já estava bem 

estragado. Fechamos, mas não voltou ao normal, precisa plantar 

(INTERLOCUTORA 17). 

 

O sentimento de pertencimento e respeito, próprio do camponês, o faz descontente 

com a situação das nascentes, da mata, dos solos expostos, em ambos os assentamentos 

pesquisados. Talvez seja a maior proximidade com os elementos da natureza, a água, os 

animais, as árvores, o solo que o faz perceber mais rapidamente os danos que causa à 

natureza.  

De acordo com Woortmann e Woortmann (1997), os camponeses reconhecem não 

apenas que a natureza tem leis próprias, mas também, ao contrário da percepção ecológica do 

pensamento ocidental, que ela é um instrumento de Deus, o qual se manifesta diretamente aos 

homens por meio dela, o que também pode ser entendido como um maior reconhecimento da 

indissociabilidade entre o homem e a natureza.  

 
Acho que o contato com a natureza, não tem coisa mais saudável, o 

entardecer o cantar dos passarinhos, o amanhecer, o clima a tranquilidade 

[...]. Eu lembro quando comprei aqui o tanto que eu chorei de felicidade 

(INTERLOCUTOR 07). 

 

O afeto pelos elementos naturais existentes entre os camponeses foi observado 

também no caso dos compradores de lotes do Assentamento Santa Rita, como demonstrado 

pelo Interlocutor 07, que relata ter mudado de vida, assim que conseguiu comprar um pedaço 

de terra. O mesmo afirma encontrar a verdadeira liberdade, ao morar no campo. 
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Mesmo assim, os camponeses de ambos os assentamentos, talvez por, terem seu 

próprio modo de ser e viver, diferente do modo de ser e viver do capitalista, estarem inseridos 

numa sociedade capitalista, relatam a degradação ambiental dos lugares, como a redução dos 

pássaros e das árvores. No PATP, não tem mais as aroeiras, as perobas, os angicos; segundo a 

Interlocutora 33, hoje só tem umas “arvorezinhas da folha pequena”. Grande parte das 

nascentes desses assentamentos estão degradadas, sendo a falta de água, ou a sua má 

qualidade, um problema grave principalmente no PATP. 

 Durante a observação participante, bem como nos momentos de entrevistas com os 

camponeses, foram identificados inúmeros impactos ambientais nos assentamentos, como a 

ausência de mata ciliar no entorno das nascentes, os solos expostos, ausência de curvas de 

nível nas áreas em declive, erosões e formações de voçorocas e contaminação de animais e de 

vegetais por agrotóxicos, utilizados nas áreas de entorno dos assentamentos. Ver foto 08 e 09. 

 

Foto 08 – Ausência de mata ciliar e a redução do volume de água da nascente. 

Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 
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Foto 09 – Declividade do terreno no Assentamento Santa Rita e o processo erosivo, devido a retirada 

de cobertura vegetal e a ausência de curvas de nível.  

Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 

 

 Essa realidade, em grande parte dos assentamentos rurais de reforma agrária, deve-se 

ao fato de que eles foram instituídos em áreas já degradadas, em sua maioria áreas de 

monoculturas, possuindo deficiências que comprometem a realização de atividades 

importantes para a reprodução camponesa. Mas, em outros, como os estudados nessa 

pesquisa, a degradação deve-se, como afirmam Silva e Miziara (2008), ao tamanho da terra 

que é designada para cada família assentada, à utilização de técnicas rústicas na produção, 

como à queimada, à pecuária extensiva. Em uma terra muito pequena não há como pensar em 

preservar, em não desmatar.   

 Ainda de acordo com as autoras, o agricultor assentado continua praticando atividades 

agrárias constituídas ao longo das gerações, mesmo habitando em condições sociais e 

ambientais que não permitem as mesmas práticas de tempos anteriores (SILVA; MIZIARA 

2008). 

 Mas, mesmo desmatando ou utilizando técnicas de manejo que interferem de forma 

negativa no meio ambiente, o camponês com não o faz com a intensão de acúmulo de riqueza, 
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o uso da natureza pelo camponês está associado a um sentimento de pertencimento à terra e 

para sua sobrevivência e de sua família. O camponês, mesmo errando, lida com a terra, com a 

água, com os animais, de modo a mantê-los, pois sabe que são parte necessária e fundamental 

para sua sobrevivência. 

 As dificuldades financeiras e a falta de planejamento, conhecimento e organização são 

fatores que inviabilizam a reprodução de forma mais sustentável nos assentamentos. Grande 

parte dos camponeses não possui dinheiro para investir, por exemplo, em recuperação de 

áreas degradadas e construção de curvas de nível, bem como a assistência do poder público 

para isso. 

 Desse modo, entende-se que a relação entre o camponês e a natureza ocorre de uma 

forma mais harmônica, o que não significa uma ausência de impactos sobre o meio, 

principalmente devido à formação dos assentamentos e à ausência de políticas que incentive e 

que forneça subsídios para um melhor uso do meio. 

 

2.2 O modo de produção camponês: os saberes-fazeres dos camponeses dos 

Assentamentos Santa Rita e Três Pontes 

 

O modo de produção camponês está associado à troca, à transmissão e à reprodução de 

saberes, valores, ética, moralidade de gerações em gerações. Mas, a manutenção desse modo 

de ser, viver e trabalhar, só se torna possível com o camponês na terra. É assim, que o 

camponês consegue manter viva a prática e o uso dos saberes-fazeres que lhe são próprios e 

cuja aquisição se inicia pela consciência da necessidade de saber. 

 

O saber começa com a consciência do saber pouco (enquanto alguém atua). 

É sabendo que se sabe pouco que uma pessoa se prepara para saber mais. Se 

tivéssemos um saber absoluto, já não poderíamos continuar sabendo [...]. O 

homem, como ser histórico, inserido num permanente movimento de 

procura, faz e refaz constantemente seu saber. (FREIRE, 1983, p. 47). 

 

Os saberes camponeses são construídos a partir das relações sociais. O indivíduos não 

nascem cheio deles, os vão adquirindo no seu processo histórico, na vida com a terra e 

geralmente com os familiares mais próximos e com os mais experientes. Os agrônomos e 

técnicos agrícolas, por exemplo, com seus conhecimentos conforme ciência, já os adquire ante 

da situação. O camponês passa a conhecer as leis da natureza e as leis da vida in loco e 

conforme cultura a qual ele pertence (MOREIRA; LIMA, 2008). 
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Por isso as práticas camponesas estão associadas a um melhor uso da natureza, visto 

que os indivíduos em sua atuação possuem o sentimento de pertencimento. E ainda, segundo 

Porto Gonçalves (2003), as populações tradicionais são as que possuem as práticas que mais 

coadunam com os interesses da humanidade, da ecologia e do planeta.  

Por meio das entrevistas com os camponeses do PASR, foi possível perceber a 

presença dos saberes-fazeres. Todos os entrevistados são originários do campo, sendo que os 

pais, na maioria dos casos, foram trabalhadores de fazendas e em apenas um caso, proprietário 

de terra:  

“Meu pai tocava roça, aprendi com ele trabalhar, ensinou nós o ritmo de 

trabalhar na roça” (INTERLOCUTOR 01). “Aprendi mais com meu sogro 

do que com meu pai, porque ele foi criado na roça, fazia casa, carro de boi, 

até hoje ele fica horas para me contar das coisas, ele me ensina muito, se eu 

vou mexer no curral, fazer uma porteira, ele vai junto, gosto muito do meu 

sogro e ele gosta daqui também” (INTERLOCUTOR 07). 

 

A aplicação desses conhecimentos é importante na reprodução camponesa, tendo em 

vista que são meios de trabalho que exigem menores investimentos, mesmo quando 

demandam mais mão de obra. Tornam-se viáveis diante das dificuldades financeiras 

enfrentadas pelos camponeses do PASR. Os saberes aparecem no uso de plantas medicinais, 

para o combate de doenças dos animais e dos próprios camponeses, como, dores de cabeça, 

estômago e infecções diversas. 

Durante a realização de oficina referente a um trabalho de mestrado sobre 

etnoconhecimento, os camponeses do PASR demonstraram um conhecimento muito rico 

sobre as espécies vegetais do Cerrado e trocaram experiências na utilização dessas plantas 

para alimentação, artesanato e fins medicinais.  De acordo com Lima (2013), 90% dos 

camponeses do assentamento, fazem uso frequente das plantas medicinais, devido ao 

conhecimento que já têm sobre a eficiência dos remédios e chás caseiros, mesmo possuindo 

medicamentos farmacêuticos, dão prioridade aos chás, com plantas do seu próprio quintal. 

A ausência de assistência técnica nos assentamentos é um fator que reforça o uso dos 

saberes-fazeres entre os camponeses que, quando se reúnem nos cursos e palestras, oferecidos 

por entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

e a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 

(EMATER), apresentam experiências vividas em seus lotes que podem ser utilizados pelos 

demais camponeses. 

 Os saberes são fatores de permanência de um modo de vida, representam e significam 

uma identidade camponesa. A alimentação por parte dos assentados evidencia essa identidade, 

http://www.emater.go.gov.br/
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na valorização dos alimentos típicos do local, o jiló, o quiabo, o pequi, o ovo caipira, a farinha 

de mandioca, as galinhas caipiras que, segundo os camponeses, representam a fartura e o 

sabor de morar na roça. 

Como observam Woortmann e Woortmann (1997), cada cultura opera procedimentos 

técnicos, formas de saber e construções simbólicas específicas na transmissão do saber para o 

processo de trabalho. O modo de fazer um doce, de preparar a terra para o plantio ou até 

mesmo de fazer os canteiros de uma horta é renovado e, na maioria das vezes, pode ser 

reproduzido pelos filhos e netos. 

Entretanto, no modo de produção dos camponeses identifica-se um conflito entre os 

saberes tradicionais e as exigências do mercado. Uma camponesa afirma que muitos dos seus 

saberes não estão sendo utilizados, pois o pessoal do PAA exige frutos, verduras e legumes de 

boa aparência e qualidade. Dessa maneira, com a alta infestação de pragas, acaba utilizando 

produtos químicos, algo que não fazia parte da rotina de seus avós e de seus pais. 

 

Um pouco do que aprendi com meus pais, ainda uso, mas hoje está tudo 

diferente. Eu nasci na roça, minha mãe plantava horta, não jogava um 

veneno, não fazia nada, era só capinar, hoje se você fizer isso enche de 

praga. Hoje se você for trabalhar como trabalhava antigamente, não temos 

nada, temos que ir pela tecnologia. (INTERLOCURA 19) 

 

No decorrer das observações, verificou-se no lote 17, traços do tradicionalismo, como 

a “cura das cebolas”, assim chamada por uma camponesa do PASR, que, segundo ela, é uma 

das formas de deixá-las secando para serem comercializadas e doadas para os amigos, os 

vizinhos e os parentes. É realizado o plantio todos os anos. Ver foto 10.  
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Foto 10 – Carrinho com cebolas trançadas que serão comercializadas e distribuídas para os vizinhos 

mais próximos da entrevistada. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 

 

 A modalidade de trabalho utilizada pelos camponeses do PASR é em grande parte 

braçal. O principal instrumento é a enxada, mas eles possuem alguns equipamentos como 

arados, um trator, mas todos utilizados de forma coletiva, o que é difícil pelo fato de o 

assentamento ser constituído por vinte e três lotes. Segundo os camponeses, esse é um dos 

problemas que os preocupam: a escassez de equipamentos e a falta de mão de obra, pois 

grande parte dos jovens já não reside mais no assentamento e a idade avançada dos moradores 

ainda residentes, uma média de 55 anos, impede a realização de atividades principalmente de 

roça. 

 A alternativa desses camponeses foi a redução de plantios que exigem muita mão de 

obra, como o do arroz e o do feijão, e a substituição por hortaliças, guariroba, banana e a 

produção de mercadorias com as matérias-primas.  Segundo a Interlocutora 15, a venda é fácil 

“Vendemos fácil os produtos, o pessoal busca direto aqui, vendemos também, ovo caipira, 

galinha, requeijão, queijo, doces, mel, produtos de higiene como sabonetes, shampoo e 

hidratantes. Na foto 11, produção de doces e mel, realizado por grupo de camponesas do 

assentamento. 
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Foto 11 – Produção de doces (figo, laranja, queijo, leite) e mel, realizado por grupo de camponesas do 

PASR. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 

 

Toda essa realidade do Assentamento Santa Rita ocorre em meio a um processo de 

recriações e resistências. Marques (2004) afirma que a expansão da lógica capitalista afetou a 

forma de organização da produção e das relações sociais tradicionais, como, por exemplo a 

diminuição do espaço camponês, e, assim, o projeto de vida desses sujeitos esta em 

contradição com o sistema em que eles estão inseridos, o que os obriga a incorporar alguns 

hábitos em seus modos de vida e de trabalho. 

Essas adaptações e transformações foram identificadas nos dois assentamentos dessa 

pesquisa, porém, com maior intensidade, no Assentamento Três Pontes, onde a inserção do 

capital ocorre com maior velocidade.  Por se tratar de um assentamento de maior extensão 

territorial, os camponeses não se relacionam de modo geral com todos e sim em pequenos 

grupos, que foram sendo formados no decorrer dos mais de trezes anos de ocupação, por 

algumas afinidades, questões religiosas ou até mesmo políticas, foram decisivas para a 

constituição do assentamento.  
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As famílias do PATP viveram anos de muitos conflitos e medo, desde o acampamento, 

as invasões, a apropriação até o recebimento do título de posse concedido pelo INCRA.  A 

luta deles pela terra representa o espírito de luta dos camponeses em geral pela terra. O PATP 

se localiza em meio a grandes propriedades de cultivo de grãos, em monoculturas que, de 

acordo com Shiva (2003), disseminam-se não por aumentarem a produção, mas por sim o 

controle sobre o comércio local e a produção mundial. 

Devido às políticas públicas e às condições físicas do local – solos de boa qualidade 

em mais de 50% do assentamento, declividade suavemente ondulada e condições climáticas – 

serem favoráveis, mais de 50 % dos camponeses estão aderindo a novos métodos produtivos, 

com ênfase para a produção de milho e soja. 

Por meio das observações in loco e entrevistas com trinta por cento das famílias 

camponesas foi possível identificar os traços camponeses que resistem em meio à expansão 

dos modelos de produção capitalista dentro deste assentamento.  

 

Nós produzimos verduras, mandioca e guariroba. Estamos fazendo um 

projeto do INCRA para mexer com galinhas e ovos caipira. No começo nós 

produzíamos arroz, feijão e milho, mas o que acontece, a gente estava 

perdendo, para limpar é muito difícil. O arroz, o feijão e o milho, são mais 

fáceis de você comprar, do que você plantar. Aí nós estamos produzindo o 

que tem retorno mais rápido. Hoje em dia o pensamento do governo é trazer 

gente para cá para produzir seu próprio alimento, só que hoje a realidade é 

outra, você tem que plantar o que rende mais dinheiro. Tem pessoas aqui que 

planta de tudo, se você vai à casa, não tem nada, está vivendo pior de quem 

esta na cidade. Na hora de vender o arroz, por exemplo, não tem retorno 

(INTERLOCUTOR 7) 

 

A expressão “o que dá mais dinheiro” apareceu em grande parte das entrevistas, o que 

demonstra que além de estarem inseridos no sistema capitalista, vão aos poucos 

transformando seu modo de vida. Entretanto, mesmo aqueles não possuem atividades tão 

lucrativas financeiramente, quando abordados sobre possibilidade de mudar, não residir mais 

nos assentamentos, são unânimes em relatar o sentimento de pertencer ao local: “aqui tem 

tranquilidade, tem fartura de uma água que na cidade ninguém tem, a gente deita não tem 

barulheira, não precisa de ter medo de nada, se faz um dinheiro mais justo, até as hortas que 

nos plantamos, pois as verduras que nós temos são sadias, não batemos  venenos nem nada” 

(INTERLOCUTORA 33). 

 De acordo com Woortmann e Woortmann (1997) nas comunidades camponesas há 

uma divisão de atividades por gênero e idade. Enquanto o pai possui determinadas tarefas em 

relação aos cultivos, a mãe, os filhos e filhas possuem outras funções na unidade de produção 
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e consumo. A passagem de saberes entre pais e filhos é um traço presente em algumas 

famílias: “tenho um filho de dez anos e uma de nove, falo para eles que mesmo sem grandes 

obrigações, o menino cuida das ovelhas, trata dos porcos, das galinhas, porque ele esta 

trabalhando, esta aprendendo” (INTERLOCUTORA 32). 

A realidade de grande parte das famílias camponesas desse assentamento é que, após o 

ano de 2009, ao se incorporarem ao PNPB, passaram a ter não mais como um valor de uso, 

mas sim como um bem, um valor de mercadoria, de capital. Esse processo leva à mudança do 

estilo de trabalho, de moradia e de vida, e os saberes-fazeres passam a ser vistos como 

arcaicos, primitivos, anticientíficos (SHIVA, 2003). 

A terra, antes preparada pelos próprios camponeses, passa a ser um mero instrumento 

de reprodução de capital, sendo que todo o trabalho é pensado e elaborado por mão de obra 

contratada, porque os camponeses assentados não possuem as práticas de manejo e os 

maquinários necessários para desenvolver o plantio e a colheita de soja e milho. Nesse 

aspecto os saberes, antes utilizados para desenvolver o trabalho, hoje são considerados 

insuficientes, inadequados, para a nova configuração territorial dos lotes do Assentamento 

Três Pontes. 

 Aquelas famílias que acordavam cedo, tiravam o leite, coavam o café, plantado, 

colhido e moído no próprio lote, faziam o biscoito com o, polvilho produzido na propriedade, 

aravam a terra, plantavam com suas próprias mãos as sementes que seriam o alimento da sua 

família, mudam a relação, passam a produzir soja e milho, e a comprar, com o lucro gerado, 

tudo o que é necessário para a família.  

 
Nós plantávamos o arroz, o feijão, a mandioca. Nunca precisei ir no vizinho 

pegar uma raiz de mandioca, produzia tudo. Hoje não produzo mais, não 

tenho saúde e gente para trabalhar. A gente planta a soja e o milho, porque 

vende fácil para a Caramuru (INTERLOCUTOR 24). 

 

Assim como no PASR um dos problemas apontados pelos moradores do 

Assentamento Três Pontes é a falta de mão de obra. Os jovens foram para as cidades de 

Mineiros e Perolândia para trabalhar e/ou estudar. Dessa maneira, alguns cultivos, que exigem 

um maior número de pessoas e força de trabalho, acabaram sendo substituídos, assim como 

grande parte dos saberes tradicionais estão se perdendo pela mudança das culturas e das 

formas de manejo das produções. 

 Outro forte traço camponês, mesmo em meio às renovações, é a mão de obra familiar, 

base de todas as famílias entrevistadas. “Às vezes um parente que vem passear, e quer ganhar 
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um dinheiro, para fazer uma cerca, limpar, roçar pasto, aí pago sim, mas o resto sou eu e 

meu filho mesmo que fizemos” (INTERLOCUTORA 33). 

 Além da pouca terra e da pouca mão de obra, a sazonalidade do trabalho agrícola 

implica em momentos do ano em que o camponês tem que vender a força de trabalho de seu 

grupo doméstico (GARCIA JR, 1983). Os jovens são os que mais realizam esses trabalhos 

extras fora do assentamento, geralmente trabalham nas grandes propriedades de soja e milho, 

que ficam próximas ao assentamento, sendo uma das alternativas de aumentar a renda de seus 

lotes. Mas, a ausência dessa mão de obra, em certos casos, compromete o trabalho camponês, 

que, assim, deixa de ampliar e diversificar suas atividades produtivas. 

 Apesar de muitos dos jovens não mais residirem no assentamento, eles mantêm forte 

vínculo com os lotes de suas famílias, visitam-se frequentemente e nos dias de folga do 

trabalho na cidade, ou em outra propriedade, procuram ajudar os pais. Dessa maneira fica 

claro que, em grande parte dos casos, a saída desses jovens do assentamento ocorre pela falta 

de renda. As políticas para incentivar a permanência do homem no campo não atendem de 

forma suficiente os camponeses de ambos os assentamentos, que enfrentam grandes 

dificuldades na produção e comercialização de seus excedentes, pela ausência de assistência 

técnica, condições naturais adequadas e adequação junto às normas de vigilância sanitária. 

Uma grande diferença do trabalho nas terras camponesas, de acordo com Bombardi 

(2004), é que ele é definido por dois fatores: o primeiro é a necessidade da família e o 

segundo é a natureza, seja pelo ritmo cósmico, seja pelo ciclo dos cultivos. Ainda segundo 

Bombardi (2004, p. 200): 

 

[...] os camponeses tem tempo livre e, mais ainda, eles determinam o seu 

tempo e têm liberdade para isso. Evidentemente o tempo livre está 

determinado pelo ciclo biológico das espécies que cultivam. De qualquer 

forma essa liberdade de “não ter patrão” é altamente valorizada, é um dos 

fatores que possibilita dispor do tempo com maleabilidade.   

  

 A autonomia do trabalho camponês evidentemente é muito valorizada por essas 

famílias que, quando perguntadas sobre o planejamento de suas atividades, são unânimes em 

dizer que fazem o que se está precisando naquele dia, não conseguem se programar, pois 

dependem do sol, da chuva, das plantas. “Trabalho da hora que levanto, até o finalzinho da 

tarde, fecho as vacas, levo o leite, aí de vez em quando a gente para, vem para dentro um 

pouquinho, descansa porque o sol esta muito quente, porque trabalhar o dia inteirinho não 

aguento mais” (INTERLOCUTORA 33). 
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 Portanto, no modo de produção camponês preocupa-se com a satisfação das 

necessidades básicas das famílias. No caso do Assentamento Santa Rita ainda com maior 

presença do uso dos saberes tradicionais, do trabalho mais livre, com uma menor dependência 

do mercado. Já no Assentamento Três Pontes, a terra camponesa passa por um maior processo 

de (re) criação, causada por políticas públicas, que serão discutidas no próximo item deste 

mesmo capítulo. O trabalho e os anseios dos camponeses foram readaptados frente aos novos 

cultivos implantados e aos saberes-fazeres, em parte, substituído pelos modelos tecnológicos 

existentes. 

 

2.3 A influência das políticas públicas no processo produtivo camponês 

 

Modos muito próprios de usos da natureza e de adaptação ao meio desenvolvidos com 

a sociabilidade e a reciprocidade caracterizam as sociedades camponesas. Essas formas, 

desenvolvidas localmente, constituíram habitats específicos, sociedades de 

interconhecimento, como afirma Mendras (1978), a partir da frase “aqui todo mundo se 

conhece”. A terra camponesa é, ao mesmo tempo um território definido por oposição aos 

territórios vizinhos e um território construído que serve a seus habitantes de residência, de 

instrumento de trabalho e de lugar de sociabilidade (MENDRAS, 1978). 

Porém, a partir a década de 1990, esse processo de uso tem sido alvo de profundas 

mudanças que, inclusive, levaram à disseminação do termo “agricultura familiar” em 

substituição a “camponês”. 

 

Essa expressão difundiu-se rapidamente e transformou-se no termo 

dominante, substituindo a expressão “pequeno produtor” nos debates 

acadêmicos e, principalmente, nas políticas públicas, a partir do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (SILVA, 2007, p. 06, grifo 

do autor). 

 

As políticas públicas para o desenvolvimento rural, através do PRONAF, do PAA, do 

PNPB e do PNAE, dentre outros programas, são criadas de modo a inserir os pequenos 

agricultores no mercado mundial, por meio da produção de alimentos, combustíveis e energia, 

reconfigurando o cenário rural brasileiro. Essas políticas, de modo particular a do PNPB, 

levam a um abandono de parte dos conhecimentos tradicionais e do modo de vida dos 

camponeses, ou seja, dos seus saberes-fazeres.  
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Contudo, muitas famílias camponesas buscam, através dos programas, um meio de 

produção e um canal de comercialização, não permitindo que as regras capitalistas organizem 

todas as atividades desenvolvidas na terra (DIAS, 2012). Mesmo se incluindo em atividades 

voltadas para o capital, essas famílias mantêm uma forma de produção e organização própria. 

Se, em certos momentos, isso compromete sua autonomia e liberdade frente ao mercado, em 

outros, ao menos, garante a presença de terra. 

A precariedade da reforma agrária e das políticas públicas para as terras camponesas 

levam à expropriação dos meios de produção dos camponeses da terra. O Estado, ao não fazer 

uma verdadeira reforma agrária, torna-se um mero representante dos interesses do capital, 

assim como ao “enquadrar” o campesinato na produção capitalista (COSME; SOARES, 

2013). 

Partindo desses pressupostos, no decorrer deste item propõe-se discutir como essas 

políticas públicas influenciam os camponeses dos Assentamentos Santa Rita e Três Pontes no 

processo de uso da natureza, considerando que a inclusão destas políticas, inviabiliza o uso 

dos seus saberes-fazeres e altera a sua forma de se relacionar com a natureza e concebê-la. 

Entre as políticas públicas, o PRONAF foi a primeira que teve adesão por parte das 

famílias do PASR. As vinte e três famílias assim que tomaram posse de seus lotes, foram 

comunicadas da possibilidade de aderirem ao PRONAF, esse que financia projetos 

individuais ou coletivos, de agricultores familiares e assentados de reforma agrária, com 

créditos para várias finalidades. No caso das famílias do PASR, elas utilizaram o crédito para 

a compra de vacas leiteiras, pois foram orientados que, assim, teriam uma forma de manter 

uma renda mensal, fundamental para o início do processo de apropriação camponesa. 

A primeira fonte de renda dessas famílias seria então o leite, posteriormente a roça, 

onde produziriam o arroz, o milho e o feijão. Porém, a produção de leite não atingiu a 

quantidade esperada e as condições climáticas provocaram a perda das roças. A única 

alternativa dos camponeses foi a venda das vacas para suprir os prejuízos. Dessa maneira a 

pecuária leiteira inseriu-se, no ano de 1998 como a primeira forma de uso da natureza por 

parte dos camponeses do PASR, porém tornou-se um fracasso, por causa de uma sucessão de 

erros, desde a compra dos animais, o manejo, que não era de conhecimento dos camponeses, a 

falta de assistência técnica, a baixa produção do leite e, por fim, a venda dos animais e a 

continuidade da dívida com o banco. 

Com a venda dos animais e por ser tratar de um assentamento com condições de solos 

e relevo não adequadas à produção agrícola, bem como perante as dificuldades de cultivo, a 
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pecuária permaneceu como a atividade predominante. Ainda hoje, é a principal atividade dos 

camponeses, conforme apresenta o mapa 05. 
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Mapa 05 – Uso e ocupação dos solos - Projeto de Assentamento Santa Rita (GO). 

 
Fonte: Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás - SIEG, 2013. Imagen de satélite LISS III (325/090) de 22/05/2013. Org.: 

QUEIROZ JUNIOR, V. S. (2013) 
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Conforme o mapa 05, a área de pastagem é extensa, com aproximadamente 571 

hectares e a de culturas anuais e temporárias não ultrapassa 40 hectares. A área de reserva 

legal comunitária e as de APP totalizam aproximadamente 300 hectares e o restante, cerca de 

50 hectares, são de solos descobertos. Dessa maneira, os maiores problemas financeiros dos 

assentados têm origem na atividade pecuária, como afirma a Interlocutora 17: 

 

Temos a dívida do PRONAF, pagamos parte mais não conseguimos pagar o 

resto. PRONAF A e AC, aí o primeiro compramos gado e plantamos roça, o 

que entregava não tirava de volta. Agora plantamos só o milho, mas o 

retorno do gado é pouco, aí não conseguimos pagar. Em um ano perdemos 

cinco, no outro seis cabeças, por conta da seca a alimentação não é 

suficiente, esse ano só perdemos um bezerro. Para manter, estamos com 

maiores gastos, mas perdemos menos. 

 

Assim como vive a Interlocutora 17, vive a maioria dos outros camponeses, em meio 

às dívidas, que foram provocadas segundo eles, pela aquisição dos animais, ausência de 

acompanhamento técnico, por secas prolongadas, por doenças dos animais e, 

consequentemente, pela baixa produção de leite, levando a venda dos animais. A forma de 

manejo desses animais não era de conhecimento, de prática, desses camponeses, não estava 

incorporado, entre os saberes tradicionais, era algo externo e, dessa forma, foi prejudicial a 

eles. 

 
A dívida do banco atrapalha e muito, enquanto eu não quitar ela atrapalha 

toda a minha vida, se não renegociar, não tem como pagar. Só com o leite 

dava para pagar a prestação. Fizeram-nos comprar uma vaca, no primeiro 

ano a roça que eu plantei não deu nada, aí tive que vender as vacas para 

pagar o custeio da roça. Minha dívida era R$ 7.500, hoje minha dívida 

dobrou e meu gado foi aí peguei a novilha para tirar o primeiro bezerro, 

começar tudo de novo. As vacas que valiam R$ 800,00, vendemos por R$ 

400,00. A gente tira uns 28 litros de leite por dia, mas não vendemos, pagam 

muito pouco, pagamos a manutenção do resfriador, dessa forma não 

compensa (INTERLOCUTORA 15). 

 

As ideias do capitalismo agrário predominam nas instituições governamentais e 

direcionam suas políticas (FERNANDES et al., 2011). Os movimentos camponeses estão 

divididos e trabalham tanto com as condições que levam à subordinação quanto com as 

condições de autonomia. O que está em evidência é a falta de projetos propostos pelos 

movimentos camponeses. À mercê do mercado, as atividades com pessoas resulta em 

fracassos, como os relatados pelos camponeses do PASR.   

Além da ineficiência das políticas públicas, os camponeses, durante as entrevistas, 

apresentaram questões que os prejudicam econômica e socialmente, como a ausência de água 
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no período de estiagem, pois as nascentes não se encontram preservadas, a infestação de 

insetos por conta da lavoura de cana-de-açúcar que faz divisa com o assentamento e outros 

problemas apontados por todos os moradores: as erosões, devido à ausência de vegetação, 

assim como à alta declividade em aproximadamente 35% dos lotes do assentamento, 

conforme monstra o mapa 06. 
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Mapa 06 – Mapa de Declividade do Assentamento Santa Rita (GO). 

 
Fonte: Projeto TOPODATA/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2013).  

Autor: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. (2013) 
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Os processos erosivos estão presentes em todos os lotes visitados e, com exceção de 

apenas um, ocorrem devido ao manejo inadequado, solos expostos e ausência de curvas de 

nível. Segundo os moradores, eles não possuem máquinas para fazer as curvas de nível e a 

prefeitura não as disponibiliza para eles. Há degradações que em alguns casos são 

irreparáveis. Dessa maneira, a área disponível para plantio, criação de animais e outras 

atividades fica e diminui a renda das famílias camponesas diminui. Ver foto 12. 

 

Foto 12 – Declividade no lote 15, ocasionando o processo erosivo. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 

 

Após anos de dificuldades, foram lhes apresentadas outras propostas de inclusão em 

programas, no PAA e no PNAE, hoje ambos ativos entre as famílias do PASR. O PNAE 

atualmente é pouco acessado, pois segundo as famílias, elas têm dificuldades de entregar os 

produtos e o pagamento é mais burocrático, porém o PAA é acessado por todas as famílias 

entrevistadas. Em relação à renda afirmam que, mesmo cada contrato sendo de apenas R$ 

4.500,00 por ano, a considerem satisfatória, pois não necessitam contratar mão de obra e o 

trabalho pode ser realizado pelas mulheres e com o auxílio dos filhos, porque é um trabalho 

mais leve. 
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Assim, a principal forma de comercialização dos produtos dos assentamentos em 

estudo é via programas como o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 

(PAA) e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar (RIBEIRO; GUIMARÃES, 

2012). 

Algumas exigências sanitárias precisam ser atendidas por parte dos camponeses para a 

comercialização de produtos animais e isso diminui a renda delas, como afirma a 

Interlocutora 17: 

 

Nós poderíamos vender a carne, os doces, o leite, o mel e as hortaliças, mas 

temos muita dificuldade para vender os produtos. Apesar dos programas do 

governo, primeiro que a vigilância atrapalha muito, não temos adequação 

exigida pela vigilância, se você matar um porco para vender, é arriscado 

vender carne, tem que vender sempre o animal vivo, e dessa forma o preço é 

baixo. 

 

Antes, essas exigências não faziam parte do modo de vida e de trabalho camponês, 

mas reconhece-se, têm sua razão de ser. Por isso, esses programas, deveriam prever formas de 

ajudar os camponeses a cumpri-los. Outro problema da adesão a esses programas 

Governamentais de comercialização é que, de certa forma, se exige uma produção 

padronizada e isso, em alguns casos leva os camponeses, a transformar a sua relação com a 

natureza, passando a utilizar produtos químicos no combate a insetos, pragas, e os saberes 

passados de gerações em gerações podem se perder. 

Mas, de acordo com as observações em campo e as entrevistas realizadas, é possível 

perceber continuidades. As políticas públicas são vistas como formas de resistência 

camponesa, porque permitem aos camponeses a sua reprodução pela obtenção de renda. A 

não eliminação do modo de produção camponês, benéfica a toda a sociedade, depende da 

conscientização de todos de sua importância como um modo de produção e de vida 

alternativa. 

Entre os aspectos positivos identificados entre os camponeses do PASR, em relação ao 

PAA, consta a liberdade na escolha do que produzir. Cada família pode entregar produtos 

variados, definidos no período de elaboração de cada contrato. A entrega pode ser feita 

semanalmente. Alguns possuem dificuldades por não possuírem meios de transportes, mas, 

dentro do assentamento, os que os possuem ajudam os outros. Quanto à soberania alimentar, 

pode-se afirmar que o PAA garante a variedade de produção, diversificando a alimentação 

diária dos alunos e das famílias.  
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Estes programas se apresentam como outros modelos de produção agropecuária, 

diferentes da lógica do agronegócio, que não pode mais ser visto enquanto único gerador de 

riqueza (DIAS, 2012). O PAA pode não ser ainda uma política ideal, mas se adequou melhor 

à realidade dos camponeses, fortalecendo-os e levando-os a atingir o seu principal objetivo, 

que é ter condições de se manter na terra. Os assentamentos também precisam ser 

compreendidos como lugares de constituição de identidades sociais e políticas, de preservação 

de costumes e modos de vida e como lugares de trabalho, de produção de riquezas, que devem 

ser contempladas por projetos e programas adequados do Estado. 

A realidade do Assentamento Três Pontes não difere muito da do Assentamento Santa 

Rita quanto ao PRONAF e ao PAA, mas difere em relação ao PNPB, que hoje é o principal 

programa no qual aderiram as famílias do PATP, sendo que, ainda não se faz presente no 

PASR. O PRONAF foi o primeiro financiamento contraído por mais de 90% dos moradores 

do Assentamento Três Pontes, para a aquisição de gado leiteiro, porém, hoje eles o 

consideram como o principal motivo de venda de lotes e endividamentos.  

 

Aqui quase todo mundo tem dívida com o banco, eu tenho um empréstimo 

no banco, e tive uma negociação. Eu digo que não me atrapalha, pois o 

destino de quem deve é pagar, mas o banco não negoceia o Pronaf, ele fez 

sacanagem coma gente, aí se não conseguimos negociar, a gente não 

consegue pagar. (INTERLOCUTOR 24). 

 

Assim como o Interlocutor 24, outras famílias do assentamento relatam com certo 

pesar a má experiência vivida, a qual até os dias atuais compromete a sua renda e a 

tranquilidade porque a relação de contrato, as dívidas, os empréstimos não são próprios do 

camponês. O trabalho do camponês é um processo não capitalista; ele é produtor de 

mercadorias e criador de trabalho excedente, mas não propriamente um capitalista 

(TAVARES DOS SANTOS, 1978). 

O endividamento, dessa maneira, os incomoda, os deixa acanhados quando são 

perguntados sobre isso, por não fazer parte da identidade de modo de vida desses sujeitos, 

bem como pela preocupação de talvez não conseguir pagar a dívida. Ter o “nome limpo” é 

algo precioso nas terras camponesas. A palavra tem um forte significado para o camponês. 

Ele não tinha o hábito de documentar, usar a sua assinatura para firmar um compromisso. 

Assim, nessas políticas governamentais, que são recentes, eles têm que aprender como se faz 

isso, que é muito novo ainda para essa classe, e eles ficam receosos. 

A alternativa para conseguir pagar as dívidas seria o aumento da renda dessas famílias.  

Nesse contexto, foram inseridos dois novos programas junto aos camponeses do 
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Assentamento Três Pontes, entre os anos de 2009 e 2010, o PAA e o PNPB. O PAA, como já 

mencionado, com o objetivo de incentivar a agricultura familiar no processo de produção e 

enfrentamento da fome e o PNPB como um incentivo à produção do biodiesel, como forma de 

inclusão social e econômica, principalmente do pequeno agricultor.  

A adesão a esses programas tem alterado a paisagem do Assentamento Três Pontes 

que, de acordo com o apresentado no mapa 07, passa por uma transição, com áreas de 

pastagens que totalizam 400 hectares, de culturas anuais com 450 hectares, APPs e reserva 

legal com 920 hectares e solo exposto com 117 hectares aproximadamente. Portanto, a 

pecuária, que até o ano de 2008 era a atividade predominante, cede lugar para as culturas 

anuais, com a soja e o milho, no caso da soja, incluído, no programa do governo, o PNPB. 
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Mapa 07 – Uso e ocupação dos solos - Projeto de Assentamento Três Pontes (GO). 

 
Fonte: Sistema Estadual de Estatística e de Informações Geográficas de Goiás – SIEG (2013). Imagem de satélite LISS III (325/090) de 22/05/2013. Org.: 

QUEIROZ JÚNIOR, V. S (2013) 
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Esses programas, no início tiveram a adesão de poucas famílias, mas, no decorrer dos 

anos, mais de 80% das quarenta e três famílias do assentamento os acessaram. Segundo 

informações dos entrevistados, as exigências do PAA são, em alguns casos, difíceis de serem 

atendidas, pois apesar da liberdade em escolher o que entregar, os produtos precisam, atender 

a um padrão de qualidade e os camponeses não recebem assistência técnica efetiva.  

Os benefícios do PAA, como o aumento da renda e a variedade na alimentação dos 

camponeses, não podem ser desconsiderados, porém é preciso analisar as transformações que 

esse programa provocou no modo de vida e de produção desses sujeitos. 

 

Eu adoro projeto, a minha saúde não me permite trabalho braçal, então esse 

projeto é um jeito de trabalhar, tendo meu dinheiro, só que aqui dentro de 

casa. PNAE, PAA, CONAB, eu saio procurando projeto, há dois anos eu 

trabalho com a Natali, eu entrego quitanda, é o trabalho que não exige tanto 

de mim, eu posso ajudar meus filhos, não me atrapalha, então eu vou muito 

atrás desses projetos, eu entrego lá. Antes fizemos um projeto da CONAB, 

mas foi muito mal organizado, acondicionamento dos produtos, entregava 

ovos, quitandas, banana, as coisas passaram da hora. O PNAE eu entreguei 

ano passado, nas escolas estadual e municipal. Esse ano já tivemos reuniões 

na Perolândia, eu quero entregar quitandas na municipal, faço bolo, doce de 

figo, doce de leite, broa e biscoito. Eu quero um pouco de banana e 

guariroba. É um rigor para entregar lá, nunca atrasou para pagar, a única 

desvantagem desse projeto são os impostos, 17%. E é para incentivar a 

agricultura familiar, pensa só! (INTERLOCUTORA 32). 

 

A aprovação dos projetos está associada aos problemas de saúde da entrevistada, que 

está impossibilitada de executar trabalhos mais pesados, ao aumento da renda e à consciência 

da importância da diversidade de produção que os programas possibilitam. Um lote pode 

possuir plantação de arroz, feijão, milho, mandioca, produção de leite, plantar e entregar 

bananas para os municípios vizinhos e ainda participar dos programas, como afirmado. Porém 

essa não é a realidade dos lotes do Assentamento Três Pontes nos últimos anos, 

principalmente com a inclusão das famílias no PNPB, mais precisamente do ano de 2009 a 

2011. 

A realidade dos camponeses tem sido bastante alterada. Estão cada vez mais 

dependentes do mercado; até para comer, compra-se no mercado; para produzir, compra-se 

adubo, venenos e combustível; e para vender eles estão nas mãos dos atravessadores ou de 

empresas integradoras (GÖNGEN, 2004). Essa reconfiguração territorial do PATP tem 

comprometido a autonomia dos camponeses, que estão cada vez mais distantes da terra e dos 

seus saberes herdados, em função dos pacotes tecnológicos do PNPB. 

Aos poucos as famílias foram tomando conhecimento do programa e como muitas já 

arrendavam suas terras para outros plantarem, acharam que, com o aumento da renda, 
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conseguiriam pagar as dívidas e manter a liberdade quanto à forma de produção. As condições 

locais também favoreceram a inclusão ao programa, porque os solos da região são férteis e as 

condições do relevo também são adequadas à mecanização agrícola, ver mapa 08.  
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Mapa 08 – Mapa de Declividade do Assentamento Três Pontes (GO). 

 
Fonte: Projeto TOPODATA/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2013) 

Autor: QUEIROZ JÚNIOR, V. S. (2013) 
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A declividade do PATP predominante é de plana a suave ondulada, adequada para o 

cultivo agrícola por meio de máquinas e implementos de modo geral, favorecendo dessa 

forma o PNPB. Com base nas informações dos mapas 07 e 08, verifica-se que as partes dos 

lotes com menor índice de declividade estão sendo utilizadas para as culturas anuais, e as 

áreas com maior índice são as utilizadas para pastagem e culturas perenes, compostas 

basicamente pela produção de banana e frutas de modo geral. 

Nos dois primeiros anos, praticamente 50% das famílias aderiram ao programa e 

começaram a cultivar a soja para a produção de biodiesel, com o auxílio de empresas 

privadas, a Caramuru e recentemente a Plantar, ambas fornecedoras de sementes, adubos, 

inseticidas e herbicidas necessários à plantação nos lotes e responsáveis pelo recebimento e 

armazenamento dos grãos. A assistência técnica também é fornecida pelas empresas, que 

fazem desde a medição da área a ser cultivada ao cálculo final da renda de cada lote. 

De modo geral, cada família tem destinado 50% da área do seu lote para o cultivo da 

soja, que corresponde a 17 hectares, em média, por família. Quanto à tecnologia utilizada para 

o preparo do solo, o plantio e a colheita, não mais do que 10% das famílias possuem 

maquinário próprio e/ou coletivo, utilizando assim a contratação de terceiros, ver foto 13. 

 
Foto 13 – A soja sendo colhida, com máquinas contratadas de terceiros no lote 34. 

 
Fonte: BENINCÁ, M. C. (2013) 
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A produtividade média alcançada é de 55 sacas por hectares e toda a produção é 

vendida para a indústria Caramuru, que financia a produção e a compra de soja para a 

produção do biodiesel. O pagamento é intermediado pela Cooperativa Mista Agropecuária do 

Rio Doce (COPARPA).  

No decorrer das entrevistas e observações, identificou-se que a soja e o milho estão se 

transformando nas principais fontes de renda dos camponeses do PATP e, além disso, muitos 

estão deixando de criar animais, cultivar frutos, verduras e legumes por não representarem 

uma fonte de renda significativa, configurando dessa maneira, uma transição da policultura, 

característica das terras camponesas, para a monocultura, característica da propriedade 

capitalista. 

Hoje plantamos soja e milho, não temos horta, porque só para mim, mais o 

marido, não compensa. Aí tem uns pés de jiló, tudo madurinho no pé, uns 

quiabos, mas meus meninos não preocupam com isso, eles quando vêem 

querem é assar carne, então eu compro a verdura (INTERLOCUTORA 04). 

 

Pode-se afirmar que, atualmente, tem ocorrido a supervalorização de um único tipo de 

cultivo, em detrimento de outras atividades agrícolas, pelos camponeses do Assentamento 

Três Pontes, após terem se inserido no PNPB, passando a reduzir sua diversidade de cultivos e 

consequentemente de renda. Constatou-se na pesquisa de campo que três das famílias 

entrevistadas já possuem somente a renda da soja e do milho e não produzem mais os seus 

próprios alimentos, como arroz, feijão, verduras, frutos e carnes. A soberania alimentar está 

comprometida e os hábitos alimentares dos camponeses têm se transformado, já que grande 

parte do que consomem é comprado na cidade de Perolândia, na maioria, produtos 

industrializados. 

Além de causar a insuficiência alimentar, outro aspecto preocupante desse projeto é 

que o mercado dos grãos, devido às oscilações dos preços, pode provocar novos 

endividamentos destes camponeses se eles não forem bem esclarecidos sobre o 

funcionamento do sistema de comercialização.   

As entrevistas revelaram também uma mudança na visão de campo dos camponeses 

depois da adesão ao programa. A terra agora é vista cada vez mais como uma fonte para 

obtenção de lucro – a lógica do agronegócio. Somente em alguns relatos foi respondido que a 

finalidade da terra seria primeiramente atender às necessidades de alimentação dos moradores 

e que, se fosse para comprar tudo, não precisava viver na terra. 

No momento em que o homem não detém mais suas ferramentas de trabalho, não 

direciona os passos a serem executados nas suas tarefas, pode-se afirmar que ele está inserido 
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no capitalismo; é o que pode ser chamado de divórcio; o trabalhador perde o que lhe é 

próprio, perde a propriedade dos seus instrumentos de trabalho e, para trabalhar, terá que 

vender a sua força de trabalho ao capitalista, que é quem tem agora esses instrumentos 

(MARTINS, 1991, p. 50). 

Portanto, entende-se que é a agricultura camponesa que deve ser a prioridade das 

políticas públicas e não o agronegócio (CAMACHO et al., 2011). Essas políticas, 

infelizmente, estão expropriando mais uma vez os camponeses, que passam a não mais ter 

domínio da sua produção, desvinculam-se da terra, do uso dos seus saberes, do plantio do seu 

alimento, comprometendo fortemente a sua autonomia.  

De acordo com Görgen (2004), com a mesa cheia, a produção variada, dá para planejar 

a produção de acordo com a região, cuidando para fazer com o custo baixo, aproveitando o 

que tem na propriedade, para não cair numa monocultura de mercado, pois isto é colocar 

“todos os ovos num ninho só”. Não que as políticas sejam totalmente impróprias aos 

camponeses, mas sim que eles precisam ter consciência de que não podem se desvincular da 

terra, não podem ter uma única fonte de renda, precisam manter a diversidade e o uso dos 

conhecimentos próprios, para manter qualidade e o custo baixo dos seus produtos. 
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3  OS MAPAS MENTAIS NA COMPREENSÃO DA PAISAGEM E DA ORGANIZAÇÃO 

PRODUTIVA DOS ASSENTAMENTOS SANTA RITA E TRÊS PONTES 

 

 Por mapa entende-se qualquer forma de representação de uma área que pode ser um 

bairro, uma rua, um lote, uma cidade, um país etc. Os mapas são classificados em tipos, 

conforme o objetivo de quem o confecciona e as características do local a ser representando. 

No caso do presente estudo, foram escolhidos os mapas mentais que, de acordo com Richter 

(2011), materializam interpretações, olhares, reflexões, avanços, relações, limites, equívocos e 

omissões dos indivíduos que os produz a respeito do espaço representado. 

A área da Geografia responsável pelo estudo dos mapas é a cartografia, que pode ser 

compreendida para além de um mero mapeamento, estático de um território; ela acompanha 

as mudanças e os sentidos produzidos por determinadas situações de vida nos territórios 

vividos e assim constituídos enquanto lugares (SEEMANN, 2006). Dessa forma, a 

cartografia, com o uso de mapas mentais, busca capturar nos traçados, os modos de vida, os 

desejos, as representações de mundo, bem como os significados disso tudo. 

Os mapas que representam o território de vida são chamados de mapas mentais ou 

mapas cognitivos que, segundo Silva e Xavier (2012), representam territórios como campos 

de forças, de relações, ou complexo de relações, onde se estabelece o lugar, o próprio, o 

particular de um dado grupo social, seus agentes em estreita relação com um espaço/tempo. 

O lugar é para cada agente social o seu espaço, aquele construído pela troca de 

relações, pela vida, pelo trabalho, juntamente com a família. No momento em que esses 

sujeitos conseguem adquirir conhecimento espacial do seu lugar, pode-se afirmar que o 

indivíduo constrói imagens mentais do lugar vivido e representado no imaginário (SILVA, 

XAVIER, 2012). 

É nesse contexto que os mapas mentais foram selecionados como meio de 

compreensão da paisagem no presente estudo, tendo em vista a importância da representação 

dos lotes pelos próprios camponeses dos Assentamentos Santa Rita e Três Pontes.  Objetiva-

se demostrar, a partir da análise de mapas mentais, a compreensão da paisagem e da 

organização das atividades produtivas, em cada lote pesquisado no processo de (re) criação 

camponesa.  
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Os mapas mentais são meios de representação sem rigores cartográficos e de fácil 

entendimento o que, por outros mapas, seria posto, cientificamente, de forma mais complexa e 

com outras informações, é apresentado por meio dos mapas mentais de uma maneira mais 

simples, mas não menos importante.  A linguagem expressa nesse tipo de mapa possibilita aos 

sujeitos que não possuem conhecimentos cartográficos entenderem e elaborarem 

representações de seus modos de vida, anseios, histórias, e atividades desenvolvidas, dentre 

outros fatores, de maneira simples e direta. 

Esses mapas são instrumentos de representação do indivíduo de um determinado 

espaço, que lhe é particular, constituído de elementos que, na maioria dos casos, são 

percebidos apenas pelos sujeitos que os elaboram. De acordo com Richter (2011), os mapas 

mentais são esboços cartográficos, sem os rigores dos produtos convencionais, mas que têm 

um imenso valor ao representar a leitura particular do espaço feita pelo indivíduo, leitura essa 

que só pode ser elaborada por ele, que vivencia aquele determinado local.  

 “O espaço representado pelos indivíduos a partir de mapas mentais vai além do que 

está na cabeça dos homens, representa os lugares imaginados e distantes construídos a partir 

de seus universos simbólicos” (TEIXEIRA; NOGUEIRA, 1999, p. 3). Dessa maneira, são 

ferramentas importantes para a compreensão da percepção do espaço por diversos grupos, por  

apresentarem o real e o imaginário de cada ser.  

 O fato de ser um mapa com menor quantidade de regras para a elaboração, apresenta 

certa liberdade de criação e recriação aos sujeitos que o fazem, permitindo, dessa forma, que 

informações importantes, para eles, sejam apresentadas. “Por meio desses mapas mentais é 

possível representar um lugar que é construído e tem sua história, um lugar de lutas pela 

apropriação do espaço, desafios, conquistas e fracassos, tudo isso identificado através das 

falas da maioria dos proprietários” (SILVA; XAVIER, 2012, p. 58). 

Esses mapas são formas de representações de questões tanto objetivas, do exterior do 

sujeito, quanto subjetivas, do interior; amplia-se, dessa maneira, o universo de informações 

apresentadas e contribui-se para um melhor entendimento do objeto de estudo que, neste caso, 

são lotes de assentamentos de reforma agrária. 

Os mapas foram usados, neste terceiro capítulo, para mostrar e demonstrar a 

interpretação dos camponeses sobre o seu lugar, seu espaço vivido e convivido, um 

assentamento de reforma agrária, dividido em lotes.  De acordo com Massey (2008), os mapas 

mentais são possibilidades de fazer com que a representação expresse diferentes elementos do 
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cotidiano de uma sociedade e seus próprios construtores têm a liberdade de incluir na sua 

produção interpretações particulares e/ou coletivas. 

No desenho dos mapas mentais, os camponeses podem mostrar mais facilmente os 

elementos a que dão mais relevância, as suas interpretações do espaço, assim como podem 

revelar os lugares mais frequentados, os que sediaram mais acontecimentos e os mais 

significativos para eles. 

Dessa maneira, concluiu-se que a melhor forma de representação dos lotes, pelos 

camponeses, seria com o uso dos mapas mentais, que foram confeccionados pelos próprios 

camponeses em seus lotes, seguindo alguns critérios: 1. Os camponeses selecionados para 

elaborar os mapas foram os mesmos envolvidos no primeiro momento da pesquisa, as 

entrevistas; 2. Os mapas foram elaborados no lote de cada um dos camponeses; 3. A 

pesquisadora não teve nenhuma interferência na construção dos mapas; 4. Os materiais 

disponibilizados foram somente lápis preto, uma folha de papel branco e prancheta. 

A orientação dada aos camponeses foi que a elaboração de um mapa fez-se necessária 

para a análise da representação que eles têm de seus lotes e dos elementos que ali existem. Por 

meio dos mapas torna-se possível entender a percepção que o camponês tem de sua terra, sua 

roça, sua horta, seus animais, ou melhor, da vida dentro do seu lote. 

A elaboração dos mapas foi feita durante sete visitas, duas no Assentamento Santa 

Rita e cinco no Assentamento Três Pontes. Vinte era o número de mapas a serem elaborados, 

porém, dois moradores que haviam sido entrevistados na primeira parte desta pesquisa, já não 

residiam mais no assentamento. Dessa forma, foram elaborados dezoito mapas mentais, cinco 

do PASR e treze do PATP. 

Os camponeses não se negaram a confeccionar os mapas, mas, em um primeiro 

momento, pensaram em não os fazer, por não terem habilidade com desenhos, por “nunca 

mais ter pegado um lápis” e, em muitos casos, por medo de não os fazerem de forma 

inteligível. Porém, no decorrer das visitas, se sentiram mais à vontade e, mesmo com 

dificuldades de coordenação motora e timidez, fizeram os mapas. O tempo de confecção foi 

variado, mas, em média, todos os mapas foram feitos em 1h 30min. Ao final, os camponeses 

sempre faziam algumas alterações, demonstrando uma preocupação em não se esquecer de 

nenhum elemento importante de seu lote. Em alguns casos, a minoria, percebeu-se certo 

receio em fazer o retrato do seu lote, e muitos elementos não foram demonstrados.  

Por meio dessa metodologia foi possível identificar, de modo geral, entre os 

camponeses, o sentimento de pertencimento ao lugar, que, para eles, significa a vida, a 
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família, o trabalho e o lazer, por isso não deixaram de representar elementos que, segundo 

relatos, são essenciais para a manutenção dos lotes. A capacidade de memorização foi outro 

aspecto observado, tendo em vista a rapidez e o nível de detalhes de grande parte dos mapas 

mentais. 

Esses espaços representados pelos camponeses são seus espaços de vida e a (re) 

significação do lugar nos mapas é bastante visível e sólida, devida à liberdade do 

procedimento metodológico.  

De fato, a menor quantidade de regras de produção do método de mapeamento mental 

proporciona muito mais liberdade para criar, recriar ou adaptar informações, além de induzir à 

descoberta de novas relações entre os dados aparentes (HERMANN; BOVO, 2005). Em 

grande parte dos mapas elaborados, aparecem muitas adaptações dada a dificuldade dos 

camponeses de colocar o real no papel, de desenhar certos elementos, como árvores, vacas, 

galinhas e porcos, dentre outros. Assim, optaram por colocar os nomes, por não conseguir 

representá-los com imagem. 

Os mapas são exemplos de comunicação e representação dos camponeses dos 

Assentamentos Santa Rita e Três Pontes, permitiram compreender a percepção que esses 

sujeitos possuem do seu local de vida. Os desenhos apresentam a forte ligação que os 

camponeses possuem com a casa, a primeira que eles desenhavam, com os plantios, que 

representam a renda da família, bem como com as árvores, o córrego e os animais, que 

também são, para eles, essenciais para a existência da vida no lote. Outro aspecto observado 

foi o comprometimento dos camponeses na elaboração dos mapas; todos os membros da 

família auxiliavam, para que se conseguisse representar com um maior nível de detalhamento 

possível seu lote.  

De modo geral as representações foram satisfatórias, contemplando dessa forma o 

objetivo de uso da metodologia, sendo que os mapas apresentam a configuração espacial dos 

lotes, os locais destinados à morada, ao lazer, aos plantios, a criação dos animais, a área de 

mata, a nascente, os limites dos lotes, bem como a disposição desses elementos. 

Em apenas dois mapas percebeu-se que os camponeses não representaram todos ou 

mesmo a maioria dos elementos existentes no lote, sintetizando de modo a, apresentar apenas 

a residência e algumas árvores no entorno da casa. Esse fato pode ser atribuído ao receio de 

fornecer as informações referentes ao seu lote, pois segundo um dos camponeses, por esses 

mapas as pessoas sabem até quanto ganham, por que é o mesmo que tirar uma foto da sua 

propriedade. Ver mapa mental 01. 
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Mapa Mental 01 – Lote 18, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 

Porém, de modo geral os dezoito mapas foram desenhados de modo a caracterizar a 

vida, o trabalho e as relações sociais no PASR e no PATP. A disposição de alguns elementos, 

como, casa, chiqueiro e lavoura, não difere muito quando comparados os mapas dos dois 

assentamentos que têm diferentes atividades produtivas.  

Os mapas mentais dos lotes do PASR apresentam a realidade produtiva, voltada para a 

diversificação dos cultivos e a criação de animais, bem como a área reduzida, destinada a cada 
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produção. No caso dos mapas dos lotes do PATP, a realidade é de uma paisagem mais 

homogênea, com áreas de um único cultivo, mas os mapas também trazem, na maioria dos 

casos, o local da morada, em alguns, o da criação dos animais e, em todos os locais de 

produção de soja.  

 

3.1 Análise da percepção da paisagem e da organização produtiva dos camponeses 

assentados por meio dos mapas mentais.  

 

O mapa mental 02, do lote 32 do Assentamento Três Pontes destaca a casa do 

camponês, o curral, o quintal, a mata, o córrego e as produções. Nesse caso é possível 

perceber o conhecimento e a importância que o camponês atribui a cada pedaço da sua terra, 

bem como, os elementos naturais dela. 

 

Mapa Mental 02 – Lote 32, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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  A paisagem menos homogênea neste mapa 01, com áreas de produção, a morada, a 

mata e o córrego, é uma realidade não tão comum no Assentamento Três Pontes, conforme 

apresentam os demais mapas mentais, que seguem em anexo. A prioridade dos camponeses 

desse lote é a diversidade de fontes de renda e a garantia de manutenção da água e da mata, 

apresentam, desse modo, uma relação de uso diferenciada da natureza. Segundo Barbanti 

(2006), o saber dos assentados está apoiado em racionalidades, valores éticos e místicos que 

influenciam o modo de exploração da terra e muitas vezes a preservam.  

 Esse modo de exploração do lote, marcada pela diversificação de atividades, tanto para 

a comercialização, quando para o abastecimento familiar, é próprio da economia camponesa, 

que é “parcialmente comercial”, não se trata de uma farmer americano, cuja produção é toda 

voltada para o comércio, nem unicamente de uma “economia de subsistência”.  Numa área de 

pequena produção, como num assentamento, pode predominar a produção destinada ao 

mercado ou a destinada ao consumo próprio (PESSOA, 1999, grifo do autor), mas nesse caso, 

predomina o equilíbrio. 

 No mapa 01 estão representadas a autonomia e a dependência em relação ao mercado, 

principalmente quando considerada a produção de soja, o que é comum em grande parte dos 

assentamentos rurais, principalmente nos que aderem a políticas públicas e/ou de empresas 

privadas, que moldam todo o processo produtivo. 

 O mapa 03, que representa o lote 13 do Assentamento Santa Rita, traz a percepção da 

importância dos elementos voltados para a produção. O curral é um modo de demonstrar a 

pecuária leiteira; a horta também é fonte de renda por meio do PAA, bem como a represa, que 

representa a criação e venda de peixes. 
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Mapa Mental 03 – Lote 13 Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 

 Nesse caso, a obtenção de renda econômica, representado nas atividades de 

agricultura, pecuária e piscicultura parece ser o principal objetivo do trabalho, justificando 

que para sobreviver e permanecer na terra é, preciso obter renda; os elementos da natureza, 

nesse caso, se apresentam de maneira menos expressiva. 

 As organizações produtivas nas propriedades camponesas são baseadas em dois fatos: 

a produção e o consumo (TAVARES DOS SANTOS, 1978). A produção é baseada na mão de 

obra familiar e no trabalho acessório, em períodos mais atividades, também conhecido como 

mão de obra temporária. Em relação ao consumo, as propriedades camponesas já foram 

autossustentáveis, porém, nas últimas décadas, identifica-se uma redução na produção para o 

consumo, devido às dificuldades com a aquisição de sementes, ausência ou má qualidade de 

assistência técnica e a falta de maquinários. 

 Na terra camponesa, a força de trabalho é utilizada segundo seu valor de uso, pois é 

como atividade orientada de transformação de objetos que a capacidade de trabalho de cada 

membro possui significado para a família (TAVARES DOS SANTOS, 1978). Nessas 

unidades, o trabalho é realizado pela maioria dos membros da família, os filhos, a mulher e 

outros parentes que morarem nas propriedades.  
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 Essas características estão presentes nos mapas mentais elaborados pelos camponeses 

dos Assentamentos Santa Rita e Três Pontes, nas representações das atividades produtivas, 

das formas de produção e dos meios de comercialização dos produtos de cada lote. O 

Assentamento Santa Rita, conforme já explicado, possui como atividades produtivas a 

pecuária leiteira, em todos os lotes, principal fonte de renda dos camponeses, o cultivo de 

hortaliças, incluído no PAA e a produção de doces, mel e produtos de higiene. 

 Os mapas mentais dos lotes do PASR evidenciam essa variedade de fontes de renda e 

a relação mais próxima que os camponeses têm com os elementos da natureza, quando 

representam as áreas de reserva, revelando a preocupação com a proteção delas, incluindo 

algumas Áreas de Proteção Permanente (APP) com destaque para áreas sensíveis, como é o 

caso das nascentes. 

 

Mapa Mental 04 – Lote 19, Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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 O camponês representa o curral, próximo da casa, local de tirar o leite que, nessa 

época, varia de 30 a 60 litros diários, vendidos para laticínios do município de Jataí, e que, 

segundo eles é a renda que os mantêm no lote. Recebem pelo litro de leite R$ 1,00, o que 

resulta numa renda aproximada de R$ 1.000,00 mensais. Associada à produção do leite, no 

caso do lote 19, tem-se a criação e venda de peixes e a produção de verduras e legumes para o 

PAA, mas é interessante observar que o pasto não foi definido, fica, então, nos espaços que 

não possuem outros elementos. 

A terra é compreendida dessa forma, como local da pecuária e da agricultura, portanto, 

viver no e do rural, requer a presença dos pomares e de alguns outros animais (porcos e 

galinhas). É possível identificar no mapa mental 03 uma percepção de natureza de um 

camponês que se insere no meio, quando ao desenhar seu lote, não deixa de apresentar os 

elementos naturais, os de trabalho, de moradia e de lazer, aliás, um lote de assentamento rural 

ter uma piscina, apesar de parecer estranho, não é, a diversão e o lazer são necessidades 

humanas e uma piscina, pequena não é luxo; também no meio rural a diversão e o lazer são 

praticados em lugares próximos. Nesse caso pode-se afirmar que o mapa apresenta uma 

paisagem heterogênea, fruto da diversidade, que se faz presente em 90% dos lotes estudados 

no PASR. 

 O trabalho comunitário, mesmo de forma pontual, ainda se faz presente no 

desenvolvimento de atividades produtivas no PASR. De acordo com Martins (2002), na 

consciência camponesa a pessoa é extensão da família e da comunidade. Os laços 

comunitários fortalecem os camponeses desse assentamento que, de forma conjunta, realizam 

a confecção dos doces, a produção de mel (apicultura), a fabricação de queijos e ainda a 

elaboração de produtos de higiene pessoal. 

 A escassez do trabalho comunitário, mais conhecido entre os camponeses como 

mutirão, é reflexo do sistema capitalista de produção, que individualiza os seres, tornando-os 

mais sensíveis às pressões do mercado. Os camponeses do PASR disseram terem executado 

mais esse trabalho durante o período de acampamento e nos primeiros anos de assentamento, 

pois as dificuldades para abrir as áreas, construir os barracos e as edificações para os animais 

eram sanadas com a ajuda dos vizinhos.  

 Atualmente, como as produções exigem uma menor quantidade de pessoas pelo uso de 

máquinas e equipamentos manuais, essa parceria ou troca de serviços não é mais tão comum 

entre a maior parte dos camponeses. O individualismo permeia os lotes tanto do PASR quanto 

no PATP, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Mas, a comercialização dos 
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produtos, via cooperativa e/ou sindicatos, assim como momentos de lazer, como em festas 

religiosas ou tradicionais da região, ainda são elementos da sociabilidade camponesa 

presentes. 

 A heterogeneidade da paisagem dos lotes do PASR é um aspecto evidente nos mapas 

mentais, consequência da diversificação de atividades. Um exemplo é apresentado no mapa 

04, com a presença dos cultivos de milho, mandioca, frutíferas, verduras e legumes (horta), a 

criação dos animais (porcos, galinhas e vacas de leite) e o apiário (mel, a matéria-prima para a 

confecção dos produtos de higiene e para consumo in natura).  

 A organização do lote também está representada no mapa: os piquetes, que são formas 

de manter alimento do gado no período da estiagem e o local para a criação dos animais.  

Dessa forma o camponês tem mais segurança para os seus animais.  

 

Mapa Mental 05 – Lote 17, Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 

 No caso do PASR a maior parte das representações é de um cenário rural com uma 

agricultura não mecanizada e uma pecuária tradicional. Há uma utilização diversificada do 
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espaço, típica de áreas que não ultrapassam cinquenta hectares e que são de famílias 

camponesas. A mão de obra é basicamente composta pelos membros da família e, 

eventualmente contratada por certos períodos.  

 Os camponeses dispõem de poucos maquinários para o desenvolvimento das 

atividades, um trator (de uso comunitário, cedido pela prefeitura), arados e bombas costais, 

dentre outros. As sementes bem como os insumos necessários para os cultivos são adquiridos 

em lojas de produtos agropecuários de Jataí. O uso de métodos agroecológicos é pouco 

presente. 

 O fato de estarem totalmente vinculados a empresas privadas é um elemento que acaba 

por comprometer a do camponês, e o uso dos conhecimentos tradicionais está cada vez menos 

frequente no Assentamento Santa Rita. O saber-técnico científico já está incorporado como 

único possível ou o mais prático para vários assentados, muitos possuem seus conhecimentos 

tradicionais, de quando a lavoura vai mal ou bem, mas a única saída é o uso de agrotóxicos 

(BARBANTI, 2006). 

 A dependência do mercado ocorre também na comercialização dos produtos. Os 

compradores são basicamente, os laticínios, o PAA e pessoas que frequentam feiras livres da 

cidade. Segundo os camponeses, eles não possuem dificuldades quanto à aceitação de seus 

produtos, somente reclamam da burocracia e exigências da Vigilância Sanitária, que 

inviabilizam a venda de alguns de seus produtos.  

 No caso do Assentamento Três Pontes, a análise dos mapas mentais indica certas 

semelhanças e particularidades, quando comparados com os do Assentamento Santa Rita. As 

atividades produtivas se resumem praticamente à produção monocultora de soja e de milho, 

complementada com a pecuária leiteira, a produção de banana, de mandioca e a criação de 

peixes, de forma pouco expressiva. 

 Quando analisados os treze mapas do PATP, percebe-se que cada camponês concebe o 

seu lote de forma própria e, por esse motivo, apresenta os elementos que, para ele, possuem 

maior significado. Mas, a representação dos elementos é própria de cada ser, conforme 

Almeida (2007, p.72): 

 
[...] a paisagem que nos expõe um narrador com olhar estrangeiro e 

descompromissado é distinta daquele outro quadro vivido, carregado de 

significados ligados a uma história, à produção social e simbólica de seus 

habitantes. Fica evidente que fatores psicológicos e socioculturais irão 

influenciar a apreensão da paisagem. 
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 A paisagem representada por esses sujeitos também apresenta aspectos naturais e 

humanizados, novamente fazem-se presentes as área de matas, APPs, mata ciliar, reserva 

legal, bem como os córregos, as nascentes, os animais e as plantações. No caso das 

plantações, evidencia-se uma homogeneidade, diante da monocultura de soja, presente em 

75% dos 43 lotes do PATP. 

 A expressiva porcentagem de lotes produtores de soja se dá pelo fato de que essa 

atividade traz uma renda acumulada e que têm fortalecido financeiramente as famílias 

camponesas nos últimos quatro anos. A área de cultivo da soja, por meio do PNPB, desde o 

seu início em 2009, tem crescido anualmente. Os camponeses começaram com uma área de 

aproximadamente 10 ha e atualmente a maioria cultiva mais de 15 ha.  No período da entres 

safra, cultivam o milho na mesma área da soja e no decorrer do ano alguns ainda mantém a 

pecuária leiteira como uma renda mensal. A renda principal, segundo os camponeses, é a soja, 

porém o valor obtido com o cultivo e o da produção de leite anual se aproximam muito.   

O forte vínculo com a monocultura, que sofre oscilações de valores por saca, é um 

risco, pois mais de 50% dos camponeses, se dedicam de forma exclusiva a essa atividade. De 

acordo com Dias (2012, p. 98) “a paisagem da região, que denota riqueza a partir do cultivo 

da soja, agride a produção das famílias camponesas do assentamento, menos “produtivas” em 

relação à monocultura”. 

Não diferente dos demais é o mapa mental 06, que traz a representação do Lote 04 do 

Assentamento Três Potes, com uma área plantada de soja de 16 ha, a estrada que lhe dá 

acesso, a porteira, a casa e a área de pasto, local da alimentação dos animais. A percepção 

desse camponês sobre seu lote é muito semelhante a de outros do mesmo assentamento, que 

priorizam os elementos voltados para a aquisição de renda, no caso com a produção dos grãos. 

O desmatamento se torna, entre os camponeses, algo necessário, mesmo se conhecendo os 

impactos sociais e ambientais que essa ação pode gerar. Mas, a monocultura é uma atividade 

que fornece uma renda anual, capaz de mantê-los nos lotes. 
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Mapa Mental 06 – Lote 4, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 

A configuração produtiva do Assentamento Três Pontes, se apresenta com uma 

paisagem homogênea, contrária as que antes predominavam no imaginário e na prática dos 

camponeses, marcado pela produção do alimento, pela criação dos animais, pelo auto 

sustento. A realidade apresentada, hoje está em conformidade com a dinâmica das sociedades 

capitalistas, segundo Moreira:  
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A dinâmica das sociedades capitalistas evidencia esta realidade polimorfa e 

mutante, tanto por suas diferenças no tempo histórico, quanto por suas 

formações sociais específicas. Em particular, os conhecimentos científico e 

tecnológico tornam-se o lócus privilegiado da inovação: a apropriação do 

conhecimento torna-se, nestas sociedades, um elemento chave de sua 

dinâmica econômica, social e cultural. (MOREIRA, 1995, p.91) 

 

 A reconfiguração produtiva faz dos saberes e das inovações científicas as referências 

para trabalho no campo e ocorre em meio às dificuldades financeiras que sofrem as áreas de 

assentamentos de reforma agrária. As novas atividades baseiam-se na esperança de dias 

melhores. O PNPB altera a cadeia produtiva dos camponeses do PATP, mas é concebido por 

eles como um grande avanço, uma forma de mantê-los na terra e um meio de melhora de vida. 

 No caso do lote 04, é possível identificar a divisão da renda entre duas atividades, 

porém dos treze lotes pesquisados, somente quatro, ainda mantêm a segunda fonte de renda, 

que nesse caso é a pecuária leiteira. Assim, as propriedades camponesas subsistem 

contraditoriamente com uma relativa autonomia e com uma relativa dependência em relação 

ao capital e vão se reproduzindo.  Suas transformações dependem do nível de envolvimento 

com a estrutura social do capitalismo (SCHNEIDER, 2003).  

 Desse modo, quanto maior a submissão dos camponeses ao mercado, menor será sua 

liberdade e autonomia de trabalho no seu lote. O caso do mapa mental 07, que representa o 

lote 42 do PATP, tem uma distinção dos demais, pois o lote ainda não está inserido no cultivo 

de soja, devido à declividade do terreno, que impede o processo de mecanização. A atividade 

predominante é o plantio de mandioca, colhido semanalmente e entregue a supermercados da 

cidade de Mineiros-GO. 

 Semanalmente a família entrega 250 kg de mandioca, o que proporciona mensalmente 

um valor aproximado de R$ 1.500,00, não havendo, segundo a camponesa, dificuldades na 

venda e na entrega. Porém a família decidiu neste presente ano, começar a cultivar a soja e o 

milho, porque, ao menos aparentemente, todos os que já aderiram à atividade tiveram uma 

melhoria significativa no padrão de vida. Percebe-se dessa forma a força que os bens 

materiais exercem sobre as decisões. 
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Mapa Mental 07 – Lote 42, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 

 A possibilidade de poder consumir principalmente produtos industrializados, como 

eletrodomésticos, carro etc., é um dos motivos para grande parte dos camponeses decidirem 

aderir ao PNPB. Os que aderem têm uma significativa “melhoria de vida”, segundo eles. 

Observam os camponeses a compra do maquinário, do carro, a reforma na casa, enfim, as 

benfeitorias, que os vizinhos conseguiram, após a aquisição do PNPB. Defendem o programa 

e dele só conseguem descrever aspectos positivos. A foto 14 apresenta o poder que a empresa 

exerce sobre os camponeses, carregando a sua logomarca na placa de entrada do 

assentamento, bem como em vestimentas e até mesmo em chapéus fornecidos pela empresa. 
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Foto 14 – Placa de entrada do Assentamento Três Pontes, com a logomarca da Caramuru. 

Fonte: BENINCA, M. C. (2013) 

 

 No caso do PATP a maior parte das representações é de um cenário rural com uma 

agricultura mecanizada e uma pecuária tradicional, baseada no sistema de piquetes. O espaço 

se apresenta de forma homogênea, devido às cultura de soja e milho prevaleceram em mais de 

50% da área total dos lotes. A mão de obra é parte familiar e parte terceirizada. E a produção 

agrícola que é realizada por maquinários e funcionários contratados.  

 Dos trinta lotes que cultivam grãos, apenas 20% possuem seus próprios maquinários, 

colheitadeiras, tratores, plantadeiras e jatos; os demais os contratam de terceiros. Todas as 

sementes, adubos e insumos gerais são adquiridos junto a empresas privadas dos Municípios 

de Jataí, Mineiros e Perolândia. O uso de produtos químicos ocorre em todos os lotes 

visitados, o que mostra a alta dependência do mercado e a queda do uso dos saberes 

tradicionais por parte dos camponeses. 

 Os produtos gerados nos lotes são comercializados com empresas. A soja e o milho 

são vendidos para a Caramuru, o leite para laticínios dos municípios vizinhos, a mandioca 

para supermercados no Município de Mineiros, as frutas, verduras, legumes, ovos, frangos 

caipiras nas feiras locais, bem como entre os próprios lotes e para familiares. 
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 No Assentamento Três Pontes há uma divisão dos camponeses em dois grupos: os que 

fazem parte da Associação e os que participam da Cooperativa. Essa divisão vai além de 

questões de comercialização, perpassa por questões políticas e até mesmo religiosas, 

comprometendo um trabalho coletivo que poderia contemplar todos os lotes. Os camponeses 

vinculados à Associação possuem como ponto forte, a pecuária leiteira e os da Cooperativa 

têm sua renda voltada mais para a produção de grãos. 

 As atividades agrícolas se apresentam dessa forma, como manipuladas pelo mercado, 

tendo em vista que todo o processo produtivo, desde a aquisição das sementes, o preparo da 

terra, o plantio, colheita e a venda dos grãos são controlados por empresas privadas.  O 

camponês é apenas o proprietário da terra e grande parte de sua renda e do seu trabalho está 

sendo apropriada pelo capital.  Shiva (2003, p. 17) considera que existem também 

“monoculturas mentais” que geram modelos de produção que destroem a diversidade e 

legitimam a destruição como progresso, crescimento e melhoria. Ainda, segundo ela, a 

intenção dessas “monoculturas mentais” é que os saberes camponeses tradicionais sejam 

apagados e inutilizados, além de serem considerados anticientíficos. 

Portanto com base na análise dos mapas mentais, é possível afirmar que a realidade 

dos dois assentamentos é distinta. O Assentamento Santa Rita preserva a tradição camponesa, 

com mais evidência: a pecuária tradicional é a base da organização produtiva e a 

heterogeneidade é uma das suas características, com uma produção variada e em pequena 

escala. A mão de obra principal é a familiar e o uso e a percepção da natureza são marcados 

pela proximidade, pela afetividade, o que não significa a ausência de impactos ambientais. 

A realidade do Assentamento Três Pontes se assemelha com a do Santa Rita em certos 

aspectos produtivos, porém, a agricultura monocultora do Três Pontes, recria, reorganiza a 

produção da propriedade camponesa, tornando o camponês em um sujeito que não mais 

detém sua força de trabalho e cujos meios de produção não são próprios. Na verdade, se trata 

de um arrendamento o da terra, pois ele contrata as pessoas para trabalharem na sua terra, as 

máquinas e as empresas para coordenarem toda a produção. Esse processo leva à maior 

fragmentação entre o homem e a natureza.  O camponês que tradicionalmente tem a terra 

como terra de vida, de trabalho, passa a tê-la como terra para obter renda com a qual 

consumirá produtos industrializados. 
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3.2 Análise comparativa da (re)criação camponesa nos Assentamentos Santa Rita e Três 

Pontes. 

  

 Analisando-se historicamente o processo agrário brasileiro, verifica-se que seu 

passado e o seu presente foram e estão marcados por uma política de extrema concentração 

fundiária, o que levou e leva à formação de vários movimentos políticos e sociais de 

resistências dos excluídos da terra.  

 De acordo com Martins (1989, p. 12): 

 

[...] os pobres da terra, durante séculos excluídos, marginalizados e 

dominados, têm caminhado em silêncio e depressa no chão dessa longa noite 

de humilhação e proclamam, no gesto da luta, da resistência, da ruptura, da 

desobediência, sua nova condição, seu caminho sem volta, sua presença 

maltrapilha, mas digna, na cena da história. 

 

 A formação dos assentamentos se dá pela luta porque, feita pelo Estado, uma 

verdadeira reforma agrária ainda não se concretizou no Brasil. Coloca-se o camponês em uma 

terra, porém não se concede os subsídios para ele nela se manter e nela promover a sua 

recriação. Porém, a classe camponesa tem demonstrado que, mesmo em condições precárias, 

os camponeses continuam produzindo alimentos, contribuindo para a soberania e segurança 

alimentares (LIMA, 2012). 

 Segundo Oliveira (1990), a existência do campesinato precisa ser compreendida como 

uma forma não capitalista de produção, mas que é útil e necessária ao próprio capitalismo.  

Desse modo, o camponês permanece e o latifúndio também. O camponês acaba sendo 

inserido no processo capitalista de produção, porém ele se recria, e se não descaracteriza por 

completo, consegue se manter na terra e  para si ao menos uma parte de sua renda. 

 Essa adaptação é perceptível quando analisados os sujeitos da presente pesquisa, os 

camponeses dos Assentamentos Santa Rita e Três Pontes, na busca constante da permanência 

na terra. Essa busca os leva a adotarem processos produtivos dependentes do mercado e 

ambientalmente não corretos, como o uso de produtos químicos, a produção de monoculturas, 

a redução de áreas verdes, para o aumento da área produtiva.  

 A realidade apresentada nos mapas mentais não condiz com o histórico desses 

sujeitos, que deixam de utilizar seus conhecimentos, as práticas de produção, as plantas 

medicinais, para adotar técnicas da agricultura moderna. O fato de adotarem essas técnicas 

não os faz menos ou mais camponeses, porém, compromete o que possuem de mais valioso, a 

liberdade, a autonomia, a soberania alimentar e a reciprocidade.  
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 Outro aspecto observado é a importância de se manter a proximidade dos camponeses  

com o meio natural, porque, como Barbanti (2006) afirma, a proximidade deles com o mundo 

natural, inclusive com os animais domésticos, resgata o respeito à natureza e seus seres e 

também revela a indissociabilidade e entre o homem e a natureza.  A vida passa a ser mais 

valorizada, das pessoas, dos bichos e das plantas. Essa relação de respeito com os elementos 

da natureza perde-se no momento em que a terra passa a ser vista como mera fonte de renda. 

 Desse modo, as transformações históricas levaram as sociedades camponesas a 

mudanças, alteraram-se sua estrutura familiar, sua organização produtiva e econômica.  

Muitas aderiram às imposições do capitalismo. Conforme Farias (2007), estas famílias vivem 

processos de construção, de recriação e de dissolução de traços da cultura camponesa, ora de 

continuidade, ora de descontinuidade, nos quais a ambiguidade é fator de destaque na longa 

trajetória de andanças dessas pessoas: do campo para a cidade, da cidade para acampamentos 

e/ou invasões e, destes para o assentamento no campo, as qual sempre desejam retornar. 

 Nessas relações de continuidades e descontinuidades, um dos aspectos preocupantes é 

o distanciamento entre homem e natureza, porque uma das principais características do 

camponês é a relação de respeito e de pertencimento à natureza, à terra. A percepção 

utilitarista de natureza na contempaneidade tem levado, de modo geral, à disseminação de 

valores culturais e morais diferentes dos tradicionalmente tidos pelos camponeses, 

comprometendo, dessa forma, a existencia das comunidades tradicionais e a permanência de 

seus valores, que não aparecem quando analisa-se os mapas mentais elaborados por parte dos 

camponeses, como é o caso do Mapa 08. 
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Mapa Mental 08 – Lote 34, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 

 O lote, que é resultado da luta pela terra e do sonho de a ela retornar, apresenta-se 

apenas e tão diferente como a lavoura, a casa, as instalações humanas na natureza. As coisas 

naturais, que firmam e reafirmam o vínculo com a terra, vão sumindo no movimento de 

negação e afirmação de valores, vontades e necessidades (FARIAS, 2007). O percebível para 

o camponês que elabou o Mapa 08, o concreto: a morada, o jardim e a soja, o primeiro 
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elemento desenhado por ele. Nesse caso o sonho da produção do alimento, da criação dos 

animais, da formação de uma família, o frescor da mata, a abundância de água, dentre outros, 

se abrevia numa lavoura de commodities.  

 Essa questão deve continuar a ser discutida no processo de recriação desses sujeitos 

que, sob pressão do sistema capitalista e em meio a ausência de políticas públicas acessíveis 

adaptadas à sua realiade, passam a utilizar outros meios de se manterem no assentamento. O 

fato de produzirem essas commodities  leva-os a uma subordinação, o que é de fato o que Dias 

(2012) considera: a dificuldade em manter a autonomia sobre o seu território e, ao mesmo 

tempo, se não se subordinarem ao capitalismo também podem chegar ao empobrecimento e à 

perda da terra. 

 Além da subordinação ao mercado, esses camponeses têm comprometido a sua 

soberania alimentar, bem como o diálogo harmonioso entre homem e natureza (CUNHA, 

2011). Ainda segundo Cunha, faz-se necessário um novo paradigma de desenvolvimento no 

campo, baseado em formas dde produção agroecológicas, no intuito de se alcançar a soberania 

alimentar com bases ecológicas. 

 Quando analisada a realidade do Assentamento Santa Rita, é possível identificar uma 

maiores soberania e segurança alimentares, tendo em vista a diversidade de produção, a 

qualidade dos alimentos produzidos e o combate às plantas daninhas e insetos. A alimentação 

dos camponeses se baseia em arroz e feijão (compram na cidade), verduras e legumes 

(produzem no lote), carne, ovos e leite (criam os próprios animais), farinha de mandioca e 

povilho (produzem no lote) e frutas (do próprio pomar).  

 O PAA se concretiza, dessa forma, como um meio de manter a renda das famílias 

camponesas do PASR e também de fortalecimento e qualidade da própria alimentação delas e 

da comunidade, porém ainda não se apresenta de forma tão satisfatória por limitar a entrega 

somente ao valor máximo de R$ 4.500,00, mesmo com o reajuste de 04/07/2012 para R$ 

5.500,00, ainda não repassado aos camponeses do município. 

 No momento em que a base alimentar dessas famílias é de produção própria, reduz-se 

a dependência deles do mercado. E se essa produção for agroecológica não há os riscos 

quanto a ingestão de alimentos contaminados por agrotóxicos, promovendo dessa forma os 

benefícios do morador da terra, do produtor do alimento. As práticas agroecológicas retomam 

saberes antigos da relação homem-natureza, de uma agricultura praticada sem defensivos 

químicos, nem maquinários e garantem a sobrevivência, a soberania alimentar (LIMA, 2012). 
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Nesse âmbito, a soberania alimentar camponesa representa a efetivação de 

um projeto coletivo, numa perspectiva comunitária, que visa possibilitar as 

famílias camponesas uma reaproximação da natureza e do produto de seu 

trabalho, percebido como possibilidade de permanecer na terra com 

dignidade, perpetuando o caminho para as  futuras gerações (LIMA, 2012, 

p.15)  

 

 De forma contrária ao proposto por Lima (2012), no Assentamento Três Pontes, os 

camponeses permancem na terra, mas não com meios sustentáveis e que possibilitam 

soberania e segurança alimentares. A produção de arroz e feijão já não faz parte do contexto 

das famílias desse assentamento há mais de cinco anos, bem como a produção de leite, ovos, 

verduras e legumes, que está sendo reduzida anualmente nos lotes.  

 A base da produção no Assentamento Três Pontes é a soja, utilizada para a produção 

do biodiesel, o que contradiz os objetivos de uma verdadeira reforma agrária, como o definido 

pelo MST, que significa um novo modelo agrícola que seja produtivo, mas que não seja 

excludente e, sobretudo, que assegure a reprodução camponesa e a soberania alimentar, 

agregadas à preservação ambiental (CUNHA, 2011). 

 A inserção no PNPB é apresentada pelos camponeses, como um meio de 

sobrevivência, principalmente depois das experiências negativas vivenciadas por eles, como a 

aquisição e endividamento pelo PRONAF. Dessa forma, eles viram nessa nova política um 

meio de acúmulo de renda anual, para a quitação de suas dívidas bancárias, bem como para a  

manutenação da vida nos seus lotes. 

 Porém, quando analisada a situação atual dos lotes pesquisados, percebe-se uma 

homogeneização das atividades produtivas, levando os camponeses a uma ruptura com os 

saberes, hábitos e modos de vida antes existentes. Essa ruptura tem comprometido tanto a 

soberania e a segurança alimentares, quanto a autonomia, a segurança e a liberdade próprias 

dessa classe. Os camponeses estão ficando dependentes somente da renda da soja e do milho. 

As áreas de pecuária e produção de alimentos são cada vez menos comuns. 

 Dias explica que: 

 
Se houvesse um programa como o PNPB para a produção de alimentos, as 

famílias poderiam participar e produzir grãos para o consumo interno e/ou 

para formação de estoque. Nesta vertente, existe no Brasil o PAA de 

Formação de Estoques, mas este depende do mesmo processo burocrático e 

deficiente da modalidade estudada. Nota-se que as políticas menos 

dependentes da intervenção monetária e logística do Estado no processo 

produtivo, como o PNPB, tem mais poder de ação no território (DIAS, 2012, 

p. 147). 
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 É nesse aspecto que pode-se afirmar que a condição, hoje, das famílias do 

Assentamento Santa Rita é mais segura do que as do Assentamento Três Pontes, apesar da 

renda mensal ser inferior à do camponês do Assentamento Três Pontes. O PAA é uma política 

que fortalece as famílias assentadas, mantendo a renda, a alimentação e proporcionando um 

uso mais sustentável do meio, sendo dessa maneira, o principal aspecto que favorece os 

camponeses do Assentamento Santa Rita. 

 De acordo com Görgen (2004), ter comida suficiente e estocada significa soberania 

alimentar. Mas por causa de suas práticas públicas para o campo, o Brasil hoje não possui 

mais uma soberania alimentar, pois produz muito, porém, o povo não come bem. Faz-se 

necessário substituír o modelo de Revolução Verde, que se baseia na produção de 

monoculturas, e adotar uma política de produção voltado para a segurança e a soberania 

alimentar, principalmente quando trata-se de áreas menores. 

 A produção agroecológica seria um dos meios de dar qualidade à alimentação do 

brasileiro e, ao mesmo tempo, fortalecer o homem no campo e utilizar a natureza de forma 

mais correta, reduzindo o uso de agrotóxicos e de manejos inadequados ao solo e aos cursos 

fluviais. Partindo dessses pressupostos é que os camponeses do Assentamento Santa Rita com  

uma maior variedade de fontes de renda, podem resistir de forma mais segura em seus lotes, 

tendo em vista um melhor uso do meio e uma maior segurança alimentar. 

 

  



 

110 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O campo brasileiro é caracterizado por uma estrutura agrária altamente concentradora 

e excludente, resultado de um processo iniciado no século XV, mediante a colonização de 

exploração pelos portugueses. Entre as consequências dessa concentração fundiária está a 

formação de uma enorme massa de trabalhadores rurais sem acesso à terra e trabalhadores 

urbanos subordinados aos baixos salários e às péssimas condições de vida.  

De acordo com Fernandes (2001), a questão agrária é o conjunto de problemas 

relacionados ao desenvolvimento da agropecuária mais as lutas de trabalhadores do campo, 

que resistem em um processo desigual e contraditório de desenvolvimento social e 

econômico, gerado pelo sistema capitalista de produção. Esses trabalhadores, que se 

organizam em movimentos sociais legítimos, porque têm causas justas, buscam de forma 

constante o acesso e a permanência na terra. Formam acampamentos em diversos lugares, 

como nas margens de rodovias, nos quais vivem em condições totalmente precárias 

geralmente por muito tempo, ocupam latifúndios improdutivos e promovem diversas 

manifestações públicas, entre outras ações de luta para alcançar o tão almejado “pedacinho de 

terra”, o que vem a se concretizar nos assentamentos de reforma agrária.  

Os assentamentos são meios de reprodução social do campesinato e possibilitam o 

resgate e a permanência de um modo de vida não aceito, excluído da sociedade regida pelo 

sistema capitalista, que seleciona, expropriando os mais fracos e priorizando os mais fortes. 

Barbanti (2006) afirma que os assentamentos representam uma interrupção da história de 

migração e de desenraizamento, bem como um meio de sanar a precariedade do tipo de vida 

dos trabalhadores rurais sem terra, sempre precário, inseguro e “provisório”, seja nas ações de 

luta pela terra seja como assalariados temporários ou permanentes, nas periferias dos centros 

urbanos ou nos latifúndios monocultores e exportadores. 

Diante desses aspectos, o presente trabalho buscou analisar a realidade de famílias 

camponesas de dois assentamentos, o Assentamento Santa Rita e o Assentamento Três 

Pontes, para entender, considerando suas atividades produtivas, a sua percepção de natureza, 

seus meios de recriação e a influência de políticas públicas, como o PNAE, o PAA e o PNPB, 

na relação do camponês com a terra e na sua autonomia, identidade social e relação de 

pertencimento. 

Esses camponeses que lutaram pela terra seguem na luta pela sobrevivência, pela 

permanência nela e pela não apropriação da renda da terra, pelo capital, tendo em vista que as 
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condições vividas nos assentamentos não lhes são as mais favoráveis. Evidencia-se dessa 

maneira que a política de Reforma Agrária brasileira não existe de forma concreta, e sim uma 

política de formação de assentamentos, incapazes de minimizar o problema da concentração 

fundiária de nosso país. 

Essas famílias assentadas carregam consigo os seus saberes tradicionais, que nem 

sempre se enquadram nos moldes produtivos exigidos por modelos originados com base em 

políticas públicas. De qualquer modo, como afirma Marques (2004), o retorno à terra 

representa a possibilidade de realização do ideal de autonomia, que é um valor central para 

esses trabalhadores,  e de recriação de relações sociais que estruturam o modo de vida dos 

camponês. 

Dessa forma, os camponeses de ambos os assentamentos se recriam, mas tendo que 

adotar práticas produtivas não comuns ao seu modo de vida e de organização social para 

conseguir se manter na terra, o que, por si só, não lhes garante a posse da renda do seu 

trabalho nela, comprometendo a autonomia dessas famílias, que  têm que passar a dedicarem 

maiores áreas, tempo e trabalho às atividades mais rentáveis, conforme o mercado. Além do 

comprometimento de sua autonomia, a soberania e a segurança alimentares dessas famílias 

passam a correr riscos. 

Entre os camponeses do Assentamento Santa Rita ainda há uma relação mais 

harmoniosa com a terra e mais de acordo com o modo de vida camponês, tendo em vista o 

manejo das propriedades e a produção. Os camponeses produzem grande parte dos alimentos 

consumidos por eles diariamente, porque o PAA, à qual grande parte deles aderiu, acaba 

incentivando-os a plantar o que conseguem comercializar de forma mais direta e, nesse caso, 

acabam sendo contempladas a sua alimentação, com alimentos mais saudáveis, e a sua 

geração de renda. 

Esse uso caracteriza uma relação mais próxima com os elementos naturais, 

propiciando uma percepção de natureza em que esses elementos tornam-se alvo de um 

cuidado maior, como com as nascentes, com a mata e com os solos. É baixo o uso de produtos 

químicos e, quando abordados sobre a manutenção da água e os altos índices de contaminação 

de lavouras do entorno, os camponeses demonstraram conscientização e preocupação. O fato 

de produzirem grande parte dos alimentos que compõem a sua própria dieta, como legumes, 

verduras, carne, leite, ovos, doces, queijos, fortalece a ideia de uma produção limpa e 

proporciona desse modo, maiores segurança e soberania alimentares. 
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Os camponeses do Assentamento Santa Rita vivem um processo de recriação, quando 

se analisa o seu modo de vida e de trabalho, tendo em vista as relações que vêm 

estabelecendo, principalmente no que se diz respeito ao uso dos saberes tradicionais e à 

relação com a natureza, apesar de o uso dos saberes vir se reduzindo em todo o país e no 

mundo em função das facilidades proporcionadas pelos meios convencionais de produção. O 

trabalho exclusivamente familiar ou com mão de obra temporária, já não conta com a ajuda 

mútua no assentamento. A relação de pertencimento àquela terra e àquela natureza se reduz 

diariamente, diante da necessidade de ampliar as áreas produtivas, o que afeta a vegetação 

natural, com maiores prejuízos para as importantíssimas matas ciliares. 

Diferentemente do Assentamento Santa Rita, o Assentamento Três Pontes possui sua 

base produtiva na política do PNPB, com o plantio de soja para produção de biodiesel. Entre 

as famílias camponesas do assentamento identifica-se um afastamento ainda maior da relação 

de identidade e pertencimento à terra, de modo que eles passam a percebê-la como mera 

forma de acúmulo de renda, tendo em vista que toda a produção é controlada por empresas 

privadas e todo o trabalho é realizado com máquinas e pessoas contratadas pelos próprios 

donos delas, numa espécie de “terceirização” do trabalho.  

Dessa forma, essa política do PNPB é um meio de afastamento do camponês da 

natureza, de perda de sua autonomia e de sua subordinação a empresas capitalistas, que 

reordenam seus lotes de terra e se apropriam dos mesmos. O camponês passa a ver os 

elementos naturais apenas como maneira de satisfazer suas necessidades materiais, não se 

preocupando com a redução de áreas de vegetação nativa, com a manutenção das matas 

ciliares, bem como com a contaminação do ambiente por produtos químicos. 

O PNBP pode ser considerado como uma política que dificulta a relação harmônica 

das famílias assentadas com a natureza, tendo em vista que exige uma ampliação constante da 

área produtiva, o uso de produtos químicos de forma excessiva, bem como um afastamento do 

homem da terra.   

Outro aspecto observado é o comprometimento da soberania e da segurança 

alimentares, tendo em vista que deixam de produzir o alimento diário para comprá-lo na 

cidade e a base alimentar passa a ser produtos industrializados com alta concentração de 

componentes químicos. O camponês que possuía a liberdade de produção fica subordinado ao 

mercado, tanto no que diz respeito à venda como à compra de produtos, ao contrário do que 

Marques (2004) considera ser, no modo de vida camponês ainda não muito afetado pelo 

capitalismo, a relação com o seu território: o local da realização do trabalho não alienado.  
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Portanto, a real recriação camponesa é aquela baseada no controle e autonomia de seu 

território, na adoção de políticas públicas que fortaleçam esse modo de vida, no sentido de dar 

condições econômicas e sociais para a sua manutenção na terra e para a preservação de seus 

recursos naturais. O controle do território e de sua renda pelas comunidades que nele habitam 

é fundamental para assegurar a possibilidade de reprodução do modo de vida camponês que, 

em última instância, aponta uma alternativa para se construir uma sociedade mais justa 

(MARQUES, 2004). 

 A situação atual do Assentamento Santa Rita nos faz refletir nos seguintes aspectos: 

resistências em relação aos modelos produtivos atuais ou impossibilidades de se 

metamorfosearem? As condições mais favoráveis em relação a autonomia, a segurança 

alimentar e o uso da natureza, estão ligadas pelo fato de o assentamento não possuir condições 

físicas suscetíveis a implantação de monoculturas e não pelo fato desses sujeitos resistirem a 

tais programas. 

 No caso do Assentamento Três Pontes, identifica-se uma ostentação em representar as 

áreas de soja, tendo em vista que o mesmo cultivo elevou a renda das famílias assentadas e 

consequentemente segundo as mesmas, as chances de se manterem na terra. A renda passa a 

ser prioridade, sendo o PNPB visto como o único meio de adquiri-la, tendo em vista os 

fracassos das atividades produtivas anteriormente adotadas. 

 Portanto mesmo com realidades distintas, ambos os assentamentos, enfrentam 

dificuldades, e as mesmas permeiam nas condições inadequadas fornecidas pelo governo, 

desde o momento de concepção e manutenção dos mesmos. As relações de conflito entre o 

homem e o meio estão relacionadas às formas de resistências e permanências entre as famílias 

assentadas pesquisadas. 
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ANEXO A – MAPAS MENTAIS DO ASSENTAMENTO SANTA RITA. 

 

 
Mapa Mental 1 – Lote 17, Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 2 – Lote 15, Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 3 – Lote 19, Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 4 – Lote 13, Assentamento Santa Rita. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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ANEXO B – MAPAS MENTAIS DO ASSENTAMENTO TRÊS PONTES. 
 

 

Mapa Mental 5 – Lote 32, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 6 – Lote 42, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 7 – Lote 17, Assentamento Três Pontes.  

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 8 – Lote 04, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 9 – Lote 34, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 10 – Lote 24, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 11 – Lote 33, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 12 – Lote 15, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 13 – Lote 05, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 14 – Lote 42, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 15 – Lote 13, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 16 – Lote 08, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 
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Mapa Mental 17 – Lote 18, Assentamento Três Pontes. 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2013) 

 


