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RESUMO 

 

 

 

Esta tese é fruto de pesquisa desenvolvida no âmbito do curso de Doutorado em Educação, do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, na 

linha de pesquisa: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais, com o objetivo de elucidar o 

papel da educação na reprodução camponesa, por meio da análise das práticas educativas 

ofertadas pelos diferentes agentes e instituições que lidam com o campesinato no campo 

agrário jataiense. A base teórica é a Sociologia da Prática de Pierre Bourdieu e o 

desenvolvimento se deu por meio de pesquisa teórica (pesquisa bibliográfica, consulta de 

livros, revistas, artigos), pesquisa documental (projetos, relatórios, revistas, informes, jornais, 

atas de reuniões, arquivos estatísticos, dentre outras fontes) e, ainda, por meio da imersão em 

campo, abordando os agentes e instituições delimitadas e o campesinato tradicional e de 

assentamentos do município de Jataí. A partir da pesquisa realizada, identificou-se que a 

educação tem um papel central no processo de reprodução social do campesinato e interfere 

diretamente na (re)capitalização ou descapitalização desse segmento social no interior do 

campo agrário, pois interfere, principalmente, na produção, distribuição e comercialização de 

seus produtos e na renda familiar, responsável, em boa medida, pela manutenção do 

campesinato no campo e na terra. 

 

Palavras-Chave: Campo agrário. Práticas educativas. Reprodução camponesa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese é fruto de uma longa trajetória de aprendizados no âmbito pessoal e 

profissional e das inquietudes que a vida proporciona. O envolvimento com as “coisas da 

roça” vem desde a mais tenra idade, mas foi durante a graduação que o despertar para a 

pesquisa no meio rural se constituiu em objeto de estudos, principalmente a partir de 

investigações realizadas acerca da realidade da educação física nas escolas rurais jataienses, 

que, por sua vez, abriram caminho para as demais que viriam ao longo do percurso no 

trabalho como extensionista. 

Foi a partir do trabalho com a extensão rural que foi possível conhecer com o olhar 

mais curioso a realidade dos Projetos de Assentamento de Jataí e região, o que possibilitou 

refletir sobre a educação e as práticas educativas que ocorrem nesses espaços. Dessas 

primeiras experiências emergiu a possibilidade de realizar o mestrado em geografia que deu 

origem à dissertação intitulada “As trajetórias socioespaciais dos camponeses do 

Assentamento Rio Claro em Jataí-Go.” 

O mestrado propiciou um novo universo de leituras e conhecimentos visando 

compreender melhor a realidade da Questão Agrária no Brasil e desenvolver uma análise de 

conjuntura e das determinações sociais constitutivas da base dessa problemática, que tem 

oprimido, historicamente, os povos tradicionais do campo, gerando vários conflitos por terra, 

por água, pela liberdade, pela manutenção de suas culturas, pela educação e por vários outros 

direitos básicos. 

O aprendizado, aliado às experiências anteriores, aos anseios em aprofundar os 

estudos sobre o meio rural e a busca pela realização de um projeto de vida em exercer a 

docência no ensino superior, impulsionaram o desejo e a necessidade de dar continuidade 

nessa trajetória profissional. Surgiu, assim, a possibilidade de cursar o doutorado em educação 

no ano de 2014.  

O ingresso no programa se deu com a proposta de investigar as escolas rurais e as 

práticas educativas em alguns municípios da microrregião sudoeste
1
 de Goiás, bem como 

compreender que papel a educação, de modo amplo, exerce no campesinato em meio à 

realidade agrária posta. Isto pelo fato de que essa microrregião é expoente da “modernização 

agrícola”, fruto de um movimento mais amplo, que reflete o avanço de políticas para 

                                                 
1
Ao se referir às regiões brasileiras os termos serão grafados com letras minúsculas. Ao se referir ao Estado 

instituição, será grafado sempre com inicial maiúscula. 
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mecanização da agricultura no Brasil, na Região Centro-Oeste e no estado de Goiás, sendo 

alguns municípios como Jataí, Rio Verde, Chapadão do Céu, Mineiros alguns dos mais 

desenvolvidos nesse aspecto, com ampla visibilidade nacional e no cenário internacional em 

função da produção e exportação de grãos. 

Todavia, constatou-se a partir de pesquisas já desenvolvidas na região que as escolas 

rurais não têm ocupado o lugar central no processo formativo do campesinato e, a partir das 

orientações e diálogos surgiu a necessidade de reformulação do problema proposto como 

objeto de pesquisa. A primeira inquietação para essa reformulação emergiu da necessidade de 

entender como os camponeses têm dado continuidade à sua formação no interior do campo 

agrário, tendo em vista que a escola não tem cumprido seu papel de ofertar uma educação do 

campo que atenda aos anseios e especificidades desse segmento social. 

Delimitou-se o município de Jataí como campo de investigação, por ser um dos 

municípios de destaque na região sudoeste de Goiás no âmbito da modernização agrícola, o 

que propicia evidenciar as contradições mais aguçadas desse processo e, também, pela 

continuidade a uma trajetória investigativa nesse município, que teve origem na graduação, o 

que também possibilita abertura ao campo de pesquisa. 

Como proposto inicialmente, os sujeitos a serem pesquisados foram mantidos como 

foco da pesquisa: camponeses oriundos de Projetos de Assentamentos e comunidades 

tradicionais do município. Assim, foram incluídos nesse estudo os Projetos de Assentamento 

Rio Claro, Santa Rita, Rômulos de Souza, Terra e Liberdade (3T), Guadalupe, Rio Paraíso
2
 e 

Torres
3
. Foram incluídas também propriedades de camponeses tradicionais da comunidade 

Cabeceira do Jataí. 

O objetivo desse estudo com diálogos foi identificar quais agentes e instituições 

compõe o quadro de oferta de práticas educativas para este público específico e, a partir disso, 

delimitar quais são os mais atuantes e presentes do campesinato, tendo a capacidade de 

interferir diretamente na formação continuada desses sujeitos no interior do campo agrário 

jataiense. 

                                                 
2
 Importante ressaltar que o Rio Paraíso foi pesquisado pelo fato de que na legislação é considerado pelo Estado 

um projeto de assentamento modelo. No entanto, para pesquisadores da área (RIBEIRO, 2005; LEAL, 2015; 

dentre outros) não é considerado tipologicamente como assentamento, devido ao fato de que a maioria de seus 

parceleiros originais venderam suas terras e não estão mais presentes no assentamento; une-se a isso, o fato de 

que as pessoas foram adquirindo parcelas e unificando-as para o plantio de grãos, perdendo assim as principais 

características das propriedades camponesas e do policultivo. O “assentamento” se tornou expoente da lógica do 

agronegócio em pequena escala, ou reconhecido como agronegocinho. 
3
O assentamento Associação São Domingos, Torres e Santa Helena, são assentamentos que possuem 

características diferenciadas dos demais, pois foram constituídos pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário, 

como será demonstrado adiante. 
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Os agentes e instituições selecionados para análise nessa pesquisa são elencados e 

apresentados no capítulo dois
4
, tendo suas práticas educativas analisadas no capítulo três desta 

tese. Esses agentes e instituições foram mencionados e citados pelos camponeses pesquisados 

como mais relevantes e atuantes em todos os assentamentos visitados, por isso se constituem 

alvo central na análise, por se apresentaram como agentes e instituições que estão presentes 

em diferentes espaços formativos no dia a dia do campo com esses sujeitos.  

Tendo esses fatores como referência de análise, emergiram então algumas questões 

que se colocaram como norteadoras do desenvolvimento desta pesquisa, sendo a principal 

delas: qual o papel que a educação ocupa na reprodução camponesa? E dessa, várias outras se 

apresentaram: as práticas educativas ofertadas por estes agentes e instituições são 

determinantes para que os camponeses permaneçam na atividade e reproduzam seu habitus 

camponês? Como cada sujeito coletivo ou entidade caracteriza suas ações formativas 

(objetivos, intencionalidade)? O campesinato tem se apropriado destas práticas educativas? 

Em que medida? Dentre as ações formativas dos sujeitos coletivos e entidades, quais são 

efetivamente determinantes para a reprodução camponesa na região?  

Destarte, o desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a compreensão de mais uma 

dimensão do meio rural e da vida neste espaço, principalmente, pelo fato de que se propõe a 

pesquisar questões inerentes à educação e suas influências na recriação camponesa, que está 

estritamente vinculada ao modo como os diferentes agentes sociais e instituições envolvidos 

têm (in)formado estes sujeitos que vivem no/do campo.  

Esta perspectiva investigativa parte do fato de que a educação forma a base do que 

define a produção e a reprodução da existência do campesinato, que vai aos poucos 

imprimindo seus saberes e conhecimentos na terra, por meio de sua cultura, que constitui a 

identidade camponesa, como a religiosidade, a ética, a moral, modo de produzir alimentos, a 

relação com o meio ambiente, com os animais, as relações específicas de trabalho, a 

economia, as formas de sociabilização etc., entendendo-se que a educação está presente em 

todas estas dimensões da vida. 

Cabe destacar que a visão de educação que constitui a base desse trabalho não está 

restrita e vinculada à educação escolar, nem mesmo à educação institucionalizada
5
, mas se 

                                                 
4
 Os agentes e instituições a serem analisados são: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí (STRJ); Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA); e o 

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura Familiar da Universidade Federal de 

Goiás (NEAF/UFG). A escolha dessas instituições se deu levando em consideração a forte presença e atuação 

direta nos assentamentos de reforma agrária com o campesinato do município. 
5
 Apesar da análise centrar-se nas práticas educativas desenvolvidas pelas instituições delimitadas, elas não são 

as únicas analisadas, pois o campesinato se apropria de várias outras práticas educativas ao longo de sua vida 
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trata de uma concepção ampliada, que abarca todas as dimensões humanas do ensinar e 

aprender e do aprender e ensinar. A educação, vista sob esse prisma, se dá nos mais diversos 

espaços que constituem a vida em sociedade pelos quais circula o saber e nos quais ele é 

apropriado, reelaborado, produzido e reproduzido. Como afirmou Brandão (1989, p. 10), “A 

educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as pessoas criam 

para tornar comum, como saber, como idéia (sic), como crença, aquilo que é comunitário, 

como bem, como trabalho ou como vida”. 

São esses diferentes modos de saber que se configuram aqui como práticas 

educativas, reveladas na ação dos agentes e instituições analisados, sob a forma de discursos, 

diferentes práticas, cursos ofertados, projetos desenvolvidos, assistência técnica prestada, 

realização de eventos, reuniões, jornais, programas televisivos, boletins informativos, dentre 

outras. Como menciona Leal (2015) é por meio dessas práticas que são reveladas suas 

docências, prenhes de interesses e intencionalidades, pois, a partir do momento em que 

elaboram suas estratégias de ação estão formando uma ideia, uma cultura, uma consciência, 

uma mentalidade das pessoas em relação a algo. 

Delimitada a temática da educação e mais especificamente das práticas educativas e 

a sua importância na reprodução, recriação camponesa, optou-se pelo referencial da 

sociologia para guiar o processo de produção do conhecimento, calcado nos pressupostos 

bourdieusianos da Teoria da Prática, a partir de suas obras e de seus comentadores. 

Bourdieu propõe lidar com o conhecimento a partir de uma leitura crítica da 

polarização entre os modos de conhecimento objetivista e subjetivista. Isto não quer dizer que 

os negue e, sim, que propõe a possibilidade do conhecimento a partir da relação dialética entre 

esses dois modos de conhecimento até então existentes. Desta maneira, desenvolve “[...] um 

outro modo de conhecimento que é por ele denominado de praxiológico, cujo objetivo 

consiste, segundo ele, em articular dialeticamente estrutura social e ator social.” (MARTINS, 

1987, p. 39). 

Para Bourdieu (1983, p. 47) este modo de conhecimento  

 

[...] tem como objeto não somente o sistema das relações objetivas que o modo de 

conhecimento objetivista constrói, mas também as relações dialéticas entre essas 

estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a 

reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da exterioridade e de 

exteriorização da interioridade: este conhecimento supõe uma ruptura com o modo 

de conhecimento objetivista, quer dizer, um questionamento das condições de 

possibilidade e, por aí, dos limites do ponto de vista objetivo objetivante que 

                                                                                                                                                         
que, de acordo com a necessidade da pesquisa também foram analisadas, por isso mesmo encaramos a educação 

de maneira ampliada. 
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apreende as práticas de fora, enquanto fato acabado, em lugar de construir seu 

princípio gerador situando-se no próprio movimento de sua efetivação. 

 

O modo de pensar a produção do conhecimento erigido por Bourdieu exige assim o 

pensar relacional como um princípio geral do desenvolvimento metodológico que vai garantir 

a transitoriedade do estado prático do objeto analisado, conferindo-lhe diferentes propriedades 

à medida que o fato social é construído e situado em um tempo específico de evolução da 

sociedade. 

Deriva daí a necessidade de se analisar como determinado fato social foi produzido 

historicamente, para entendê-lo em sua complexidade e, partindo disto, desvelar as relações 

estabelecidas em conjunturas específicas, seja no passado ou no presente. O modo de pensar 

deve ser o mesmo, mas o pensar relacional permite apreender o objeto em diferentes estados 

práticos (ORTIZ, 1983).  

Este trabalho caracteriza-se, assim, pelo esforço em demonstrar objetivamente como 

se constitui o campo agrário no município de Jataí e quais os fatores desencadeadores do 

processo de modernização agrícola chegando à sua configuração atual, pois é neste espaço 

que as práticas educativas dos diferentes agentes coletivos estão circunscritas. A 

intencionalidade desse caminho percorrido é romper com o senso comum a partir de um 

processo de objetivação que busca demonstrar este objeto em seu estado prático atual.  

Na teoria bourdieusiana, alguns conceitos têm centralidade na análise da realidade 

em seu esquema explicativo, um destes conceitos é o de Campo. 

 

Segundo ele, o campo é um espaço social que possui uma estrutura própria, 

relativamente autônoma em relação a outros espaços sociais, isto é, em relação a 

outros campos sociais. Mesmo mantendo uma relação entre si, os diversos campos 

sociais se definem através de objetivos específicos, o que lhes garante uma lógica 

particular de funcionamento e de estruturação. É característico do campo possuir 

suas disputas e hierarquias internas, assim como princípios que lhe são inerentes 

cujos conteúdos estruturam as relações que os atores estabelecem entre si no seu 

interior. (MARTINS, 1987, p. 42). 

 

Cada campo possui um tipo de capital que lhe é inerente. Portanto, existem vários 

campos sociais, tais como campo científico, campo religioso, campo político, campo 

econômico, dentre outros. A noção de autonomia empregada por Bourdieu é fundamental para 

o entendimento de como se constitui um campo, pois um determinado espaço social só se 

constitui como tal, se possuir características próprias que lhe permitam movimentar e existir 

independentes de fatores externos, com estruturas, funcionamento e regras próprias. 



15 

O espaço social em que se dá esse estudo é o campo agrário
6
, consequentemente o 

jogo que é aí jogado centra-se na disputa travada no seu interior que se dá em função da terra, 

principal interesse dos seus agentes. Portanto, a quantidade de terra que os agentes possuem é 

um dos capitais simbólicos, mas não o único, que os aglutinam em posições homólogas dentro 

do campo, seja na posição de dominantes ou de dominados, que os predispõe a formarem as 

diferentes posições. Outros tipos de capitais tais como capital econômico e capital cultural 

(que formam um capital global) também são determinantes da posição que ocupam, não 

somente no campo agrário, como em vários outros. 

Bourdieu (1996, p. 19) explica essa relação: “Segue-se que os agentes têm tanto mais 

em comum quanto mais próximos estejam nessas duas dimensões, e tanto menos quanto mais 

distantes estejam nelas. As distâncias espaciais no papel equivalem a distâncias sociais.” 

Desse modo, os agentes que possuem maior quantidade de terra e capital global se encontram 

na posição dominante, cujos interesses se tornam predominantes no jogo ali jogado. Já 

aqueles que possuem quantidades menores de terra e capital global, ou que não possuem 

terra, estão na posição de dominados e, justamente por possuírem pouco capital, tem menos 

força na disputa do jogo para fazer valer seus interesses. 

Outro conceito fundamental nessa teoria e, anterior à criação de Bourdieu do 

conceito de campo, ou “situação” como denominava, é o habitus. De acordo com ele,  

 

A cada classe de posições corresponde uma classe de habitus (ou de gostos) 

produzidos pelos condicionamentos sociais e associados à condição correspondente 

e, pela intermediação desses habitus e de suas capacidades geradoras, um conjunto 

sistemático de bens e de propriedades, vinculadas entre si por uma afinidade de 

estilo. (BOURDIEU, 1996, p. 21). 

 

O habitus é produto de relações históricas, orientando as práticas individuais e 

coletivas e, somente se realizam quando as disposições duráveis entram em contato com uma 

determinada “situação”, entendendo a prática como produto de uma relação dialética entre 

uma “situação” e um habitus. Bourdieu (1983, p. 60-61), conceitua habitus como: 

 

[...] sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e 

estruturador das práticas e das representações que podem ser objetivamente 

“reguladas” e “regulares” sem ser o produto de obediência a regras, objetivamente 

adaptadas a seu fim, sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso 

das operações necessárias para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o 

produto da ação organizadora de um regente. 

                                                 
6
 Todos os conceitos destacados em itálico neste trabalho são próprios da teoria bourdieusiana. 
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Por conseguinte, os agentes dominantes no campo agrário são os latifundiários do 

agronegócio, os sujeitos expoentes da modernização agrícola no sudoeste de Goiás, dotados 

de um habitus agromodernizador. Já os camponeses, os sem-terra, os índios, os quilombolas 

(os povos tradicionais do campo, de modo geral), representam as categorias sociais 

dominadas e são dotados de um habitus específico. A disputa concorrencial no interior desse 

campo se apresenta como expressão da luta e dos conflitos pela terra no país. 

Assim, o campo agrário é composto tanto por agentes dominantes quanto 

dominados, e essas posições são ocupadas e definidas pela quantidade de capital que 

possuem, que no caso específico desse campo é a quantidade de terras. Para as pretensões 

desta tese, somente foram pesquisados os camponeses que representam o polo dominado do 

campo agrário jataiense, assim como os agentes e instituições que também se constituíram 

alvo de análise, são somente aqueles que se encontram no polo dominado e que estão 

diretamente vinculados à formação do campesinato.  

Não será alvo de análise o polo dominante e as práticas educativas desenvolvidas 

pelos agentes e instituições ligados aos mesmos, tendo em vista que essa análise já foi 

desenvolvida em estudos anteriores, principalmente no estudo de Leal (2015), que é 

referência para o desenvolvimento desta tese e de estudos posteriores. Portanto, por uma 

questão metodológica, é importante destacar que o cenário do campo agrário jataiense está 

posto, tendo vários agentes e instituições em seus polos que se destacam pelas práticas 

educativas diversas e formativas, no entanto, a delimitação do objeto deste estudo se refere 

aos agentes que estão no polo dominado do campo agrário jataiense na intenção de desvelar a 

realidade posta e avançar na construção do conhecimento. 

No entanto, como discorrido anteriormente, não é apenas o capital específico de um 

campo que determina a posição ocupada por seus agentes, o capital cultural (no qual se 

circunscrevem as práticas educativas analisadas) também interfere nesse processo elevando o 

nível de capital global dos agentes no campo agrário sob a forma de reconversão e utilização 

desse mesmo capital como instrumento da sua manutenção e reprodução. 

Por esse motivo é que, mesmo entendendo que o campo agrário é o espaço social 

privilegiado desta análise e que sua força motriz é a disputa pela terra, delimitou-se como 

objeto de análise a educação ofertada pelos diferentes agentes e instituições, pois, é a partir da 

formação proposta e desenvolvida por esses agentes, em suas estratégias de ação/práticas 

educativas, que é possível desvelar como estão interferindo na lógica de reprodução 
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camponesa e de seu habitus, para que estes possam se capitalizar e recapitalizar e subverter 

ou manter suas posições no campo. 

As práticas educativas desenvolvidas pelos agentes e instituições constituem uma das 

ações mais importantes no interior do campo agrário para que seus agentes assegurem ou não 

suas posições, é por meio delas que asseguram e perpetuam seus habitus, fazem valer seus 

interesses, suas ideias e ideais, determinam gostos, modos de lidar com a terra, de plantar, 

colher, modos de agir, falar, vestir etc. 

A atuação desses agentes por meio de suas práticas educativas influenciou 

significativamente, por exemplo, a constituição de movimentos de luta pela terra que geraram 

várias ocupações, acampamentos e assentamentos de reforma agrária na região, ou, ainda, têm 

sido determinantes em ditar a utilização de todo pacote tecnológico de insumos (sementes, 

adubos, defensivos químicos) da “revolução verde” no plantio, sendo responsável ainda pela 

adesão do campesinato a modelos de especialização produtiva, dentre vários outros fatores. 

Nesse sentido, as práticas educativas interferem no campo agrário, incidindo 

diretamente sobre o habitus dos agentes
7
, podendo servir ou não de estratégias pelo 

campesinato para se manterem em suas posições, legitimarem seus habitus e se reproduzirem 

socialmente na terra. Por isso mesmo o objetivo central dessa pesquisa é analisar o quadro de 

agentes e instituições que lidam diretamente com os camponeses e, a partir disso, desvelar se 

as práticas educativas desenvolvidas contribuem para a legitimação do habitus camponês, e se 

são apreendidas/agregadas pelo campesinato como uma de suas estratégias de reprodução e 

manutenção no campo agrário
8
. 

 

O percurso metodológico 

 

A pesquisa teve cunho qualitativo, o que não exclui a utilização de dados 

quantitativos em determinados momentos da análise, pois estes são complementares e 

necessários para dar conta da complexidade do objeto em questão. O enfoque qualitativo, de 

                                                 
7
 “Uma das funções da noção de habitus é a de dar conta da unidade de estilo que vincula as práticas e os bens de 

um agente singular ou de uma classe de agentes [...]. O habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz 

as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um conjunto 

unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas” (BOURDIEU, 1996, p. 21-22). 
8
 Isto porque a educação representa apenas uma dentre tantas outras estratégias lançadas pelo campesinato para 

se manterem no campo, que poderiam ser tomadas como análise, tais como: estratégias de herança, parentesco, 

estratégias de produção agrícola e econômicas de modo geral, estratégias de trabalho, que englobam o trabalho 

baseado na mão de obra familiar, o trabalho acessório para vizinhos e fazendeiros, o assalariamento temporário 

para manutenção da renda, dentre tantas outras que poderiam ser citadas e compõe o universo camponês no 

campo agrário. 
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acordo com Minayo (2001), possibilita uma abrangência pela busca da totalidade do 

problema, pois traz consigo uma boa amostragem, e inclui suas múltiplas dimensões, não se 

preocupando apenas com o caráter numérico para garantir sua representatividade. 

Em um primeiro momento, buscou-se, diante da necessidade de reconstrução do 

objeto, construir a objetivação que, de acordo com Oliveira e Pessoa (2013, p. 27), visa 

 

[...] construir ‘o quadro dos caracteres pertinentes de um conjunto de agentes ou 

instituições’, como forma de iniciar a construção de um percurso investigativo, 

tendo em vista uma série de aproximações que serão necessárias no processo de 

construção do objeto, incluindo estratégias de pensá-lo extensivamente ou 

intensivamente. Essa postura ativa e sistemática deve estar associada a uma dúvida 

sistemática e radical que deve dar origem ao processo de investigação. Os conceitos 

não são estáticos, pelo contrário, devem ser colocados em ação de modo a ajudar a 

pensar e construir um sistema coerente de relações.  

 

Nesse sentido, reelaborou-se o problema proposto, com a delimitação do recorte 

temporal (2014 a 2017) e espacial, conforme demonstrado anteriormente, bem como dos 

agentes e instituições que seriam pesquisados: STRJ; COPARPA; SENAR; NEAF/UFG; e os 

camponeses dos assentamentos de reforma agrária e comunidades tradicionais já 

demonstrados. 

A base de todo estudo é a pesquisa bibliográfica como norteadora dos estudos e 

escrita acerca da temática proposta, a partir do acervo da sociologia bourdieusiana, em suas 

obras e de seus comentadores, que guiou toda investigação e os esquemas de pensamento 

necessários.  

No que tange ao referencial da educação e das práticas educativas no meio rural as 

principais referências foram as obras de autores como Carlos Rodrigues Brandão (1986; 1989; 

2002), Paulo Freire (1983), Walderês Nunes Loureiro (1988), Jadir de Morais Pessoa (1997; 

1999; 2003), Istiván Mészáros (2008), Angela Cristina Belém Mascarenhas (2004), Bernardo 

Mançano Fernandes (2001; 2002; 1999), dentre outros. 

Para debater as questões da microrregião sudoeste de Goiás, da modernização 

agrícola, da educação e práticas educativas do município de Jataí, outros autores também 

foram buscados, principalmente Oliveira (1988); Martins (1996); Chaul (2015); Leal (2015); 

Oliveira (2004), Ribeiro (2005); Katzer (2005). 

Já a pesquisa realizada em campo teve início no ano de 2015, a partir da utilização de 

vários instrumentos metodológicos. Uma das técnicas utilizadas foi a pesquisa documental, 

que se caracteriza pela utilização de várias fontes, como documentos oficiais (leis, decretos, 

resoluções, pareceres), documentos técnicos (estatutos, livro de atas, relatórios), e fontes de 
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informações bibliográficas que ainda não foram organizadas e nem receberam tratamento 

analítico para publicação. Santos (2004, p. 30) menciona ainda que fontes documentais são 

“[...] tabelas estatísticas, relatórios de empresas, documentos informativos arquivados em 

repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos, fotografias, epitáfios, obras 

originais de qualquer natureza, correspondência pessoal ou comercial etc.” 

Várias dessas fontes foram utilizadas, tais como livro de atas de sindicatos e 

movimentos de luta pela terra, dados estatísticos fornecidos pelo Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária via Ministério de Desenvolvimento Agrário (INCRA/MDA
9
), dados 

fornecidos pelo Banco de Dados de Luta Pela Terra (Dataluta), dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), relatórios técnicos de projetos, relatórios anuais produzidos 

pelas entidades, manuais e cartilhas, dentre outros. 

A partir da análise documental e de acordo com a necessidade da pesquisa, foram 

realizadas entrevistas semi-estruturadas com temáticas e roteiro pré-estabelecidos com a 

finalidade de complementar os dados documentais e atender os objetivos da investigação, 

principalmente para verificar se, e como, os camponeses se apropriam dos saberes gerados 

pelas práticas educativas dos diferentes agentes coletivos no seu processo de reprodução. 

Foram realizadas quarenta e quatro entrevistas com o campesinato de assentamentos, 

de uma comunidade tradicional, diretores, presidentes e técnicos das diferentes instituições, 

com uma das mobilizadoras do Senar, e famílias participantes dos projetos ofertados pelo 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Agroecologia e Agricultura Familiar da Universidade 

Federal de Goiás-Regional Jataí, agora Universidade Federal de Jataí (UFJ, como será 

demonstrado adiante).  

De posse de todos os dados coletados, houve a necessidade de tratá-los 

sistematicamente para análise e preservação do anonimato dos sujeitos participantes. Foram 

pesquisados camponeses dos Projetos de Assentamento: Terra e Liberdade, Santa Rita, Rio 

Claro, Nossa Senhora Guadalupe, Rômulos de Souza, e dos assentamentos do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário, Torres e Associação São Domingos. Foram entrevistadas 

também famílias da Região conhecida como Cabeceira do Jataí. Para a codificação desses 

sujeitos foram tomadas as inicias referentes ao local em que residem e a primeira letra do 

nome dos entrevistados. Assim como para os entrevistados presidentes dos sindicatos, diretor 

e técnico da cooperativa analisada e mobilizadora do Senar, a referência foi feita com as letras 

correspondes às suas funções, como por exemplo: Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

                                                 
9
 Alguns dados foram fornecidos pelo MDA anteriormente à sua extinção pelo Decreto n. 8.865 de 29 de 

setembro de 2016. 
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de Jataí (PSTRJ), ou ainda Mobilizadora do Senar em Jataí (MSJ) e assim por diante. A partir 

da organização e sistematização dos dados coletados ocorreu o trabalho de análise.  

Portanto, o trabalho que aqui se apresenta constitui-se de exposição da análise dos 

dados, sistematizados e configurados sob a forma de três capítulos, conforme será apresentado 

a seguir. 

O primeiro capítulo evidenciou como o município de Jataí e seu espaço agrário 

foram delineados em meio ao desenvolvimento e constituição do estado de Goiás e da região 

Centro Oeste. Para isso, em um primeiro momento trata-se da ocupação do território jataiense 

demonstrando como isso se deu também no estado de Goiás em meio ao ciclo do ouro e, 

posteriormente, com a criação extensiva de gado e a agricultura. Em um segundo momento 

demonstra-se a chegada dos trilhos de ferro no cerrado goiano, no início do século XX, bem 

como as políticas de ocupação das terras cerradeiras a partir da Marcha para o Oeste, da 

construção de Goiânia e da transferência da capital estadual e federal, o que possibilitou a 

implementação de programas que determinaram a “modernização” agrícola.  

Analisam-se os impactos socioeconômicos e ambientais ocasionados por essa 

“modernização” agrícola no município, com ênfase na reordenação e reestruturação do espaço 

agrário e da luta pela terra por aqueles camponeses que dela foram expulsos. Por fim, 

demonstra-se a caracterização do estado atual do campo agrário, em meio ao qual os sujeitos 

desta pesquisa estão (re)inseridos e lutam cotidianamente por sua reprodução social.  

No segundo capítulo o objetivo foi caracterizar os diferentes modos de se ver a 

educação, tanto em sua concepção restrita ao âmbito escolar quanto em sua concepção 

ampliada. Para isso inicia-se demonstrando a gênese e estruturação do sistema escolar rural 

em Jataí, situando-o no contexto das concepções de educação vigentes no pensamento 

educacional brasileiro e a sua articulação com a realidade local, buscando evidenciar o papel 

que essa educação escolar assumiu e continua assumindo na reprodução do campesinato, 

entendendo que ela é parte constituinte do seu processo formativo. 

Em seguida explanou-se sobre uma perspectiva ampliada de educação para 

demonstrar e caracterizar quem são os principais agentes e instituições que desenvolvem 

práticas educativas que não estão circunscritas no âmbito escolar. Este capítulo compreende o 

esforço de recuperar a história e a constituição dos agentes coletivos analisados (Coparpa, 

Neaf, STRJ e Senar) e é imprescindível para a legibilidade e entendimento do capítulo 

seguinte. 

No terceiro e último capítulo, o esforço foi de analisar as diferentes situações de 

aprendizagens que (in)formam os camponeses para que estes consigam se manter e se 



21 

reproduzir no interior do campo agrário. Desse modo, buscou-se averiguar quais saberes são 

mobilizados em suas vidas, principalmente diante de uma nova conjuntura social ao 

retornarem para a terra na condição de assentados da reforma agrária e de tudo que esta nova 

condição possibilita e requer. Identificou-sez quais são as práticas educativas engendradas 

pelos diferentes agentes e instituições caracterizadas no capítulo anterior.  

Finalizou-se o capítulo com a demonstração das práticas e estratégias de ação de 

cada agente coletivo investigado, analisando-as em dois sentidos: primeiro, identificando 

como tais práticas educativas contribuem para o reforço do habitus camponês, 

consequentemente se contribuem para assegurar a manutenção e reprodução social dessa 

categoria social no campo; segundo, partindo da perspectiva das famílias camponesas 

entrevistadas, analisa-se se estes sujeitos adotam tais práticas educativas como estratégia para 

sua manutenção e reprodução social na terra e como isso se dá. 
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1 A CONSTITUIÇÃO DO CAMPO AGRÁRIO EM JATAÍ-GOIÁS  

 

 

Neste primeiro capítulo busca-se evidenciar como o município de Jataí e seu espaço 

agrário foram delineados em meio ao desenvolvimento e constituição do estado de Goiás e da 

região Centro Oeste. Para isso, em um primeiro momento trata-se da ocupação do território 

jataiense e como foi se desenvolvendo no período de 1814 até por volta de 1900, 

demonstrando como isso se deu também no estado de Goiás em meio ao ciclo do ouro e, 

posteriormente, com a criação extensiva de gado e a agricultura. Em um segundo momento 

busca-se demonstrar a chegada dos trilhos de ferro no cerrado goiano, no início do século XX, 

bem como as políticas de ocupação das terras cerradeiras a partir da Marcha para o Oeste, da 

construção de Goiânia e da transferência das capitais estadual e federal, o que possibilitou a 

implementação de programas que implementaram a “modernização” agrícola. 

Analisam-se os impactos socioeconômicos e ambientais ocasionados por essa 

“modernização” agrícola no município, dando ênfase no reordenamento e reestruturação do 

espaço agrário e da luta pela terra por aqueles camponeses que dela foram expulsos. Por fim, 

demonstra-se a caracterização do estado atual do campo agrário, onde os sujeitos desta 

pesquisa estão (re)inseridos e lutam cotidianamente por sua reprodução social.  

 

1.1 Se não tem açúcar adoça com o mel de “Jatahy” 

 

O espaço é uma construção processual, portanto, as mudanças expressam as rupturas 

e as continuidades que a história perfaz, não podendo perder de vista a totalidade das relações 

que o formaram. Nesse sentido é que se analisa a dinâmica de ocupação do território
10

 goiano, 

em meio ao movimento mais amplo de ocupação do próprio território brasileiro e da Região 

Centro-Oeste, diante de uma conjuntura internacional de exploração dos países 

subdesenvolvidos, por aqueles capitalistas já desenvolvidos, principalmente pela “vocação” 

histórica de país extrativista e agroexportador, somado à secular dependência colonial e 

neocolonial que subsidia uma economia baseada em ciclos produtivos. (CHAVES, 2003) 

                                                 
10

 Por território entende-se o “[...] espaço onde ocorre a interação sociedade/natureza. Não o território político, 

econômico, jurídico ou social, mas território como totalidade, cristalização das ações sociais mediadas pelo 

sistema socioeconômico vigente, o capitalismo. [...] Território equacionado como uma construção simbólica, 

vinculado a um imaginário territorial, e também fruto da materialidade, produzida pela apropriação de espaços e 

pela dominação efetiva destes. Assim, a formação territorial articula uma dialética entre a construção material e 

simbólica do espaço, que unifica num mesmo movimento processos econômicos, políticos e culturais” 

(INOCÊNCIO; CALAÇA, 2010, p. 273). 
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Essa ocupação e formação do espaço agrário goiano teve início com as primeiras 

expedições que adentraram o Cerrado brasileiro, que se deram de modo exploratório em busca 

de índios e, posteriormente, de modo oficial em busca de minerais, no primeiro século da 

colonização do Brasil
11

. No entanto, anteriormente ao ouro, a pecuária já estava presente nas 

bordas de Goiás e Tocantins, mas foi a descoberta de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e 

Goiás, por volta do século XVII que marcaram efetivamente a ocupação do Cerrado 

brasileiro. (CHAUL, 2015). 

O “ouro” deu visibilidade ao Cerrado, passando a constituir o centro das atenções da 

metrópole portuguesa durante todo século XVIII, servindo para garantir a estabilidade de 

Portugal diante de tratados internacionais e financiando a revolução industrial na Inglaterra. 

Porém, isso não perdurou por muito tempo, logo a extração de ouro se tornou ínfima e a 

Região Centro-Oeste entrou em um longo percurso de reorganização econômica. 

 

[...] Goiás passou a ter existência efetiva, na composição da sociedade brasileira, 

somente com o advento da economia aurífera do século XVIII. A mineração fez o 

sertão “surgir” no contexto econômico da Colônia, da Metrópole e da Europa. Fez, 

também, “nascer” núcleos de povoamento e cidades no interior da Colônia, 

especificamente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. (MELO, 2003, p. 12) 

 

Palacín e Moraes (2008) e Chaul (2015) destacam que a primeira região ocupada foi 

a do Rio Vermelho, que posteriormente foi denominada de Arraial de Sant’ana, de Vila Boa e 

mais tarde Cidade de Goiás, que foi durante 200 anos a capital do território. A descoberta do 

ouro trouxe consigo gente de todas as partes do país e um povoamento instável, sem nenhum 

planejamento, que, ao findar o ouro, esvaía-se mais ainda. Há uma visão que foi elaborada na 

historiografia goiana de que após esse período, final do século XVIII, Goiás entrou em franca 

“decadência” econômica, tese esta que se tornou hegemônica no meio acadêmico e que tem 

sua origem localizada na obra de Palacín (1994). Esta tese foi duramente criticada por Chaul 

(2015), que aponta para uma análise diferente desse ponto de vista e desmistifica, tanto o 

conceito quanto a tese de “decadência”, servindo de contraponto para uma análise crítica do 

olhar sobre o desenvolvimento do estado de Goiás.  

Ocorre que a mineração em si sempre foi um negócio cigano e virulento, ignorante 

de fronteiras e de massa demográfica, e Chaul (2015) diz que apenas o seu legado era 

importante, pelo fato de que estruturava primariamente o espaço físico, mas que, sempre após 

                                                 
11

 Palacín e Moraes (2008, p. 17) destacam que “[...] diversas expedições – ‘entradas’, ‘descidas’, ‘bandeiras’ – 

percorreram parte do território de Goiás. Embora não se conservem noticias precisas, essas expedições, 

organizadas principalmente na Bahia, centro da colonização, eram ou de caráter oficial, destinadas a explorar o 

interior e buscar riquezas minerais, ou de empresas particulares, organizadas para captura de índios”. 
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a fase da riqueza e da abundância, compreendia-se o desapontamento e prostração do pós-

aurífero. A imagem de decadência foi produzida pelo olhar e observações de viajantes que 

queriam ver Goiás nos moldes dos padrões europeus de modernidade e progresso aos quais 

seus olhos estavam acostumados. 

É justamente nesse sentido que Chaul (2015) desmistifica tal tese, pois, de acordo 

com ele, não seria possível tachar de decadente uma sociedade que nem chegara a atingir o 

padrão de modernidade/progresso europeu, como queriam ver aqueles que produziram e 

utilizaram tal conceito
12

 e que sustentaram tal tese na historiografia goiana O autor aponta 

que, 

 

Após os viajantes europeus e governadores de província, e outros, terem 

sedimentado a ideia de decadência nas análises sobre Goiás no período pós-

mineratório, outros estudiosos, muitos deles historiadores, com base naquelas 

análises, reproduziram a referida conceitualização, dando-lhe roupagens teóricas e 

metodológicas atualizadas, sem escapar, no entanto, da questão básica da 

decadência. (CHAUL, 2015, p. 81). 

 

Chaul (2015) menciona que foi Palacín que afirmou que após esse período Goiás 

teria passado por um processo de “ruralização” demográfica, e que esta visão também ficou 

impregnada na historiografia goiana. Chaul (2015, p. 92) indica que em decorrência disso 

ignora-se um século inteiro, o da “decadência”, quando em todos os quadrantes nasciam 

centenas de fazendas e dezenas de povoados pelo estado e destaca: “Ressalte-se também que 

o que assegurou de fato o povoamento de Goiás não foi o ouro, e sim a agropecuária.”  

Mas, mesmo que o ciclo do ouro em Goiás tenha se dado de forma precária, tanto em 

termos de constituição de um modelo econômico, quanto em termos de povoamento, não se 

pode negar que ele ocupava um certo contingente de trabalhadores. Com aproximadamente 

1/3 de escravos e 2/3 de brancos, a população da capitania chegou, ao final do ciclo do ouro 

(1824), de acordo com Palacín (1994, p. 70), com 62.518 habitantes. 

Esgotada a exploração do ouro, a população que não debandou passou a ser ocupada 

na criação extensiva de gado, que se tornou satisfatória porque contava com pastagens 

naturais, além de propiciar, também, ocupação complementar na agricultura. Esse contexto 

perdurou até o final do século XIX e início do século XX, aproximadamente entre os anos de 

                                                 
12

 De Silva e Souza (1812) a Cunha Matos (1823), do dr. Pohl (1810) a Saint Hilaire (1816), passando por 

D’alincourt (1818), Burchell (1827), Gardner (1836) e Castelnau (1843) e chegando aos historiadores 

contemporâneos que trataram o período da mineração e da agropecuária em Goiás, além de intelectuais de outras 

cepas e anônimos da escrita, a aceitação da decadência da sociedade goiana no período pós-minerador é 

unânime. (CHAUL, 2015, p. 47).  
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1722 e 1929, período que será retratado aqui mais detalhadamente. (OLIVEIRA, 2004; 

ESTEVAM, 1997). 

Nesse contexto de suposta “ruralização demográfica” que a região onde atualmente 

se edifica o município de Jataí emergiu, inicialmente denominada de “Vila do Paraíso”. Os 

pioneiros que se instalaram no local vieram dos estados de Minas Gerais e São Paulo, 

adentrando o lugar pelo Rio Paranaíba, no sul do estado de Goiás, mais precisamente a partir 

de uma onda de expansão do gado da zona leste do Brasil que passou pelo Rio São Francisco 

e tomou conta de Minas Gerais, chegando até Goiás e Mato Grosso. Mas reflete também uma 

corrente migratória que ocupou os territórios de Goiás, tanto na sua porção sudeste, quanto 

sudoeste, ou seja, toda a mesorregião do sul goiano, em função do esgotamento de terras em 

Minas Gerais (ESTEVAM, 1997). 

Duas famílias foram consideradas pioneiras nessa ocupação: os “Vilela” e os 

“Carvalho Bastos”, que buscavam ampliar seu capital econômico, agrário e simbólico ao se 

instalarem na região, principalmente a partir das relações de poder. Os Vilelas chegaram por 

volta de 1814 e possuíam grandes propriedades rurais e vários escravos em Minas Gerais. 

Basileu Toledo França narra o momento de chegada dos Vilela na região: 

 

E depois de acomodarem tudo, cobrem as malas de couro com o ligal, passam a 

corda e arrocham. Em seguida partem. Horas mais tarde, junto a um curso dágua 

menor, a que os Vilelas denominam de Ariranha, a comitiva estaca. Faz pouso, 

envolvida por jaracatiás, marinheiros, jatobás, paudalho e outras essências que 

assinalam terras de alta qualidade. – Bem que eu te falei, meu filho [Francisco 

Joaquim Vilela fala a seu filho José Manuel Vilela]. Eh mundão bão! Isso é uma 

maravilha. Onde é que a gente topa mataria boa como esta? Nem nunca, em lugá 

nenhum deste mundo. – Verdade senhor meu pai. Nunca pensei. Muito rio, muita 

aguada e pasto natural que num acaba mais. Calcula se a gente derruba o mato: 

mantimento dá que a gente não vence colher, nas invernadas os bois racham de 

engordar. – Ah isto lá é. Sem falar da cor vermelha do chão. E esses pau-de-lei. 

Peroba. Cedro. Aroeira. Bálsamo. Sucupira. (FRANÇA, 1995, p. 52-53). 

 

No ano de 1837 quando José Manuel Vilela voltou a sua terra natal em Minas Gerais, 

casou-se com a Sra. Leocádia Perpétua da Silveira e retornou ao local trazendo outros 

pioneiros e alguns escravos, pois precisava de mais pessoas para lhe servir de mão-de-obra e 

fazer sua economia prosperar, iniciando assim o desenvolvimento da Vila do Paraíso. 

José de Carvalho Bastos chegou quando as terras estavam sendo povoadas, ainda no 

ano de 1837, vindo de Sant’Ana do Paranaíba. França (1995, p. 62) relata que ao chegar ele se 

encontrou com José Manuel Vilela e passou a noite em suas instalações, um rancho de 

madeira coberto com buriti e, “Ao alvorecer, José Manuel levanta-se e em companhia de 

Carvalho Bastos sai para reconhecer a posse do mais recente desbravador.” 
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No mesmo intuito que os Vilela, os Carvalho Bastos fixaram sede no Bom Jardim. 

Assim, “Os dois acertaram de modo definitivo, simples e prático que todas as terras banhadas 

por águas afluentes do Ariranha pertenceriam aos Vilelas e as percorridas por tributários do 

Bom Jardim seriam dos Carvalhos.” (DOCUMENTÁRIO HISTÓRICO DE JATAÍ, 1991, p. 

235). Ambos trouxeram mais pessoas de suas respectivas regiões para ampliarem seus 

negócios. 

Logo que chegaram ampliaram as casas de pau-a-pique, que foram em seguida 

substituídas por residências sólidas de esteios de aroeira, pois a região contava com 

abundância de madeiras de lei, aumentaram também os currais e construíram engenhos para 

moer cana. Plantavam ainda lavouras de milho, arroz, algodão, mandioca, feijão, cana e fumo. 

(DHJ, 1991). Posteriormente, emergiu uma nova configuração do território rural com a 

chegada do irmão de José Manuel Vilela, que se estabeleceu na região do Bonsucesso
13

. 

Num contexto mais amplo, foram se criando ilhas de povoamento em todo chão 

goiano e se instalando as grandes fazendas enquanto unidades produtivas baseadas na 

pecuária extensiva e na agricultura. A pecuária extensiva era realizada pelos fazendeiros, 

proprietários das terras e a agricultura ficava a cargo dos camponeses
14

, que se acomodavam 

em terras de fronteira
15

 e/ou pertencentes à grande fazenda, o que já ia constituindo o campo 

agrário e delineando as posições que estes agentes nele ocupavam. 

As exigências, como a medição e a demarcação, dificultavam a apropriação de terras 

por todos, o que levava alguns a se estabelecerem dentro dos latifúndios, alguns na condição 

de moradores, outros trabalhando como artesãos ou ainda cultivando para sua própria 

existência, sendo que “[...] alguns tornaram-se sitiantes, contribuindo para o abastecimento 

das fazendas e funcionando como reserva de mão de obra para qualquer serviço e, no todo, 

representaram uma espécie de ‘clientela’ dos grandes fazendeiros.” (ESTEVAM, 1997, p. 46). 

                                                 
13

 Desse modo a primeira conformação das micro regiões rurais se constituíram, a região de Bom Jardim, Paraíso 

e Bonsucesso. 
14

 Importante destacar que quando se remete a agricultura desenvolvida pelo campesinato, ou agricultura 

camponesa, faz-se referência ao que Maria Isaura Pereira de Queiroz define, que “O camponês é um trabalhador 

rural cujo produto se destina primordialmente ao sustento da própria família, podendo vender ou não o excedente 

da colheita, deduzida a parte do aluguel da terra quando não é proprietário; devido ao destino da produção, é ele 

sempre policultor.” (QUEIROZ, 1973, p. 29).  
15

 Martins (1996) em um texto específico que trata do estudo da “fronteira”, enquanto categoria materialmente 

situada nesta particularidade histórica do sistema de produção capitalista, ressalta que “A história contemporânea 

da fronteira, no Brasil, é a história das lutas étnicas e sociais.” (p. 26). O autor faz ainda uma diferenciação da 

situação da fronteira e dos conceitos de frente de expansão e frente pioneira. 
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Estevam (1997) ressalta que a agricultura e a pecuária não podem ser vistas no 

contexto do século XIX em Goiás como estanques ou separadas
16

 e explicita que, a fazenda 

goiana, da mesma forma que em outras regiões do país, produzia seus alimentos e vestuário 

artesanal e a unidade básica – fazenda de gado – lidava tanto com a pecuária extensiva quanto 

com a agricultura, constituindo um processo único, uma totalidade e não dois segmentos 

produtivos separados. 

Neste período a agricultura teve papel fundamental, visto que possibilitou e manteve 

o povoamento nos núcleos que se constituíam, pois ainda não havia estradas nem mesmo 

meios de locomoção rápidos, portanto, os alimentos consumidos eram aqueles produzidos 

localmente e por vezes não se tinha acesso a itens corriqueiros do dia a dia, como açúcar, por 

exemplo. Mas na Vila do Paraíso isso não se constituía em problema, pois, o açúcar era 

substituído pelo mel da abelha Jataí, que mais tarde daria o nome ao município. França (1995, 

p. 67-68) retrata a utilização do mel de abelha Jataí no diálogo de Ana Candida Gouveia 

[esposa de Carvalho Bastos] e Leocádia [esposa de José Manuel Vilela] ao “passar o café”:  

 

Enquanto passava a infusão, continuou – Dona Leócadia nós aqui adoça tudo com 

mel de Jataí, a gente num sabe que dia vai tê açucra de cana... – Na nossa casa é a 

mesma coisa. Tiro mel prá todas necessidade. E olha, pus a mão pro céu, dei graças 

a Deus de achar uma terra tão rica dessas abelhinha cor-de-ouro. – De ouro, que elas 

são. – Eu e Zé Manuel vamos na beirada da casa e daí a pouquinho volto cum balde 

cheio de favo. Adoço tudo com ele.  

 

Do mesmo modo ainda não se tinha acesso à figura do médico e as curas eram 

realizadas ali a partir de orações e remédios caseiros, desenvolvidos por José Manuel Vilela e 

sua esposa. Sobre isso Melo (2003, p. 28) conta que 

 

No dia-a-dia da fazenda, havia sempre um caminho que atendia os problemas, dos 

mais corriqueiros aos mais difíceis de solucionar: a fé, as orações, a benzedura e o 

saber adquirido da vida social na natureza, passado de geração a geração. Os 

pioneiros [...] exerciam o papel de patriarcas sertanejos, “médicos” e orientadores 

espirituais, e a essas funções acrescentamos o de chefes políticos e repressores. Foi 

de grande importância o papel político dos pioneiros para a institucionalização 

político-administrativa do município. E a força repressiva contribuiu para que eles se 

tornassem homens enriquecidos, ou seja, grandes proprietários de terras e criadores 

de gado, no sudoeste do estado de Goiás.  

 

                                                 
16

 A agricultura explorada no território era a agricultura “camponesa” caracterizada pela fraca utilização de 

insumos e pela predominância do trabalho familiar. Este tipo de organização assemelha-se a uma economia 

mercantil simples e é balizada pelo intercâmbio mercadoria-dinheiro-mercadoria. Neste tipo de atividade a 

produção de excedentes é quase que involuntária e ingressa no mercado apenas circunstancialmente. 

(ESTEVAM, 1997, p. 44). 
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A região sudoeste de Goiás era tida como “[...] a continuação natural de Minas 

Gerais não apenas do ponto de vista da geografia, que o Paranaíba tentava separar em vão e, 

de modo particular, no que diz respeito ao tipo humano com todo o saber tradicional que nos 

trouxe.” (DHJ, 1991, p. 241). Desse modo, esses pioneiros foram imprimindo seus saberes, 

suas crenças e seus valores no território ocupado, suas marcas. Um marco importante nesse  

percurso foi a doação, no ano de 1848, de “[...] uma parte de terras ao Divino Espírito Santo 

do Paraíso, para a formação do patrimônio e construção, à margem do Jataí, da capela em 

louvor do Divino.” (DHJ, 1991, p. 235). Essa doação de Francisco Joaquim Vilela e sua 

segunda esposa Genoveva Maximina Vilela se constituiu no primeiro passo para a formação 

de um posterior espaço urbano.  

 
José Manuel e a esposa acenderam no coração a chama de um ideal, que se 

alimentava da mais profunda devoção ao Divino Espírito Santo: construir o 

povoado. O patrimônio já estava escolhido e reservado, o mais dependia do seu 

trabalho e da ajuda de amigos e vizinhos. Procuraram os Carvalho Bastos, 

expuseram o plano aos velhos companheiros de luta e receberam deles a certeza de 

apoio integral. (FRANÇA, 1995, p. 103). 

 

Outro fator importante para o desenvolvimento econômico não somente local, mas 

do sudoeste de Goiás como um todo, foi a chegada de José Serafim de Barros, natural de Ouro 

Preto, conforme retrata França (1995, p. 104): “Fermentava no solo a boa semente, quando 

em 1856 chegou a estas plagas um homem bronzeado, meão de porte, cabelos negros e duros, 

bigode espesso sôbre os beiços largos, cheio de corpo e viril na postura de cavaleiro 

adestrado. Era o boiadeiro.”  

O boiadeiro era figura indispensável ao intercambio do sudoeste de Goiás com Minas 

Gerais e outros pontos do país e que traria daí em diante todas as novidades da corte, como 

terços, imagens, roupas melhores confeccionadas, água de cheiro e enfeites para as meninas e 

moças, além de realizar transações com gado. 

Melo (2003, p. 26) a esse respeito destaca que 

 
Em Goiás, sob as condições específicas de isolamento por falta de estradas, pelas 

longas distâncias dos centros comerciais, pela carência de mão-de-obra e capital, foi 

a produção pecuarista que garantiu a existência de relações mercantis. O gado, por 

se transportar por si mesmo, pela pouca ocupação de força de trabalho, pela possível 

comercialização em diferentes etapas (portes e idades dos animais), diferentemente 

da agricultura, constituiu em Goiás, nos anos oitocentos, a principal atividade 

econômica.  

 

A figura do boiadeiro além de ter sido importante no aspecto econômico por 

promover a mercantilização do sudoeste de Goiás com Minas Gerais, Mato Grosso e São 



29 

Paulo e intensificar essas relações inter-regionais, também foi importante do ponto de vista 

cultural, pois, nas suas horas de descanso, principalmente à noite, ainda dançavam e 

difundiam a catira. “À noite, os peões ainda tinham força para dançar o catira. Improvisaram 

um fuzuê no paiol, com violas e violões, cantando e inventando versos, ao som de palmas e 

sapateado.” (FRANÇA, 1995, p. 116). 

Em Jataí, quando a capela do Divino ficou pronta, tornou-se o local privilegiado para 

as reuniões festivas e manifestações de fé, constituiu-se em local agregador da identidade 

cultural e religiosa da maioria dos que ali habitavam. 

 

Batizaram o embrião de povoado com o nome doce do mel abundante nos prados e 

sonoro como o riacho que fertilizava a fazenda Bom Sucesso. Tinha início a Capela 

do Divino Espírito Sto. do Jataí, alijando-se a denominação de Paraíso da escritura e 

erguendo-se modesto rancho de palha para abrigar a imagem do Divino, na futura 

praça da viloca em projeto. Ainda por essa época, 1858, começava o entrelaçamento 

dos habitantes da Ariranha com os Carvalhos, seus vizinhos do Bom Jardim, através 

de casamentos arranjados pelos pais. (FRANÇA, 1995, p. 121). 

 

No total, foram seis enlaces que aumentaram e fortaleceram a união entre os 

Carvalho Bastos e os Vilela e, com isso, dinamizou-se também o povoamento e o 

apossamento das terras pelas duas famílias pioneiras, capitalizando-se cada vez mais e 

(re)definindo a estrutura agrária em Jataí, conforme retrata França (1995, p. 122): 

 

Manuel Carvalho, filho mais velho de José Carvalho Bastos contraiu núpcias com 

Maria Júlia, primogênita de José Manuel Vilela. Receberam dote de terras, alguns 

escravos, gado e foram tocar a vida na fazenda Pastinho. Era o primeiro de seis 

enlaces, que aumentariam a coesão dos grupos familiais [...].  

 

No entanto, é importante destacar o fato de que, em 1856, devido à valorização das 

terras decorrente do estabelecido na Lei de Terras (lei imperial n° 601, de 18 de setembro de 

1850), regulamentada pelo decreto n° 1318 (de 30 de janeiro de 1854), que determinou o 

registro das terras no território brasileiro mediante declaração perante os párocos das 

freguesias – o chamado Registro Paroquial de Terras –, alguns jataienses apresentaram os 

primeiros requerimentos de regularização fundiária. 
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Dia 05/10/1856 – foi feito o primeiro requerimento de terras no município, por José 

Rodrigues de Mendonça, que requereu a Fazenda São Thomaz. Dia 12/04/1857 – 

Pedro José da Rosa fez o segundo requerimento para aquisição de terras – ao 

Vigário Serafim José da Silva, da Fazenda Boa Vista. Dia 15/04/1857 – Luiz 

Antônio de Moraes requereu a Fazenda Santa Bárbara, como terceiro requerente 

registrado nos livros de Registros de Imóveis de Rio Verde. No mesmo dia foi 

registrado o quarto requerimento de terras no município, feito por José Primo da 

Costa Lima para a Fazenda Boa Vista do Sertão, que construiu o Casarão Francisco 

Honório de Campos e depois vendeu-o ao Capitão Serafim José de Barros e retornou 

a Minas Gerais. Dia 05/05/1857 – foi lavrado o 5º Requerimento de fazenda na 

Cabeceira da Cachoeirinha. José de Carvalho Bastos foi o décimo primeiro 

requerente de terras em Jatahy, quando requereu a Fazenda São Domingos, dia 

25/09/1857. E José Manuel Vilela foi o 32º a requerer terras no município, a 

Fazenda Ariranha em 26/12/1857. (DHJ, 1991, p. 236) 

 

A Lei de terras de 1850, ao determinar em seu Art. 1º que a compra passaria a partir 

de então a ser o único instrumento para aquisição de terras devolutas, tornou-se o marco que 

instituiu a propriedade privada da terra no país e, em Goiás, tocou diretamente na realidade 

socioeconômica, pois os fazendeiros goianos que se dedicavam à pecuária extensiva, na 

maioria das vezes, não tinham interesse em legalizar suas terras, devido ao custo do processo 

e ainda pelo fato de poderem incorporar mais terras quando se fizesse necessário. Estevam 

(1997, p. 60) ressalta ainda que: 

 

A zona sudoeste também passou a ostentar considerável grau de mercantilização da 

terra, tanto que o ‘fechamento da fronteira’ foi ocorrendo precocemente naquela 

área. Em função do regime de apossamento puro e simples – de caráter latifundiário 

– no sudoeste de Goiás não restaram, desde o início do século, grandes parcelas de 

terras devolutas. Deste modo, a estrutura agrária em Goiás foi se solidificando de 

maneira concentrada, com poucas famílias assegurando o controle das terras, mesmo 

levando-se em conta a existência de vastas extensões desocupadas. O surgimento do 

"agregado" – morador de favor – esteve relacionado com o processo de ocupação da 

terra em Goiás. Um dos requisitos para concessão de sesmaria eliminava do 

processo os menos favorecidos que obviamente não se enquadravam na condição de 

"homens de bens''. Restou ao despossuído da terra a possibilidade de avanço pelo 

sertão adentro na busca de estabelecer sua posse ou agregar-se a uma propriedade. 

(ESTEVAM, 1997, p. 46). 

 

O agregado representava uma categoria que não possuía terras, por isso alojava-se 

em grandes fazendas para produzir alimentos, estabelecendo com os fazendeiros proprietários 

das terras relações recíprocas de convivência e trocas, ele por precisar de terras para produzir 

e os fazendeiros por necessitarem de suprir suas fazendas com meios de sustento e trabalho
17

. 

Isso caracterizava as relações de trabalho nas fazendas goianas de modo diferenciado, pelo 

fato de que não se baseava no trabalho servil, do qual Goiás utilizou em pequena escala se 

comparado às fazendas de Minas e São Paulo, por exemplo. (ESTEVAM, 1997). 

                                                 
17

 No entanto, “O contrato entre o fazendeiro e o agregado era verbal e sempre rompido quando o primeiro 

necessitasse da área ocupada pelo último”. (ESTEVAM, 1997, p. 52). 
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Enquanto em Goiás, de modo geral, passava-se por um período de ruralização da 

população e de estagnação no crescimento populacional, em Jataí se intensificava o 

povoamento e a capitalização econômica dos fazendeiros da região. Este enriquecimento 

impulsionou e propiciou o investimento em educação, fazendo com que em 1860 se 

construísse a primeira escola na Fazenda Bom Jardim.  

O primeiro professor da região foi João Champagne, contratado para ensinar os 

jovens, filhos do pioneiro José de Carvalho Bastos, que, devido à posição privilegiada que se 

encontrava, conseguia liberar seus filhos do trabalho para que pudessem investir em sua 

formação. (FRANÇA, 1995; MELO, 2003). Nesse sentido, a educação escolar era restrita aos 

filhos dos grandes fazendeiros e à medida que os fazendeiros prosperavam financiavam a 

construção de mais escolas próximas às fazendas. 

Em relação ao desenvolvimento político-administrativo, pode-se destacar como 

marcos a criação da Freguesia de Jatahy pela resolução n° 362 e, posteriormente, seu 

desmembramento do município de Rio Verde quando se eleva a categoria de Vila: 

 

O homem tomou o documento redigido em caligrafia uniforme e começou a leitura: 

Resolução 668. Doutor Cornélio Pereira de Magalhães, Presidente da Província de 

Goiaz. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa 

provincial decretou e eu sancionei a resolução seguinte: art. 1.º - A Freguesia do 

Jataí, que faz parte do município de Rio Verde fica elevada a categoria de vila, com 

a denominação de vila do Paraíso, guardados os mesmos limites e observadas as 

disposições contidas na Resolução n. 517, de 07 de julho de 1874. (FRANÇA, 1995, 

p. 205). 

 

No entanto, em seu artigo 2° dizia que o presidente da província somente iria 

providenciar para que se tivesse lugar para instalar a vila quando os habitantes do lugar 

apresentassem um edifício com as necessárias acomodações para a cadeia pública e a casa da 

câmara. Mas a nomenclatura de Paraíso deixou os moradores insatisfeitos, principalmente os 

pioneiros, que haviam nomeado o lugar de Jataí e assim mantiveram. Então, em abril de 1883 

José Manuel Vilela começou a carrear a madeira derrubada das proximidades do Rio Claro 

para a construção da cadeia pública e da câmara. (FRANÇA, 1995). 

Quando acabaram a construção do paço e os cubículos da cadeia, o governo da 

província determinou a realização da primeira eleição, com a finalidade de constituir a 

primeira câmara de vereadores. “O fato inédito empolgou o povoado e serviu para dar a todos 

a consciência exata da evolução administrativa, no momento em que os habitantes iam 

escolher os seus primeiros legisladores.” (FRANÇA, 1995, p. 207). 
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Não houve disputa nesta primeira eleição, tendo em vista que aqueles que possuíam 

mais poder na região, mais capital econômico e prestígio social, que foram os indicados e 

vitoriosos no pleito. Foram eleitos para vereadores o Ten. Cel. José Manuel Vilela e Ten. José 

Inocêncio da Costa Lima, João José Carneiro, José Manuel Vilela Júnior e João Manuel de 

Carvalho, instalando de fato a vila, em 2 de março de 1885, com a denominação de Jataí. 

(FRANÇA, 1995). Carvalho Bastos foi o 1º Intendente (Prefeito) de Jataí (CURADO, 1977) e 

este município, no ano de 1894, possuía mais de seis mil habitantes. (FRANÇA, 1995). 

A vila do Jataí foi elevada a cidade pela Lei Estadual n° 56 de 31 de maio de 1895 e 

a atribuição desse nome se deu porque “Na região existia tanto mel Jataí que o café era 

adoçado com o tal mel.” (DHJ, 1991, p. 235; FRANÇA, 1995).  

A cidade de Jataí foi constituída a partir da institucionalização do poder, 

principalmente dos dois grupos de grandes fazendeiros pioneiros do lugar, proprietários de 

vastas extensões de terras, verdadeiros latifúndios. O comércio, as festas, tudo girava em 

torno das relações com o campo, que era o local da produção material, portanto das relações 

sociais ali existentes. Era um vilarejo eminentemente rural e que só existia em função do 

campo. França (1995, p. 230) menciona que “As lojas do vilarejo, em que se compravam 

enxadas, pratos, tecidos, até sapatos e remédio, dependiam dos trabalhadores do campo. As 

grandes festas do lugar não tinham brilho se os camponeses ficassem na roça.”  

A este respeito Melo (2003, p. 34) destaca que  

 

O espaço agrário de Jataí foi constituído com base nas fazendas de gado e na 

agricultura de mercado interno. Nesses locais, com o uso das técnicas da época - o 

monjolo, o tear, a charrete, a enxada, o carro-de-boi, a roda de fiar, etc - homens, 

mulheres, jovens, proprietários e não proprietários, livres ou escravos, produziam 

seu sustento e gado para exportação, ou seja, “gado em pé”
18

, que se destinava, em 

grande parte, para os mercados paulista e mineiro. 

 

O que justifica a exploração pecuária como principal atividade econômica do século 

XIX em Goiás foram as condições de produção, visto que necessitava de pouca mão de obra 

na bovinocultura extensiva e ainda permitia a negociação de animais em qualquer período 

produtivo. “Em resumo, o século XIX amadureceu uma civilização sertaneja em Goiás 

apartada das rápidas transformações capitalistas em curso no sudeste do país”. (ESTEVAM, 

1997, p. 52).  

Por não acompanhar tais mudanças no ritmo que o sudeste acompanhava, por 

exemplo, o estado de Goiás e a sociedade goiana eram tachados de “atrasados”, criando um 

                                                 
18

 Gado bovino comercializado vivo. 
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parâmetro de comparação e dependência entre estados “desenvolvidos” e “não 

desenvolvidos”, uma outra tese que firmou no meio acadêmico e no imaginário popular. 

No entanto, Chaul (2015) desmistifica também tal tese e modelo de análise, 

ressaltando que foi no período pós-mineratório que Goiás mais se desenvolveu, 

principalmente a partir da agropecuária. De acordo com o autor, “A agricultura seria o 

exemplo mais claro de que o estado [sic], dentro de suas características sociais, políticas e 

econômicas, não se adequava à ideia de marasmo econômico, marcada a ferro e fogo pelos 

estudiosos do período, ao insistirem no tema da decadência e do atraso.” (CHAUL, 2015, p. 

135). 

Foi nesse período do século XIX que o Estado sedimentou as bases para o posterior 

desenvolvimento que viria no início do século XX. Sobre isso Chaul (2015, p. 95) menciona: 

“Mas a imagem da vitimização, com isto concordamos, serviu para corroborar a questão da 

decadência, sendo ambas siamesas do mesmo corpo ideológico, ao qual viriam se somar 

outras tantas ideias, como a do isolamento, a do atraso e a da modernidade.”  

A reprodução da ideia de decadência atravessou todo período do Império e penetrou 

“camaleonicamente” na Primeira República sob o manto do atraso, principalmente a partir do 

estudo realizado por Francisco Itami Campos (1982) em sua análise sobre o coronelismo e a 

Primeira República em Goiás, também criticada por Chaul (2015). No entanto, é a partir desse 

tipo de interpretação ideológica que atestava o suposto “atraso”, que estão as chaves para o 

entendimento de conceitos como o de goianidade e de modernidade que viriam a seguir.  

Toda essa ideia de atraso, a vida econômica e os ímpetos da política, só seriam 

modificados aos poucos, com o desenvolver do processo histórico externo e interno e com as 

mudanças ocorridas na política nacional, que absorviam Goiás dentro das necessidades de 

desenvolvimento do país nos fins dos anos 1920 e início da década de 1930 e Jataí estava em 

sintonia com a realidade regional, pois também não apresentava uma forte articulação ao 

contexto do desenvolvimento econômico capitalista no decorrer do século XIX, o que só se 

modificaria posteriormente, assim como a realidade do próprio estado, como será analisado a 

seguir. 
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1.2 E o cerrado virou ilha no mar verde de soja: emergência da modernização agrícola 

no sudoeste de Goiás 

 

No início do século XX uma nova conjuntura socioeconômica se delineou no país 

com a necessidade da afirmação do capitalismo e dos países industrializados em se 

expandirem, tanto em crescimento, quanto em investimento em novos territórios e o Brasil, 

dentre tantos outros países periféricos, serviu muito bem a esse propósito. 

Esse contexto gerou intensos investimentos na adequação às exigências 

internacionais de produção e uma das medidas que marcaram este período foi, principalmente, 

a construção de linhas férreas para possibilitar o escoamento de produtos manufaturados, 

alimentos e matérias primas, que aconteceu desde o final do século XIX e se intensificou no 

início do século XX, quando então o tempo das transformações e da “modernização” 

despontou em Goiás.  

Conforme analisa Chaul (2015, p. 135) “Os transportes formam um capítulo a parte 

no contexto da história de Goiás. Eram vistos como os milagreiros da nova era, mensageiros 

de novos tempos, rompedores de barreiras atávicas, signos de uma constelação de progresso 

que aparecia no distante Goiás.” Os trilhos da estrada de ferro adentraram Goiás nos primeiros 

anos do século XX, por meio da Companhia Estrada de Ferro Goiás como prolongamento da 

inserção da empresa Mogiana, que saiu da região paulista, incorporando áreas de Minas 

Gerais. Esta ferrovia alcançou o Triangulo Mineiro perpassando por Uberaba (1889), 

Uberlândia (1895) e Araguari (1896) (BORGES, 1990). A chegada dos trilhos acarretou 

diversas mudanças no sul de Goiás, principalmente no que diz respeito ao predomínio do 

Triângulo sobre a economia goiana (ESTEVAM, 1997).  

Na porção sudoeste de Goiás, mais especificamente em Jataí, as estradas de ferro se 

constituíam em um desejo do povo, na esperança de que esta dinamizasse a economia local: 

“Desde 1891 a região esperava pelos trilhos de uma estrada de ferro que a tirasse do marasmo 

e do desalento”. (DHJ, 1991, p. 241).  

Alguns autores
19

 mencionam que a chegada dos trilhos de ferro foram dificultados 

pela elite goiana que seria contrária a este projeto, conforme destaca Estevam (1997, p. 62): 

“As oligarquias tradicionais, até então, pouco ou quase nada haviam feito de concreto no 

                                                 
19

 Antonio Ramos Caiado o Totó Caiado era representante dos democratas e ligado a agropecuária, comandou 

Goiás de 1912 a 1930, e segundo Itami Campos toda esta engrenagem política estaria a serviço da manutenção 

do atraso no estado para perpetuar o domínio político. Dois autores são destacados por levar esta tese de Itami a 

continuidade, Barsanufo Borges ao analisar a estrada de ferro e Cristina Machado ao trabalhar a política goiana 

na década de 1930. (CHAUL, 2015). 
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sentido de prolongar a ferrovia até Goiás. A ala conservadora ‘não queria’ a ferrovia pois esta 

representaria uma nova força de transformação que poderia ameaçar o poder constituído”.  

No entanto, Chaul (2015) analisa que este não era apenas um projeto regional e sim 

fazia parte da inserção do estado de Goiás num processo mais amplo de desenvolvimento do 

país e que não havia a possibilidade de políticos regionais barrarem tal projeto, havia sim o 

interesse dos mineiros em retardar a continuidade dos trilhos para Goiás para sustentarem o 

poder comercial que possuíam sobre o sul goiano.  

Ainda em contraposição a essa visão, Chaul (2015) ressalta que as apregoações de 

que os Bulhões
20

 negaram-se a agir em prol do progresso foram injustas, pois eles que 

assinaram contrato com a Mogiana e implementaram o telégrafo para fazer a comunicação 

entre a capital (Goiás) e Boa Vista do Tocantins. Assim o prolongamento dos trilhos chegou a 

Goiás por meio da ampliação da linha férrea de Araguari (MG) a Goiandira (GO), Catalão 

(GO) e Ipameri (GO) em 1913, completando seu percurso até Anápolis (GO) somente em 

1935. Acerca deste processo Magalhães (2015, p. 18) ressalta que 

 

Ainda que aos trancos e barrancos, em meio a inúmeras denúncias de 

irregularidades, bem como de diversas contendas político-econômicas entre os 

Estados de Minas Gerais, Goiás e os empreiteiros, por lá entrara a estrada de ferro 

em 1909. Nesse caso uma ressalva é fundamental. A chegada da rede férrea em 

Goiás além de representar a materialização do processo de expansão do capitalismo 

no Estado, indica bem as disputas de interesses e as contradições do modo como o 

sertão goiano aos poucos fora se incluindo em uma limitada experiência de 

progresso. 

 

Magalhães (2015) afirma ainda que a região sudoeste, como região fronteiriça, 

constituía-se em espaço de tensão e distensão dos conflitos mais complexos do estado, por se 

tratar de um corredor onde se dava a reciprocidade entre o imperativo econômico (grande 

capital) e as novas ideologias que movimentavam o Triângulo Mineiro e dessas regiões com 

as quais fazia fronteira
21

.  

Mas em relação à região sudeste, que por meio do desenvolvimento de sua 

agricultura e seus índices de produção conseguiram a implementação da estrada de ferro, a 

região sudoeste que tinha sua economia baseada na pecuária, “[...] nos primeiros anos do 

século XX, vivia um ‘tempo lento’. A vida socioeconômica caminhava no mesmo ritmo dos 

meios de transportes, em sintonia com o trotar da cavalgadura e com o ‘cantar’ do carro de 

bois”. (MELO, 2003, p. 42). E como os trilhos não chegaram ao sudoeste de Goiás, as 

                                                 
20

 Grupo político que predominou em Goiás na Primeira República. 
21

 Estevam (1997), em seu trabalho, também ressalta os conflitos por território entre Minas e Goiás.  
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estradas e o desenvolvimento de transporte automotor se expandiram e tiveram papel central 

para o desenvolvimento desta região.  

 

Em uma direção - zona sudeste - valeu-se da área circunvizinha da ferrovia para 

onde despachou especuladores e negociantes (de Araguari) para além-rio, 

financiando e organizando a produção. Na direção oposta utilizou de estradas, 

valendo-se da construção da Ponte Afonso Pena sobre o rio Paranaíba, que 

possibilitou o tráfego de carros de boi com produtos agrícolas da zona sudoeste de 

Goiás. Desta forma, o sul de Goiás como um bloco foi aprofundando seu 

intercâmbio mercantil com a ''estação" triangulina, viabilizando a retenção de 

substanciais excedentes naquela fração territorial e engajando-se ao ambiente 

comercial do Triângulo Mineiro. O intercâmbio mais estreito acontecia nas duas 

frentes mencionadas: o sudoeste de Goiás com o centro urbano mais próximo 

(Uberlândia) e o sudeste com a estação final na Mogiana (Araguari). (ESTEVAM, 

1997, p. 59). 

 

Em 1918 o primeiro veículo chegou a Jataí e foi também o primeiro a entrar em 

Goiás. E em caráter privado, foram abertas as primeiras estradas regionais e inter-regionais, 

ligando Jataí a Mineiros, Rio Verde, Santa Rita do Paranaíba (Itumbiara) e Uberlândia, em 

1920. Neste período, cerca de 25% da população viviam nas sedes municipais e de acordo 

com o Documentário Histórico de Jataí (1991, p. 242),  

 

Os principais núcleos urbanos do Sudoeste [sic] apresentavam em 1920 a seguinte 

população, espalhada por um território de 80.000 km² mais ou menos, onde 

caberiam cerca de 20 milhões de almas, se levarmos em conta a densidade 

demográfica atual dos países baixos, que possuem área maior: Santa Rita do 

Paranaíba 10.639 hab, Rio Verde 12.661, JATAHY 10.010, Rio Bonito 4.961 e 

Mineiros 4.154 pessoas, nas zonas urbanas e rurais. 

 

Nesse novo quadro econômico que se delineava e com a emergência de uma 

sociedade urbano-industrial, houve um impulso para incorporação de novas áreas ao capital, 

para que se expandisse a produção e a circulação mercantil e o cerrado começava a ser alvo 

desta expansão, em um movimento de interiorização e ocupação de suas terras, que mudaria a 

visão de “improdutividade” e “atraso” que se tinha construído até então. Chaul (2015, p. 154) 

ressalta que  

 

[...] o crescimento da economia goiana, fruto dos trilhos, será praticamente 

constante, marcando diferença em relação ao seu passado de reveses advindos do 

fim da mineração. Não há portanto, decadência ou atraso em Goiás, a não ser pelo 

ângulo da visão de um Goiás que poderia ter sido, por uma visão que não enxerga o 

Goiás que foi. 

 

Na região sudoeste e em Jataí, neste período, não houve desenvolvimento da 

agricultura para exportação como houve na região sudeste em função da implementação da 
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malha ferroviária, que intensificou também as indústrias e ampliou o comércio. Melo (2003) 

destaca que em 1920 o estado de Goiás aumentou sua participação na produção agrícola e nas 

exportações desses produtos, mais especificamente o arroz, mas o sudoeste teve participação 

em média com apenas 10% dessa produção. 

Ainda assim, Goiás não deve ser visto como região de atraso e sim como região 

integrada ao processo de acumulação que comportava forma distinta de reprodução do capital 

e de relações de produção com uma economia agrária como produtora e exportadora de bens 

primários. No entanto, os grupos dominantes do pós 1930 utilizaram todo manancial de ideias 

que atestavam a decadência e o atraso de Goiás e o uso político-ideológico dessas “[...] na 

construção da imagem de novo tempo, de um novo Goiás emergente, de um estado novo que 

solucionaria os problemas gerais do passado, de uma nova capital em consonância com os 

interesses dos grupos políticos em ascensão.” (CHAUL, 2015, p. 100). 

Em Goiás o expoente desse ideal de “modernização” seria o médico, político e 

intelectual sudoestino de Rio Verde, Pedro Ludovico Teixeira, que ascendeu ao poder político 

por meio do desenvolvimento econômico das regiões sudeste e sudoeste, fazendo parte e 

representando os interesses dos grupos políticos que pretendiam transformar Goiás em um 

polo de desenvolvimento e progresso, opondo-se fortemente aos grupos políticos anteriores, 

como os Bulhões e os Caiado. 

 

Ao longo da década de 1930, a tendência de progresso e desenvolvimento das 

regiões sul e sudoeste, principalmente do sudoeste, caminhava lado a lado com a 

consolidação política de Pedro Ludovico, legítimo representante dos interesses 

gerais dessas regiões. [...] Referindo-se a Jataí, uma das mais importantes cidades do 

sudoeste, o periódico [Lavoura e Comércio da cidade de Uberaba, importante jornal 

da época] acentuava: ‘Jataí hoje [1931] é uma cidade moderna cheia de conforto, 

podendo ser apelidada, sem exagero, a princesa do sudoeste’. (CHAUL, 2015, p. 

197). 

 

De acordo com Chaul (2015) o movimento de 1930 alterou profundamente o 

panorama da época por meio da representação da modernidade, que iria encontrar seu símbolo 

de maior expressão na construção de uma nova capital: Goiânia. Com o movimento de 1930, 

Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado interventor do estado e encampou a ideia da construção 

da nova capital, seguindo os preceitos da “modernização”
22

 e da política varguista que tinha 

como menina dos olhos a “Marcha para o Oeste” e um conjunto de projetos a serem 

                                                 
22

 Modernidade para Chaul (2015, p. 242) está situada no contexto de 1930, como na visão dos grupos políticos 

que se assenhoravam do poder, “[...] como progresso, o culto do novo e a rejeição do passado, como forma de 

introduzir Goiás no cenário nacional. Goiânia representava, por assim dizer, o moderno em Goiás enquanto a 

modernidade seria fruto da década de 1950.”  
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implementados a partir dela, que visava ampliar a população e dinamizar a economia da 

região Centro-Oeste. Chaul (2015, p. 189) destaca que 

 

Além do desenvolvimento comercial e urbano do sul de Goiás, estava em curso o 

ideal de inserir a região no projeto político nacional. Após a revolução de 30, o 

campo político encontrou a ressonância necessária à continuidade da exploração do 

potencial da região, embora o sudoeste passasse, pouco a pouco, a representar a 

região de maior expressão política e econômica do período que se instalam em 

Goiás. 

 

De acordo com Chaul (2015, p. 241) a construção de Goiânia,  

 

Viabilizava, ainda, o processo de unificação do sul e do sudoeste de Goiás em torno 

do poder representado por Pedro Ludovico Teixeira. Torna-se, deste modo, aceitável 

a afirmação de que, antes de ser uma capital para Goiás, Goiânia seria uma capital 

para o sul e o sudoeste do estado. E Pedro Ludovico procuraria ser a expressão 

daquela nova classe que surgia nestas regiões. 

 

Magalhães (2015, p. 7) ressalta que, 

 

Muito em função da dinâmica deslocamento/conservação da Marcha para o Oeste, 

também no sertão goiano, o intervalo de tempo que separa o início dos anos 1930 e 

o final dos 1980 corresponde ao período de intensificação da inclusão do Estado, 

ainda que de modo marginal, no novo ciclo de expansão/exploração de capital 

(americanismo e fordismo). Significa dizer que o mesmo evento histórico que 

rompera as fronteiras do Estado, fundara as bases do sistema cultural goiano. É o 

que anuncia a totalidade do processo que destitui a Cidade de Goiás da condição de 

capital, funda Goiânia, uma cidade encantada pela mística do sagrado, limitada pela 

promessa do moderno e concebida como centro de convergência do acervo 

mobiliário material e imaterial de um modo particular de adesão ao sistema de 

acumulação do capital, do tipo revolução passiva ou pelo alto.  

 

A construção da nova capital de Goiás era parte da Marcha Para Oeste, que foi 

lançada em 1938 e interligou a Região Centro-Oeste à Sudeste (no governo Vargas de 1930-

1945/1951-1954), que teve central importância nesse reordenamento geopolítico, pois se 

constituiu em um marco de estabelecimento de uma nova ordem econômico-social e 

territorial, sendo o Estado agente responsável pelo desencadeamento do processo de 

industrialização do país, a partir da transição do modelo agrário exportador, até então 

predominante, para o modelo urbano industrial. (INOCÊNCIO; CALAÇA, 2010). 
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O projeto federal da interiorização - nas décadas de 1940 e 1950 – deixou marcas na 

estrutura sócio-econômica de Goiás. A construção de Goiânia havia sido parte 

integrante da marcha para o oeste em sua fase inicial. A partir de 1940 o incremento 

de imigração para a fronteira goiana influenciou o movimento de transformações na 

parcela centro-sul da região. O governo brasileiro exerceu importante papel no 

movimento de interiorização - marcha para o oeste - principalmente com referência 

ao estado de Goiás. O surto de imigração para o planalto central, nas décadas de 

1940 e 1950, somente foi ultrapassado pelas correntes migratórias em direção ao 

Paraná. (ESTEVAM, 1997, p. 89). 

 

A criação de Goiânia representou ainda a inserção definitiva do estado de Goiás na 

nova racionalidade produtiva capitalista, com a intenção de dar uma nova dinâmica à 

reprodução do capital, utilizando a produção do estado de Goiás, que teve início pelo próprio 

movimento migratório dirigido pelo poder público em âmbito federal a partir dessas políticas. 

O estado de Goiás junto ao de Mato Grosso se constituíram nos mais fortes centros de 

imigração do pós-guerra. Estes chegantes eram trabalhadores (meeiros, posseiros, agregados) 

pressionados pela falta de terra ou pelas secas, e majoritariamente, vinham de Minas Gerais, 

Maranhão e Bahia. (ESTEVAM, 1997) 

No entanto, esse movimento se deu em meio a vários conflitos pelo uso e posse da 

terra, o que, de acordo com Mendonça (2004), deu-se em função da noção de ocupar o vazio 

que predominava em tais políticas, que dominava as insurgências populares e negava as 

trajetórias preexistentes, tudo isso em prol de garantir a livre territorialização do capital, 

criando e fortalecendo os estereótipos para efetivar o projeto modernizador e, assim, eliminar 

as diferenças.  

Um dos exemplos desses conflitos resultantes da visão de ocupar o vazio que 

norteava tais políticas, principalmente da Marcha para Oeste, foi a implementação de oito 

Colônias Agrícolas (Colônia Agrícola Nacional de Goiás – CANG) no país. A primeira delas 

foi instalada em Goiás, no município de Ceres e, ao não regularizar a posse da terra para 

aqueles que foram beneficiados, fez com que o capital os pressionasse e invadisse tais 

localidades, de acordo com a lógica e a racionalidade de incorporação de terras para produção 

tomando essas pequenas propriedades. Estevam (1997, p. 92-93) ressalta que, 

 

O movimento ganhou fôlego espraiando-se por grande parte do território goiano no 

início da década de 1950 dando lugar a vários confrontos. Alguns ganharam 

notoriedade nacional, como o de Trombas - no médio-norte goiano - onde embora os 

posseiros ostentassem títulos fornecidos pelo governo sofreram diversas tentativas 

de expulsão. Grande parte dos colonos em Ceres foi obrigada a abandonar a 

condição de proprietários, negociando ou mesmo renunciando a seus direitos de 

posse, durante a década de 1950. [...] Além da CANG, outros projetos de 

colonização surgiram na década de 1940 no território goiano. Nenhum deles, porém, 

alcançou a significância do assentamento federal em Ceres. 
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No entanto, dentre esses conflitos e a ampliação do contingente populacional, alguns 

municípios do sudoeste de Goiás obtiveram maior taxa de crescimento absoluto e relativo do 

estado, dentre eles Quirinópolis, Itumbiara e Jataí (Jataí teve uma das maiores taxas de 

crescimento relativo do estado, de 237%) (ESTEVAM, 1997). Neste contexto, Goiânia já 

havia se consolidado junto a Anápolis como principais eixos comerciais do estado e a 

implementação de rodovias passou a se constituir opção principal do governo para dinamizar 

a economia, o intercâmbio comercial e o escoamento da produção. 

Todavia, o extremo sul e a região sudoeste continuaram ligados ao comércio do 

Triângulo Mineiro, pois a implementação dessas rodovias impulsionou ainda mais o aumento 

demográfico, da produção e do seu escoamento de seus produtos. Já a produção mercantil de 

Goiânia e Anápolis beneficiou e atendeu mais as zonas circunvizinhas. 

Com a abertura das rodovias e o significativo aumento populacional mencionado, 

houve, consequentemente, intensa ocupação de áreas que antes não estavam incorporadas ao 

processo produtivo agrícola da região, seja pela divisão de propriedades já existentes, seja 

pela incorporação de novas áreas. Estevam (1997) analisa que a área incorporada a este 

processo quase decuplicou entre 1930 e 1960, o que ocasionou um salto na produção agrícola, 

mas ressalta que 

 

[...] o crescimento da produção agrícola deu-se mais em função da incorporação de 

novas terras do que por maior rendimento físico. O contingente de produtores 

operava nos moldes tradicionais, sem evolução técnica palpável, utilizando de mão 

de obra familiar e aumentando a produção em decorrência da incorporação de novas 

terras. (ESTEVAM, 1997, p. 110). 

 

Isso também demonstra que a mecanização ainda não estava presente no processo 

produtivo e que as relações de trabalho ainda remontavam os moldes tradicionais da 

agricultura, valendo-se da mão de obra familiar e de estratégias como a queimada e mutirões 

de vizinhança nos momentos de maior demanda de mão de obra, que são características 

típicas do campesinato tradicional. 

A agricultura e a pecuária se consolidaram como atividades básicas e características 

tanto da microrregião sudoeste
23

, quanto do estado como um todo. Já em relação à estrutura 

agrária do estado, evidenciou-se uma tendência à diminuição das médias e grandes 

                                                 
23

 Jataí é um município localizado a 320 km da capital goiana, na microrregião sudoeste de Goiás, que é 

composta por 18 municípios situados na Mesorregião Sul Goiano, a saber: Aparecida do Rio Doce; Aporé; 

Caiapônia; Castelândia; Chapadão do Céu, Doverlândia; Jataí; Maurilândia; Mineiros; Montividiu; Palestina de 

Goiás; Perolândia; Portelândia; Rio Verde, Santa Helena de Goiás; Serranópolis; Santa Rita do Araguaia e Santo 

Antônio da Barra.  
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propriedades e aumento das pequenas, contudo, Estevam (1997) destaca que em função das 

grandes extensões de terras devolutas ocupadas, o número de estabelecimentos aumentou 

significativamente, o que ocorreu em escala maior do que os respectivos fracionamentos. E 

em relação ao sudoeste menciona que, 

 

Não obstante, o predomínio geral continuava a ser do latifúndio como unidade 

básica, expressão característica da estrutura brasileira. Em termos de preços de 

terras, houve discrepância no âmbito interno de Goiás, "Rio Verde e Jataí (sudoeste) 

ocupam os primeiros lugares, seja pelo valor de seus rebanhos, seja pela valorização 

de suas terras [...]". (ESTEVAM, 1997, p. 117). 

 

Essa posição de destaque se deu pelo fato de que na década de 1940 houve uma 

tendência de crescimento e melhoramento das duas atividades predominantes da região, tanto 

da produção pecuária, quanto da agricultura, mas também não se deu de forma homogênea, 

teve seu início de fato em Rio Verde, onde começou a despontar a especialização da produção 

agrícola e o processo de modernização no campo, já no início da década de 1950. 

 

A partir de 1950 – em obra timidamente - iniciou-se um processo de mecanização na 

agricultura goiana. Todavia, o fenômeno não foi generalizado em todo o território 

goiano e sim concentrado na área centro-sul em propriedades de tamanho médio 

que, arcando com algumas possibilidades de financiamento e de intermediários 

cerealistas optaram pela utilização de algum maquinário. (ESTEVAM, 1997, p. 

112). 

 

Mas mesmo com essas modificações, a pecuária continuou sendo a atividade 

predominante em Goiás e no sudoeste, mesmo tendo aumentado o crescimento da produção 

do arroz, do milho e do feijão. Melo (2003) destaca que em Jataí, entre os anos 1940 e 1950, 

aproximadamente 41% da população economicamente ativa ocupavam-se com atividades 

primárias como a agropecuária, sendo que o gado bovino ocupava a atividade de maior peso 

econômico e o município de Jataí participava com 5,30% da produção de bovinos do estado 

de Goiás e de suínos com 5,95%. Os principais produtos agrícolas eram o arroz, café e o 

milho, mas os produtos da pecuária eram os únicos que, neste contexto, eram exportados pelo 

município. Os produtos agrícolas apenas abasteciam localmente o comércio e as famílias. 

Em 1950 Jataí contava com 22.142 habitantes, incluídos os distritos anexados como 

Serra do Cafezal (Serranópolis), São João e Aporé, sendo que 12% eram considerados 

população urbana, 7% suburbana e 81% rural, acompanhando os dados nacionais e da região 

Centro-Oeste (MELO, 2003). Ainda nesse período a base econômica era a agropecuária e as 

funções da cidade definidas basicamente pelas relações de produção no campo.  
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No contexto político de Jataí, Serafim de Carvalho que havia sido prefeito, indicou a 

Pedro Ludovico Teixeira o nome de José Feliciano para governar o estado enquanto 

representante do sudoeste de Goiás. A maior ânsia do povo sudoestino, naquele momento, era 

a melhoria das estradas para o escoamento dos produtos da região. Já no contexto educacional 

várias escolas haviam sido construídas, principalmente no campo, onde as relações se 

intensificavam e se complexificavam cada vez mais com o aumento do contingente 

populacional.  

Conforme destacado no Documentário Histórico de Jataí, no “Dia 06/08/1930 por 

Dec. Estadual n° 10.855, criou-se uma escola, de 3ª classe na Fazenda Bonfim. No dia 

13/08/1930, pelo dec. 10.880 criou-se escola em cada uma das Fazendas Rio Claro.” (1991, p. 

256). A partir daí várias outras escolas foram criadas, em 26/10/1931 foi criada uma escola 

mista rural na Fazenda Sucurizinho, com o nome de Escola Mista Siqueira Campos; em 

28/01/1932 criou-se uma escola municipal suburbana no lugar denominado Villa São José; 

em 18/04/ 1945 foram criadas duas escolas rurais com as denominações de Nestório de Paula 

Ribeiro e Padre Joaquim Cornélio Brom. E no contexto já do final da década de 1950, “No 

campo educacional, Dr. Serafim, garantiu que José Feliciano construiria um ginásio oficial 

modelo onde seriam ministrados conhecimentos da moderna técnica agrícola.” (DHJ, 1991, p. 

291). 

Um fato que marcou a história de Jataí foi a visita de Juscelino Kubitscheck (JK) no 

dia 03 de abril de 1955, em seus comícios pelo país. Foi recebido pelas autoridades 

municipais no aeroporto, instalou-se na residência de Serafim de Carvalho, que naquele 

momento era um dos líderes políticos representantes do sudoeste de Goiás e, posteriormente, 

fizeram um comício no Rancho Alegre, com a participação de aproximadamente 4000 

pessoas. (DHJ, 1991). Nesse comício JK foi questionado se, ao ser eleito, transferiria a capital 

federal para o planalto central, ao que respondeu positivamente e passou também a utilizar 

desse discurso em comícios posteriores pelo país, o que deixou os jataienses orgulhosos, 

tendo em vista que a decisão de transferir a capital para o planalto goiano teria sido tomada 

ali
24

. 

Com a vitória de JK, Jataí teve um impulso significativo na extração e no 

beneficiamento de madeira, pois se constituiu em um importante fornecedor desse produto na 
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 Este fato fez com que se construísse posteriormente um museu denominado de JK que se encontra situado na 

entrada da cidade de Jataí, recontando a história e a participação do município nesse contexto. 
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construção de Brasília
25

. Outro impacto dessa mudança da capital federal na região estudada e 

na região Centro-Oeste como um todo, foi a continuidade dos projetos de ocupação e 

territorialização incentivados pelo governo. Em Jataí isso teve impacto direto numa onda 

migratória de sulistas (paranaenses, catarinenses e rio grandensses), que, ao venderem seus 

pequenos hectares de terra em seus lugares de origem, compravam grandes quantidades de 

terra nesta região, apoiados na retórica de que as terras cerradeiras não possuíam valor. 

Melo (2003) e Estevam (1997) ressaltam que, o governo JK deu continuidade ao 

processo de tecnificação do espaço e que, neste período, foram construídas várias estradas de 

rodagem que cortam o estado e o interligam ao restante do país, merecendo destaque a BR 

153 que interligou Goiânia a São José do Rio Preto, sem passar pelo Triangulo Mineiro e 

ainda cortava Goiás de norte a sul até Belém do Pará; a BR 060, que partia de Brasília, 

ligando Anápolis-Goiânia ao sudoeste de Goiás; a BR 364 que ligou à BR 153 rumo ao Mato 

Grosso via sudoeste goiano e ainda à BR 452, em conexão com o sudoeste goiano e triangulo 

mineiro. Depois de eleito, foi o próprio JK quem retornou a Jataí para a inauguração de mais 

um trecho da BR-364, que antes era BR 031, com 206 km de trajeto em estrada de chão. 

(DHJ, 1991). 

 

Estendido no imenso coração do Brasil, Goiás tornou-se o ponto concêntrico de 

todas as rodovias do país. E, através de suas vias de comunicações, a evolução e o 

progresso são transportados até Goiás de onde os seus produtos são escoados. Eis a 

razão por que o presidente da República despertou especial interesse para este setor, 

fazendo retalhar o ‘hinterland’ brasileiro de estradas e mais estradas. E o governador 

José Feliciano Ferreira, numa evidente compreensão do significado das rodovias, 

para melhor êxito de sua administração, em prol da revolução do Estado, nomeou, 

para a direção do DERGO, o engenheiro Abel de Carvalho, homem versado no 

assunto. Com isto, Abel de carvalho construiu várias pontes e estradas no sudoeste, 

iniciando a construção de uma ponte, que finalizou-se em 1961, [...] quando todo 

intercâmbio comercial do sudoeste passou a ser feito diretamente com São Paulo, 

sem passar por Uberlândia. (DHJ, 1991, p. 299-300). 

 

Estevam (1997) ressaltou que de 103 km de rodovias federais em 1952, Goiás passou 

a ostentar, em 1960, 2.782 km, dos quais 590 pavimentados, isso pelo fato de que, com a 

construção de Brasília e implementação das rotas federais, o governo de Goiás teve que 

complementar tais estradas fazendo as ligações para o acesso às rodovias principais. Estas 

novas rotas tiveram papel importante na ampliação da fronteira agrícola nacionalmente e na 

integração intra e inter-regional de Goiás e da microrregião sudoeste. 

                                                 
25

 “O município possuía uma riqueza imensa em madeira de lei, destacando-se a peroba vermelha, e na cidade 

funcionavam 12 serrarias e diversas fábricas de móveis. Em todo o município, havia aproximadamente quarenta 

serrarias. Outras fartas fontes de rendas eram constituídas pelo gado, pelas grandes plantações de arroz, feijão, 

café e fumo que eram exportados em alta escala.” (DOCUMENTÁRIO HISTÓRICO DE JATAÍ, 1991, p. 281). 
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No setor produtivo, em 1958 a maior produção agrícola foi a de café, arroz, algodão, 

milho, cana-de-açúcar, fumo em folha, mandioca, tomate, banana e tangerina. Já no setor 

agropecuário, o então prefeito de Jataí “Dr. Gedda”,  

 

[...] comprou dois tratores e implementos, com o fito de auxiliar o pequeno lavrador, 

no campo. Fomentou a construção de um frigorífico industrial, de iniciativa 

particular, com o intuito de industrializar a produção da carne, fazendo com que o 

município viesse auferir maiores lucros que possibilitassem a elevação do nível 

econômico do povo, tendo em vista o progressivo desenvolvimento da pecuária no 

município. (DHJ, 1991, p. 296). 

 

No entanto, as lavouras de arroz, feijão e milho em Jataí tinham pouca visibilidade 

no cenário de abastecimento do mercado nacional e nas exportações, o que mudaria 

significativamente com o estabelecimento de uma nova divisão internacional do trabalho que 

estava em curso e que impactaria diretamente no papel dessas economias tradicionais de 

produtos primários, principalmente na microrregião sudoeste de Goiás (OLIVEIRA, 2004).  

Essa nova ordem mundial se estabeleceu pela expansão do mercado dos países 

capitalistas por um movimento de multinacionalização e transnacionalização do capital, 

enquanto, paralelamente, no Brasil e na América Latina, a opressão sobre os trabalhadores 

aumentava, fazendo com que eclodissem movimentos sociais e repressões, tais como a 

ditadura militar e fazendo emergir vários conflitos. 

O Estado foi agente fundamental na inserção do Brasil nesse novo contexto que 

despontava com as promessas de “modernização” do país e sua inserção nessa ordem mundial 

que se firmava, para isso, induziu esse processo por meio de programas de fomento à 

agricultura, que promoveu a abertura e expansão da fronteira agrícola para continuar 

“ocupando” o cerrado para que se tornasse “produtivo” e “desenvolvido”. Inocêncio e Calaça 

(2010, p. 281) mencionam que  

 

A ação do Estado sobre a agricultura, através de políticas públicas, em especial no 

Brasil, tornou-se mais frequente a partir do momento em que o governo, 

representante legal do povo, viu a necessidade de encontrar saídas para que o capital 

pudesse circular de forma plena pelo território nacional. Nesse contexto, o campo 

assume papel de destaque, posto como lugar a ser desenvolvido, razão do atraso 

econômico do país e, portanto, lócus da modernização para a inserção no mercado 

econômico mundial.  

 

Foi neste contexto que, durante o regime militar (1964), tiveram início as mudanças 

mais significativas no campo brasileiro, a partir de uma ideologia desenvolvimentista baseada 

na concepção de polos regionais, mas ainda com a mesma perspectiva de “ocupação” das 
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áreas de Cerrado, como se ele já não estivesse “ocupado” por inúmeros camponeses e 

indígenas que viviam nestas áreas há séculos e que se constituíam verdadeiros donos dessas 

terras (MENDONÇA, 2004). 

 

Localizado em uma região estratégica, haja vista que a faixa litorânea encontrava-se 

totalmente ocupada, e a Amazônia era ainda bastante isolada do resto do País, o 

cerrado aparece como uma possível solução para se promover um crescimento da 

agricultura brasileira. Ao mesmo tempo em que se pretende elevar a produção e 

produtividade da agricultura, consegue-se conciliar diversos interesses como os dos 

ramos industriais, e de um grupo restrito de produtores, que serão beneficiados pelas 

políticas implantadas. (FERREIRA, 2001, p. 74). 

 

As terras do cerrado, conhecidas por seus chapadões, eram propícias ao uso de 

maquinários e a implementação da “modernização”, tanto pelo fato de ser uma região mais 

plana, quanto por ter uma das mais altas taxas de concentração de terras do país. Considerada 

uma espécie de paraíso dos latifúndios, esta região se adequou perfeitamente à produção em 

larga escala, rendendo altos lucros à produção capitalista.  

Destacam-se dois programas neste cenário: POLOCENTRO
26

 e PRODECER
27

, que 

foram fundamentais e que impactaram diretamente o espaço agrário do sudoeste de Goiás e 

do município de Jataí, pois foram marcos definitivos da inserção desta microrregião neste 

processo, alterando profundamente suas atividades produtivas, a participação na economia 

nacional e na pauta de exportações do país, além de modificar as relações de vida e trabalho 

no campo. O único aspecto que não se modificou foi a concentração da estrutura agrária. 

Para o município de Jataí, o programa mais impactante foi o POLOCENTRO, criado 

em 1975 a partir do II Plano Nacional de Desenvolvimento pelo Governo Federal, pois 

concedia crédito subsidiado para áreas que já tivessem uma certa infra-estrutura (estradas e 

eletrificação). Melo (2003) ressalta que este foi o programa mais completo e subsidiado de 

incentivo à implantação da agropecuária moderna no Centro-Oeste. Concebido sob a forma de 

polos de desenvolvimento mencionada anteriormente, na microrregião sudoeste de Goiás, Rio 

Verde foi escolhido polo regional do sudoeste de Goiás. Oliveira (2004, p. 49-50) ressalta 

que,  

 

                                                 
26

 Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (1975-1982). 
27

 Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para Desenvolvimento dos Cerrados. Este programa foi financiado 

pela Agência Japonesa de Cooperação e Desenvolvimento Internacional (JICA), com contrapartida do governo 

brasileiro. Esse investimento internacional representa o interesse no cerrado brasileiro, principalmente para 

produção e suprimento de commodities como a soja. O Programa funcionou em várias etapas, abrangendo na 

primeira etapa Minas Gerais (1979), posteriormente Bahia, Goiás e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais (1985) e posteriormente em mais duas etapas abrangendo Rondônia, Piauí, Pará.  
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A primeira região do estado de Goiás a sofrer esse processo foi o sudoeste goiano. 

No entanto, o protagonista dessa agricultura tecnificada não foi o produtor da região. 

Os produtores rurais locais, acostumados ao labor nas áreas de matas mais férteis e 

sabedores de que as áreas de cerrados nunca poderiam ser cultivadas com os 

recursos técnicos de que dispunham, não valorizavam essas últimas, que tidas como 

imprestáveis, poderiam ser comercializadas a preços ínfimos, que ainda assim eram 

altamente lucrativas. Coube aos sulistas – produtores rurais oriundos dos estados da 

região Sul e de São Paulo – o papel de adquirir terras baratas e iniciar o processo de 

transformação das paisagens do cerrado em grandes campos de cultivo e criação. 

Esta tarefa foi facilitada pela experiência na agricultura moderna, já iniciada no Sul, 

com o cultivo do trigo e da soja e a disponibilidade de recursos técnicos e 

tecnológicos para o cultivo de solos ácidos e às políticas de fomento do Estado. 

 

Os sulistas, como já haviam passado por esta modernização, migraram para os locais 

em que esse processo estava se iniciando nas ondas migratórias do pós-guerra, seja pelo fato 

de terem sido expulsos das terras com o fechamento da fronteira agrícola no sul, ou por 

venderem suas terras e adquirirem outras maiores e a preços mais baixos nessas regiões em 

que predominava essa lógica de subvalorização do cerrado. Na microrregião estudada e no 

município de Jataí, os sulistas foram importantes agentes sociais das modificações 

socioeconômicas, exercendo forte influência sobre o município, exemplo disso é a própria 

doação, feita pela prefeitura, de 10.000 m² para construção do Centro de Tradições Gaúchas 

(CTG), local em que se realizam festas e tradições dessa cultura. 

A chegada do POLOCENTRO foi notícia de destaque nos jornais da região. O Jornal 

do Sudoeste, por exemplo, noticiou o primeiro projeto aprovado pelo Grupo Especial de 

Análise de Projetos do Programa POLOCENTRO, assinado pelo pecuarista Luziano Prado de 

Moraes, via Banco do Brasil, no valor de Cr$ 5.482.240,00, no dia 16/07/1976. (DHJ, 1991). 

O poder municipal foi agente importante nessa indução da modernização agrícola e da 

industrialização do município, pois, a partir de então, passou a conceder isenção de impostos 

municipais a indústrias no ramo de laticínios, exploração de carne e sub-produtos, bem como 

de oleaginosas e outros, inclusive atuando na construção de armazéns graneleiros. Ribeiro 

(2005, p. 86) menciona que, 

 

[...] no Sudoeste de Goiás os municípios que receberam as maiores somas de 

incentivos e investimentos, de forma a tecnificar a agricultura, foram Rio Verde e 

Jataí, ambos foram amplamente beneficiados com recursos do POLOCENTRO. Os 

resultados dos incentivos creditícios foram a completa mudança nos seus cenários 

agrícolas, tendo na inserção de novos cultivares na pauta de produtos a mudança de 

maior visibilidade. Sabe-se que a condição sine qua non para que isto ocorresse 

foram os investimentos realizados, sobretudo na/da EMBRAPA (Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária), para a elaboração de novas variedades de sementes e 

construção dos solos, de forma a preparar os chapadões para a exploração agrícola 

em grande escala.  
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No entanto, tais programas beneficiavam principalmente os médios e grandes 

produtores, sendo que dos 3.373 projetos do POLOCENTRO aprovados, que somaram o 

montante de 577 milhões, 88% dos recursos foram destinados aos estabelecimentos acima de 

200 hectares, sendo que, aqueles acima de 1000 hectares (apenas 39% dos projetos) foram 

contemplados com o montante de 60% dos recursos totais do programa. (MELO, 2003) 

Em Jataí, seguindo a tendência do estado, até 1980 o principal produto agrícola ainda 

era o arroz. Em 1976 houve uma super safra desse produto, o que gerou vários problemas pela 

falta de estrutura para estocá-lo e pela queda no valor de venda no mercado. No entanto, foi a 

partir de 1985 com os recursos oriundos do POLOCENTRO, principalmente, que de fato esse 

cenário mudou, consolidando a microrregião sudoeste de Goiás e o município de Jataí como 

produtor de soja e milho com visibilidade no cenário nacional e internacional. 

O pacote da “Revolução Verde” havia tomado a região Centro-Oeste, o estado de 

Goiás e a microrregião sudoeste, modificando e alterando o espaço agrário e cada vez mais 

capitalizando e fortalecendo os grandes e médios produtores beneficiados por tais programas 

e linhas de crédito do governo federal. Instalou-se em larga escala a utilização de 

maquinários
28

, com a utilização cada vez maior de insumos químicos e sementes melhoradas 

e modificadas geneticamente.  

De acordo com Ribeiro (2005, p. 55), 

 

As novas tecnologias de produção estavam conjugadas à reestruturação das unidades 

produtivas e à conformação dos Complexos Agroindustriais (CAI’s), criando uma 

nova estrutura produtiva, de forma a aproveitar numa escala cada vez mais ampla as 

possibilidades de produção e de produtividade agrícola em terras goianas. 

 

Instalou-se, assim, o agribusness em Goiás, a partir da articulação do setor agrícola 

ao conjunto econômico nacional e internacional, conformando uma cadeia produtiva cujo 

único objetivo era dar suporte à produção. Vinculou-se o setor agrícola às indústrias de 

fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos agrícolas, financiamentos, pesquisas e 

transporte. Instalou-se, por fim, o “moderno” nos campos goianos. (RIBEIRO, 2005). 

A base econômico-produtiva modificou-se expressivamente no decorrer desse 

processo e o que passou a predominar no município de Jataí foram os complexos de grãos e 

de carne que se internacionalizaram com o agribusness, exatamente o setor da agropecuária 

que mais demanda investimento tecnológico por parte do produtor para se inserir nas relações 

                                                 
28

 Ferreira (2001) faz uma análise da evolução do número de tratores na região Centro-Oeste e da quantidade de 

lavouras temporárias no sudoeste de Goiás no período de 1970 a 1995/6, demonstrando objetivamente como essa 

modernização impactou esta região. 
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mercantis, excluindo-se desta disputa os produtores descapitalizados, seja de terra, seja de 

capital econômico. 

Melo (2003) analisa que em 1975 a soja representava menos de 0,5% da área colhida 

no município e que em 1985 representava aproximadamente 69% e que essa cultura, 

juntamente com o milho, tomou as chapadas do cerrado e assumiu o papel de principal 

produto agrícola. Jataí destacou-se como maior produtor nacional de milho na safra de 

2000/01, representando sozinho 1% da produção nacional desse grão. Ribeiro (2005) ressalta 

que as condições pluviométricas do município permitem, para além do plantio convencional, 

a produção de uma segunda safra logo após a colheita da safra tradicional de verão, a safrinha, 

que tem papel importante na região. 

Tudo isso consolidou a posição privilegiada que os grandes e médios produtores 

ocupam na região, gestando uma nova elite no cerrado brasileiro e reforçando ainda mais a 

estrutura agrária altamente concentrada. Oliveira (2004) menciona que no período anterior à 

década de 1970 a grande propriedade era mantida em Jataí graças à impropriedade das terras 

para a roça tradicional, ocupadas majoritariamente pela pecuária, sendo que na década de 

1950 apenas 5% da área total dos estabelecimentos rurais eram destinados à agricultura, 

enquanto 95% eram destinados à pecuária e agropecuária.  

 

Já nos anos 1970 e 1980, a grande propriedade mantém-se em Jataí e em todo 

território nacional, pelas mudanças na base técnica da produção que privilegiaram os 

interesses de grupos industriais e os da oligarquia rural. A implicação mais relevante 

desse período para a agropecuária brasileira foi sua inserção efetiva no padrão de 

produção capitalista mundial. (OLIVEIRA, 2004, p. 45). 

 

Devido à alta produtividade de grãos na região, instalaram-se várias empresas e 

cooperativas no município, tais como a Cargill S. A., Louis Dreyfus Company (em Jataí 

possui três sedes, único lugar do estado com mais de uma unidade); COINBRA S. A. 

(Comércio e Indústrias Brasileiras), Armazéns Selecta, COMIGO (Cooperativa Mista dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano), Caramuru Armazéns Gerais Ltda, Armazéns Gerais 

Paraíso, entre outras, tornando a região um dos principais centros armazenadores de grãos do 

estado, o que facilmente se identifica ao percorrer as rodovias e observar ao longo das BR’s 

060, 364 e 452. 

Tudo isso impacta diretamente a questão sociocultural do município, reorganizando e 

reordenando a estrutura da cidade em função das relações econômico produtivas travadas no 

campo, influenciando a cultura, a religião, a educação, enfim a sociedade e suas relações 

objetivas e simbólicas como um todo. No campo religioso, a Igreja, mais especificamente a 
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Igreja Católica, desde sua gênese, sempre esteve ligada à elite, tendo em vista que foram os 

pioneiros Francisco Joaquim Vilela e sua segunda esposa Genoveva Maximina Vilela que 

doaram parte de suas terras para a construção da capela em louvor ao Divino Espírito Santo, 

como foi tratado anteriormente e, desde então, a relação da Igreja com a elite agropecuária 

somente se fortaleceu, ao ponto de promover todos os anos uma “Benção das sementes” e dos 

maquinários do agronegócio. 

 

A Festa da Bênção da Semente é um exemplo das interelações [sic] entre o cultural e 

o econômico. Expressa a criação de símbolos ligados ao contexto econômico, que se 

desenvolveu no município com a implantação da agricultura moderna. “A bênção da 

semente teve início em 1988, quando Pe. “Chico” da Paróquia São Sebastião passou 

a celebrar, na época do plantio, uma missa especial abençoando as sementes” 

(INFORME COMIGO, 1999). A Festa foi estruturada em 1993, conforme as 

informações da Paróquia São Sebastião de Jataí (INFORME COMIGO, 1999), a 

partir de iniciativas de um grupo de paroquianos composto por agricultores, 

pecuaristas, comerciantes, empresários, políticos, entre outros. A sua programação 

religiosa é voltada para a benção das sementes e maquinários antes do período do 

plantio. Conforme a programação da festa (Anexo 07), ocorre um desfile de 

máquinas, caminhões e carretas na cidade e uma missa Sertaneja para a bênção das 

sementes e máquinas. [...] Além dos rituais religiosos, ocorrem também as 

festividades com músicas, leilões e comidas. (MELO, 2003, p. 153-154). 

 

No que diz respeito à educação, várias instituições de ensino foram implementadas 

também no ensino superior, recebendo uma das regionais da Universidade Federal de Goiás, 

da Universidade Estadual de Goiás, do Instituto Federal de Goiás e de faculdades particulares, 

ofertando os mais diferentes cursos. No âmbito da educação não escolar diferentes agentes e 

instituições promovem cursos, palestras, dias de campo e outras atividades (in)formativas
29

. 

No âmbito político o município projetou vários nomes, sendo os mais recentes Maguito Vilela 

e Daniel Vilela, que já se despontaram no cenário político em diferentes âmbitos, como fruto 

das relações de poder que esta família de pioneiros exerceu e exerce até o presente momento, 

não somente em Jataí, mas em âmbito regional e nacional. 

Em Jataí, tanto na cidade como no campo as diferentes relações sociais destes 

espaços foram modificadas significativamente a partir da “modernização” agrícola, 

propiciado tanto pelas condições edafoclimáticas, quanto pelos investimentos públicos, pela 

canalização de recursos para a região e o avanço do setor industrial e científico. 

Na segunda década do século XXI, devido à alta tecnificação dos produtores e 

investimentos no pacote da “Revolução Verde”, o município se constituiu, conforme 

noticiado no site da prefeitura, como o maior produtor de grãos do estado de Goiás na safra de 

                                                 
29

 A educação e as práticas educativas ofertadas em Jataí serão aprofundadas e analisadas posteriormente neste 

trabalho, se constituindo alvo central desta pesquisa. 



50 

2014/15, quando produziu 2.334.674 toneladas de grãos, representando sozinho, 1,1% da 

produção nacional, constituindo-se ainda como segundo maior produtor de milho do Brasil. 

Nesse contexto houve ainda o despontamento de outro setor nesse cenário, o sucroalcooleiro 

ou sucroenergético, tendo sido instalada no município a maior e mais moderna usina de etanol 

do mundo, de acordo com informações do site da prefeitura municipal (www.jataí.gov.br). 

Estes também são os principais setores econômicos que se destacam no estado de Goiás. 

Com isso, para aqueles que trilham na direção sul e sudoeste do Estado de Goiás, 

fica fácil observar a mudança na paisagem e vislumbrar como essa “modernização” tomou 

conta do cerrado, o que se vê é um imenso mar verde de soja, cana e milho (a depender do 

período), em que o cerrado se encontra ilhado, em pequenas reservas legais. Assim, o que 

restou da vegetação do cerrado foram pequenas “ilhas” que podem ser vistas na imensidão 

desse “mar verde”. 

 

1.3 Com o arado das máquinas são traçadas as mudanças e os conflitos  

 

A microrregião sudoeste de Goiás ficou então reconhecida por ter um tipo de 

agricultura altamente tecnificada, que lhe confere o status de “moderna”, com alto grau de 

produtividade e imensas áreas plantadas, condição esta que é exaltada na região, pois é tida 

como sinônimo de riqueza e desenvolvimento. O esforço foi no sentido de demonstrar que 

existe um ônus por todo esse desenvolvimento econômico da agricultura que impacta 

diretamente o desenvolvimento rural e social, principalmente no que diz respeito às relações 

travadas no interior do campo agrário pela disputa de terra. Esse desenvolvimento e 

modernização também impactam a relação campo-cidade, o que pode ser identificado por 

meio das diferentes ruralidades
30

. 

O desenvolvimento do complexo de soja, milho e carne que reestruturou a base 

produtiva do sudoeste de Goiás, trouxe para a região mudanças não somente na agricultura e 

no setor industrial, a partir da construção dos complexos agroindustriais e das várias empresas 

que vieram para o estado de Goiás, mas também trouxe consigo vários reflexos 

socioeconômicos na área da saúde, da educação, da habitação, do meio ambiente, dentre 

outros, como será abordado aqui. 

                                                 
30

 Ruralidade ou ruralidades são categorias de análise sociológica que representa um processo dinâmico de 

constante reestruturação dos elementos da cultura local com base na incorporação de novos valores, hábitos e 

técnicas. Para aprofundamento do tema e especificamente sobre as ruralidades jataienses ver Oliveira (2004). 

http://www.jataí.gov.br/
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Compartilha-se do ponto de vista de que crescimento e desenvolvimento econômico 

não são sinônimos de riqueza para todos e de desenvolvimento social. Este crescimento 

econômico experienciado pela microrregião sudoeste de Goiás e por Jataí acompanhou o 

crescimento de outros índices negativos, como o de desemprego, que aumentou em todo 

estado de Goiás e superaram os índices de desemprego da média nacional. 

 

Isto é, enquanto no Brasil a taxa de desemprego teve crescimento de 3,94% entre 

1991 e 2001, em Goiás esta taxa foi de 4,57%. Isso evidencia que os elevados 

índices de produção, a instalação de novas e modernas indústrias no estado e a 

quebra dos recordes na produção agrícola, não se traduzem na redução da taxa de 

desemprego. Ou seja, Goiás, que tem sua economia historicamente pautada nas 

atividades agrícolas, não apresenta redução nos índices de desemprego a partir das 

suas práticas agroindustriais recentes, ampliadas e sofisticadas. (RIBEIRO, 2005, p. 

162). 

 

Isso se dá pelo fato de que tais empresas que se firmaram na região demandam mão 

de obra especializada de alto nível técnico, em função do padrão de desenvolvimento 

tecnológico da agroindústria, recusando continuamente uma mão de obra excluída 

historicamente, que participa, no máximo, de postos de trabalho na fase de construção e 

instalação física de tais empresas, sendo os postos de trabalho mais sofisticados, ocupados por 

pessoas de outras regiões, estados e países que já estão inseridos no meio do agronegócio.  

Outro fator é o aumento do trabalho de boias-frias e a incidência de trabalho 

considerado análogo à escravidão que se dá a partir da chegada de trabalhadores aos 

municípios do sudoeste de Goiás enganados pela “[...] propaganda da região como sendo 

grande gerador de riqueza e postos de trabalho no Brasil”. (RIBEIRO, 2005, p. 171). 

A questão do acesso à educação tem papel central nesse contexto, principalmente 

pelo fato de que uma agricultura altamente sofisticada cria postos de trabalho também 

sofisticados, que exigem alto grau de formação e conhecimento por parte do trabalhador. 

Nesse sentido, a evolução tecnológica e o conhecimento por ela demandado não é acessível à 

grande massa de trabalhadores rurais e essa dificuldade de acesso provoca a exclusão do 

campo, dos poucos postos de trabalho que estes poderiam ocupar, tendo em vista que a 

máquina reduz significativamente a mão de obra humana, o trabalho vivo, do campo. O não 

acesso ao conhecimento, nesse sentido, nega a possibilidade do trabalho e da reprodução do 

campesinato no campo. 

Peixinho e Scopel (2009) ao realizarem uma análise da expansão da soja nas áreas de 

cerrado do país, constatam que essa cultura cria uma demanda de mão de obra, no entanto, por 

sua estrutura altamente mecanizada, não repõe em outros setores a mão de obra que saiu do 
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campo e que, apesar da soja ser a cultura que mais ocupa área no país, contribui muito pouco 

para a oferta de mão de obra no campo brasileiro. 

Outros indicativos de que esse crescimento econômico não corresponde com o 

desenvolvimento social é o aumento da violência nesses municípios em que se instalou tal 

modernização, por meio da elevação de crimes contra o patrimônio, de roubos, furtos e 

homicídios e ainda a desigual distribuição de renda e o índice de pobreza das famílias da 

região, conforme demonstrado abaixo: 

 

Esta realidade indica que somados aos recordes de produção de milho e de soja os 

municípios do Sudoeste[sic] de Goiás apresentam outros números elevados, só que 

estes atestando a concentração de renda e o nível de pobreza de grande parte da 

população. Dividindo o podium com o município que ocupa o 1º lugar no ranking 

brasileiro de produção de milho e o 8º lugar na produção nacional de soja, a 

população de Jataí não celebra o índice que aponta, segundo dados do IBGE, que 

40% dos chefes de família do município têm uma remuneração inferior a um salário 

mínimo. (RIBEIRO, 2005, p. 179). 

 

A questão da saúde da população também é preocupante, visto que as lavouras 

entram na cidade, em regiões limítrofes com os bairros e residências das pessoas que moram 

nas regiões periféricas, ocasionando alagamentos e erosões nas ruas e transmitindo doenças à 

população, devido ao solo estar compactado e sem a vegetação natural. Várias doenças de 

pele e problemas respiratórios também ocorrem em função do recebimento de substâncias 

tóxicas de maneira intensa e sem proteção pela pulverização de venenos realizada com 

aeroplanos sobre as lavouras. (RIBEIRO, 2005) 

De todos os impactos que esse modelo de desenvolvimento governamental ocasionou 

com a “modernização” agrícola em função das políticas implementadas, a falta de controle 

sobre os impactos ambientais dela decorrentes é a mais temerosa, pois se faz recair sobre todo 

o ecossistema e recursos naturais, a começar pelo desmatamento da cobertura natural de 

vegetação das áreas de cerrado. Andrade Silva (2012, p. 20) ressalta que “Não é sem razão 

que a Mata Atlântica e o Cerrado figuram entre as 25 regiões mais diversas e mais ameaçadas 

do planeta, de acordo com a identificação dos hotspots mundiais realizada por Mittermeier e 

colaboradores [...]”.  
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A socialização do ônus sócio-ambiental pode se dar de diversas maneiras, todas elas 

perversas, já que o bem-estar coletivo passa a ser afetado pelo tipo de exploração 

privada que se faz de parcelas do solo. É a apropriação, por alguns, do bônus 

econômico e a socialização, para todos, do ônus sócio-ambiental. O 

comprometimento dos recursos hídricos, do potencial fértil dos solos, da 

biodiversidade em geral e a dispersão de poluentes, entre outros ônus, dizem 

respeito a todos os indivíduos, indiscriminadamente, sendo eles produtores ou não, 

proprietários ou não de áreas agricultáveis; significa toda a sociedade, de forma 

involuntária e compulsiva, dividir os prejuízos com quem os provocou. (RIBEIRO, 

2005, p. 205) 

 

Em Jataí, de modo particular na análise de Ribeiro (2005), identifica-se o surgimento 

de voçorocas, lixiviação, erosões, assoreamento de leitos d’água, retirada de matas ciliares, 

tudo isso fruto de procedimentos inadequados quanto à prática agrícola regional, 

especialmente na implantação de lavouras monocultoras nas áreas de cerrado do sudoeste de 

Goiás, sendo esta, uma agricultura que parte do pressuposto de que romper com as leis da 

natureza é mais barato e mais rápido, em detrimento de agir em conformidade com a 

preservação do meio ambiente, que necessita de mais tempo e redundaria em baixos índices 

de produção.  

Sobre isso, Oliveira (2004, p. 70) considera que 

 

Em Jataí, as práticas da globalização periférica constituem uma real ameaça para o 

cerrado. A lavoura extensiva de grãos, o uso indiscriminado de adubos químicos, o 

desrespeito ao espaço destinado às matas ciliares [...], a exploração de recursos 

hídricos pelo esgotamento, em longo prazo, dos lençóis freáticos dos rios da região, 

a prática de pastagens extensivas e a consequente expulsão do pequeno trabalhador 

rural, evidenciam o predomínio de uma lógica agrícola que preconiza o 

desenvolvimento pela ótica econômica e subjaz o aspecto social que deve 

acompanhar uma proposta de desenvolvimento que se pretenda sustentável.  

 

Isso demonstra a incompatibilidade entre a utilização das tecnologias que servem ao 

aumento da produção e da produtividade e a necessidade de preservação e conservação dos 

recursos naturais, no que tange aos solos, às águas (devido ao comprometimento dos recursos 

hídricos pela irrigação descontrolada e problemas decorrentes do uso desmedido de 

fertilizantes químicos e agrotóxicos) e à biodiversidade (principalmente com o desmatamento 

que diminui o habitat natural de várias espécies). Andrade Silva (2012, p. 19) tece algumas 

críticas sobre este cenário, ao dizer que 

 



54 

Este modelo economicista implantado desde a década de 1960 trouxe graves 

problemas socioambientais. A concentração fundiária e o conflito no campo, a 

aceleração do desmatamento, a desorganização do espaço social e cultural das 

comunidades locais, desequilíbrios ecológicos causados pelas hidrelétricas, poluição 

por mercúrio, pauperização das cidades são algumas das consequências dessa 

política equivocada de desenvolvimento. 

 

Desse modo, pode-se inferir que a “modernização” agrícola implementada na região 

estudada, não é sinônimo de desenvolvimento, pois não vem acompanhada de uma melhoria 

das condições de vida da população de maneira igualitária, ou seja, de um desenvolvimento 

social que ofereça igualdade de condições e oportunidade a todos. Pode-se dizer que há um 

desenvolvimento econômico, mas que também não atinge a todos e sim aqueles que estão 

ligados diretamente ao setor do agronegócio e mais recentemente ao sucroalcooleiro. 

A segregação socioespacial nas cidades, os índices de desemprego, de violência, de 

furtos, assaltos, roubos, os problemas ambientais, tudo isso são reflexos socioeconômicos 

dessa “modernização” que se deu no campo, acompanhada do maior êxodo rural já 

presenciado no estado e na região estudada, a partir da expulsão dos camponeses da terra de 

trabalho. Isso se deve ao fato de que, ao trazer para o campo as relações capitalistas de 

produção agrícola e instalar todo o pacote da revolução verde, alteraram-se vários fatores, 

principalmente a partir da reorganização da base produtiva que anteriormente era calcada na 

criação extensiva de gado (pelos proprietários de grandes terras) e na agricultura tradicional 

(pelos camponeses que moravam e trabalhavam nessas grandes propriedades, que não 

possuíam a propriedade privada da terra e também daqueles que possuíam pequenas 

propriedades) como demonstrado anteriormente. 

Isso se deu, principalmente, pelo fato de que as políticas governamentais que 

incentivaram a implementação dessa modernização agrícola, foram políticas que não se 

propunham a resolver a questão agrária do país, que desde a divisão das sesmarias e das 

capitanias hereditárias, sempre foi baseada em um alto índice de concentração fundiária e 

também resultado de grandes ocupações de terras que ocorriam sem nenhum controle do 

poder estatal, mas que, com a implementação da Lei de Terras em 1850 e com o Estatuto da 

Terra e o Estatuto do Trabalhador Rural em 1964, pelo General Castelo Branco, teve o aval 

para se tornarem legítimas e servir aos propósitos do capital.  

Tudo isso, ao invés de resolver a questão agrária fez com que se acentuassem os 

conflitos, concentrando ainda mais as terras e reproduzindo um modelo que aumentou a 

dificuldade de acesso e permanência de famílias camponesas na terra, gerando novas 

demandas e reconfigurando as lutas, pois, foi a partir da expulsão de milhares de camponeses 
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do campo, a partir da “modernização”, que se deu o êxodo rural e aumentou o contingente de 

famílias sem-terra no país e na região estudada.  

No estado de Goiás o índice de evasão do campo para a cidade foi tão alto que 

provocou a inversão numérica da população rural para urbana, conforme demonstram os 

dados do IBGE. Em 1970 Goiás apresentava uma população de 2.997.570 habitantes, sendo 

que desta 42,34% residiam na cidade e 57,66% no campo; já no ano de 2000 a população era 

de 4.996.439 habitantes, sendo que 87,87% residiam na área urbana e apenas 12,13% no 

campo, o que quase não se alterou em relação aos dados de 2010, sendo que do total de 

6.003,788, 90.28% residem na área urbana e 9.72% em área rural. (IBGE, 2010). 

No município de Jataí registra-se importante transformação demográfica: no ano de 

1970, a população era de 41.364 pessoas, sendo que 65% residiam na área urbana e 35% na 

área rural; em 1980 a população total era de 53.387, sendo que 80.37% residiam em área 

urbana e 19.63% em área rural; em 1989 o total era de 49.520, sendo que 82.67% residiam em 

área urbana e 17.33% em área rural; em 1995/96 o total era de 62.640, 85.35% na área urbana 

e 14.65% na área rural; no ano de 2000 a população era de 75.451 pessoas, sendo que 92% 

residiam na cidade e 8% na área rural (LEAL, 2015; RIBEIRO, 2005); e em 2010, o total era 

de 88.006, com 92% em área urbana e 8% em área rural (IBGE, 2010). 

Esses dados demonstram que a cada década a população do campo foi diminuindo, e 

a maior queda foi registrada na década de 1980, baixando de um total de 35% de pessoas que 

moravam no campo para 19%, justamente quando a microrregião sudoeste de Goiás se inseriu 

efetivamente no processo de modernização da agricultura apoiada nas políticas (PRODECER; 

POLOCENTRO, dentre outras) e incentivos governamentais para essa modernização. 

Tudo isso vai demonstrando como a opção estatal foi a de sobreposição da questão 

agrária pela questão agrícola e que “[...] a modernização da agricultura não se fez acompanhar 

de um questionamento a respeito da mediação do social, e até mesmo do ambiental, no 

interior das próprias concepções de eficiência agronômica ou econômica” (OLIVEIRA, 2004, 

p. 65). 

Melo (2003, p. 85) ressalta que  

 

A produção agrícola desenvolveu-se concomitante à mecanização do processo de 

produção, ao avanço do trabalho assalariado, à incorporação do trabalho 

especializado, ao êxodo rural, à “tecnificação” do espaço, ao crescimento da cidade, 

bem como a uma série de mudanças sócio-culturais e econômicas. 
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A consolidação da modernização da agricultura no sudoeste de Goiás marcou um 

período de intensa alteração demográfica no sentido campo-cidade, o que nos remete à 

conclusão de que esse processo não beneficiou a reprodução do campesinato e expulsou os 

trabalhadores rurais do campo, passando a requerer trabalhadores agrícolas especializados 

como mecânicos, operadores de máquinas, engenheiros agrônomos, pilotos de avião, 

motoristas de caminhão etc. (RIBEIRO, 2005; MELO 2003). 

Desse modo, os trabalhadores rurais foram expulsos tanto pelo fato de que suas 

técnicas de produção e seus saberes tradicionais se tornaram defasados nesse modo de 

produção tecnificado, quanto pelo fato de que moravam e trabalhavam nas terras dos 

proprietários, grandes fazendeiros
31

 e ocupavam assim parte da terra com suas famílias, terras 

que passaram a ser requeridas para o plantio extensivo, pois nesta nova lógica, cada 

centímetro de terra deve ser explorado em vista da obtenção da mais valia, o que pressupõe 

permanente aumento de produção e produtividade. 

Nesta lógica, aqueles que não possuem terras ou até mesmo os pequenos produtores 

não conseguem mais arrendar, pois o arrendo se torna oneroso e o dono da grande 

propriedade também não tem interesse, pois lucra mais quando ocupa a terra com setores de 

grãos e carnes, contribuindo para que os pequenos produtores se mudem para a cidade e até 

mesmo busquem terras para arrendo em área urbana, como demonstra Oliveira (2004), 

constituindo algumas das ruralidades jataienses. 

Sobre isso, Katzer (2005, p. 45) relatou que,  

 

[...] na medida em que produtores capitalizados passaram a procurar terras para 

arrendar, as oportunidades de pequenos produtores arrendatários continuarem na 

terra começaram a se fechar. Este produtor arrendatário, não podendo competir com 

as propostas de arrendamento de produtores capitalizados, se viu expulso do campo 

e optou por ingressar na ocupação como uma forma de conquistar o seu pedaço de 

chão e, assim, garantir a sobrevivência da família.  

 

Melo (2003, p. 88) destacou que como o trabalho é predominantemente realizado 

pelas máquinas,  

 

A presença de homens, praticamente, só é verificada em períodos preestabelecidos; 

no cultivo, na colheita e em algum momento homem e máquina fazem a 

pulverização de produtos químicos. Não é mais comum patrão, família e agregado 

“plantando roça”. 

 

                                                 
31

 Melo (2003) ressalta ainda que, nem o próprio fazendeiro e sua família, na maioria dos casos, não mora no 

campo e tem sua residência fixa na cidade.  
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Esse processo beneficiou principalmente os grandes proprietários, aqueles que não 

possuíam terra, os pequenos e médios proprietários não se beneficiaram com toda essa 

modernização, pois ao moldar um padrão altamente tecnificado e capitalizado para atender as 

exigências do mercado, gera-se um custo social, ou um ônus, que é o aumento da 

concentração fundiária, a sobrevida do latifúndio e a expulsão de agricultores descapitalizados 

do campo. (OLIVEIRA, 2004; RIBEIRO, 2005, LEAL, 2015). 

Assim o espaço agrário em Jataí foi sofrendo alterações e passando por 

reconfigurações, possibilitando que a modernização e as políticas de fomento capitalizassem 

cada vez mais os latifundiários, o que, em última análise, resultou na expulsão, para o espaço 

urbano, daqueles que não possuíam terras e também dos pequenos proprietários. No entanto, 

como a possibilidade de emprego e moradia se tornavam também cada vez mais distantes na 

cidade, vários desses trabalhadores rurais começariam uma jornada de possibilidade de 

retorno à terra por meio dos movimentos sociais ou outros meios. 

Leal (2015) analisa que no plano político, a fronteira tem sido a válvula de escape 

das tensões sociais no campo e que a expansão da fronteira tem sido a garantia da perversa 

aliança entre a burguesia industrial e latifundiários que mantem a estrutura agrária existente e 

impede qualquer medida de democratizar o acesso à posse da terra em regiões mais novas e, 

quando a fronteira se fecha, torna-se, ela mesma, uma região de conflitos pela posse da terra. 

De modo mais amplo, essa dinâmica do avanço de fronteiras pioneiras da 

monocultura e do capitalismo no campo não se deu de maneira pacífica, não só no sudoeste de 

Goiás, mas por onde se territorializou aumentou a concentração de renda, a concentração 

fundiária e concomitantemente a desigualdade social, tudo isso em prol do desenvolvimento 

econômico, expropriando, desterritorializando os trabalhadores rurais e provocando inúmeros 

conflitos, que representam mais uma das dimensões dos reflexos desta modernização.  

Nesse sentido, Oliveira (1988) demonstrou que, de 1964 a 1986, mesmo período em 

que se instalaram várias das políticas de ocupação do cerrado, no estado de Goiás houve 69 

mortos em conflitos pela terra, em Mato Grosso 15 e em Mato Grosso do Sul 118. Juntos 

estes estados da Região Centro-Oeste somam 32% do total de mortos em conflitos pela terra 

no Brasil. O autor menciona ainda que no período de 1974 a 1983,  
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[...] o Pará, Maranhão e o extremo norte de Goiás vão representar a região mais 

sangrenta do país. Assim, se somarmos a estas áreas ao estado de Mato Grosso, 

vamos verificar que há uma coincidência entre esta área explosiva, e a área de maior 

concentração de projetos agropecuários incentivados pela SUDAM 

[Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia]. (OLIVEIRA, 1988, p. 38)
32

 

 

Martins (1996, p. 42) ressalta que “Quando não há perspectiva de encontrar novas 

terras nem há perspectiva ou disposição de entrar na economia da miséria no interior da 

fronteira econômica, geralmente começa a luta pela terra, o enfrentamento do grande 

proprietário e seus jagunços”. Isso faz eclodir a luta e os conflitos pela terra. Estes conflitos 

são reflexo desse processo que expulsou milhares de sujeitos do campo e que encontram na 

luta pela terra um modo de resistir e lutar para recuperá-la em busca de se reproduzirem 

socialmente.  

Nesse cenário podem ser realizadas ocupações e acampamentos, mas o retorno 

efetivo se dá pela via do assentamento de reforma agrária. Mas não por uma política 

governamental efetiva de reforma agrária, pois como foi demonstrado a opção governamental, 

no que tange ao campo, foi pelo investimento e priorização da questão agrícola, que se 

sobrepõe à questão agrária e uma justa distribuição de terras no país. Desse modo, os 

assentamentos em sua maioria são frutos das pressões populares e desse movimento de luta 

pela terra, seja via movimentos sociais ou outros tipos de ações coletivas. 

Martins (1996, p. 42) ressalta que  

 

A história recente das lutas camponesas no Brasil tem, aliás, mostrado 

abundantemente que mesmo quando não se configura a falta de alternativas, os 

camponeses ameaçados optam pela luta pela terra, pelo questionamento seja dos 

supostos direitos dos alegados proprietários seja da própria legitimidade desses 

direitos. As diferentes modalidades de acomodação desses conflitos por parte do 

Estado, com as desapropriações de terras para reforma agrária, até preventivamente 

nos casos de probabilidade de tensão social, mostram que os trabalhadores rurais, 

ainda que por via indireta, conseguiram abrir uma alternativa poderosa e em grande 

parte numa situação de aparente falta de alternativas [...].  

 

Vários agentes e instituições organizam e promovem as ocupações por todo país. Os 

dados obtidos por meio do Banco de Dados de Luta Pela Terra, Relatório 2016 

(DATALUTA, 2017)
33

 demonstram que, no Brasil, de 1988 a 2016 foram registradas 9.748 

ocupações de terra, conforme pode ser visto na figura 1: 

 

                                                 
32

 Não somente a SUDAM como também os projetos agropecuários já destacados (PRODECER, 

POLOCENTRO) que faziam parte da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). 
33

 O banco de dados DATALUTA reúne informações de fontes diversificadas, para maiores esclarecimentos, ver 

http://www4.fct.unesp.br/nera/boletimdataluta/boletim_dataluta_08_2008.pdf. Para complementação do estudo, 

utilizou-se também dados do ano de 2014 disponibilizados pela regional da CPT do estado de Goiás.  

http://www4.fct.unesp.br/nera/boletimdataluta/boletim_dataluta_08_2008.pdf


59 

FIGURA 1 – NÚMERO DE OCUPAÇÕES DE TERRAS DE 1988-2016 

Fonte: DATALUTA (2017, p.14). 

 

 

Dessas ocupações registradas pelo DATALUTA (2017), 936 se deram na região 

norte, 3.609 na região nordeste, 1.209 na região sul, 2.605 na região sudeste e, na região 

centro-oeste, foram registradas 1.389 ocupações. 

Na região centro-oeste, o estado que historicamente possui maior número de 

ocorrências é Mato Grosso do Sul, somando 671 ocupações de terras, que tiveram seu ápice 

entre os anos de 1997 e 2001. O estado de Mato Grosso somou 202 ocupações, sendo que a 

maior quantidade destas ocorreu nos anos de 1996, com 18 e 1999 com 16, tendo seu ápice no 

ano de 2003 com 26 ocupações. O Distrito Federal possui números menos expressivos, 

apresentando 61 ocupações (não consta no banco de dados DATALUTA nenhum registro 

anterior ao ano de 1994, não se sabe os motivos para o não registro anterior a este período).  

De todos os anos, o de 2005 foi o que mostrou índices mais elevados, somando 11 

ocupações. No estado de Goiás, estes números foram expressivos, apresentando 454 

ocupações, sendo o estado que mais promoveu ocupações depois de Mato Grosso do Sul, que 

esteve em primeiro lugar.  

Destas 454 ocupações de terra no estado de Goiás, 80 (ver quadro 1) foram 

registradas em municípios situados na microrregião sudoeste de Goiás, que é composta por 18 

municípios situados na mesorregião Sul Goiano, a saber: Caiapônia, Chapadão do Céu, 

Doverlândia, Jataí, Montividiu, Perolândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Serranópolis, 
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Mineiros, Palestina de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Aparecida do Rio Doce, Aporé, 

Castelândia, Maurilândia, Portelândia e Santo Antônio da Barra.
34

  

Estas ocupações também acompanham, em quantidade de ocorrências por períodos, a 

espacialização das ocupações de terra no Brasil e no estado de Goiás, que entre os anos de 

1989 e 1995 tiveram um número pouco expressivo
35

, o que de acordo com Fernandes (2001; 

2002) deveu-se à perseguição política de lideranças dos movimentos sociais no governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

No entanto, Fernandes (2002) analisa que as medidas tomadas naquele governo
36

 (a 

partir da criminalização das ocupações, implantação do Banco da Terra, extinção da 

assistência técnica e mudança da linha de crédito para a agricultura camponesa) 

intensificaram a questão agrária a partir da segunda metade da década de 1990, o que fez 

eclodir e multiplicar as ocupações por todo país, pois, “[...] a intelligentsia do governo 

defendia a idéia de que com a implantação de alguns assentamentos rurais, a luta pela terra 

diminuiria de intensidade, porque seus teóricos imaginavam que o número de famílias sem-

terra era igual ao número de famílias acampadas.” (FERNANDES, 2002, p. 57).  

Todavia, o que houve foi a intensificação das ocupações e aumento da pressão pelo 

acesso à terra, pois quanto mais assentamentos se criavam, mais a luta para que se 

assentassem um maior número de famílias aumentava e a Microrregião Sudoeste de Goiás 

(MSG) seguiu esta tendência, pois a partir de 1995 as ocupações aumentaram, tendo seu ápice 

nos anos de 1996 e 1997. O ano de 1997 foi o de maior representatividade com 16 ocupações, 

dessas 05 se deram no município de Doverlândia, 06 em Jataí, 04 em Rio Verde e 01 em 

Santa Helena de Goiás, como pode ser visto no quadro abaixo: 

 

 

 

                                                 
34

De acordo com o banco de dados DATALUTA, apenas os seis últimos municípios citados não são 

contemplados nesta análise, por não constarem registros sobre os mesmos. 
35

 No Brasil, de acordo com dados do DATALUTA (2014), foram realizadas 07 ocupações de terra no ano de 

1988, 02 em 1989, 04 em 1990, 85 em 1991, 91 em 1992, 116 em 1993, 161 em 1994 e 185 em 1995. Na região 

Centro-Oeste, não houve registro de ocupações de terra até 1990, mas no ano de 1991 em que se percebe um 

aumento significativo de ocupações de terra no Brasil, houve 09 ocupações na região Centro-Oeste, sendo 

apenas 01 no estado de Goiás. No ano de 1992 houve 14 ocupações na região Centro-Oeste e destas, 09 foram no 

estado de Goiás. Em 1993 houve 19 ocupações na região Centro-Oeste, sendo 07 delas no estado de Goiás. No 

ano de 1994 houve 24 ocupações na região Centro-Oeste, sendo 04 no Estado de Goiás. Em 1995 houve 25 

ocupações e destas, 10 ocorreram no estado de Goiás. (DATALUTA, 2014). 
36

 Marcos importantes nesse contexto foram a criação da Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1975 pela igreja 

católica, em Goiânia-Goiás, durante um encontro de bispos e agente de pastoral, que apoiou e apoia a luta pela 

terra em todo Brasil e também a criação da União Democrática Ruralista (UDR) em agosto de 1985, também em 

Goiânia (em um leilão de bois para arrecadar fundos) liderada por Ronaldo Caiado, que se encontrava no outro 

polo da luta, defendendo intransigentemente os latifúndios do país. Estes latifundiários representados pela UDR, 

(em torno de 50 mil pessoas) detinham cerca de 410 milhões de hectares das terras brasileiras (OLIVEIRA, 

1988).  
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QUADRO 1 – OCUPAÇÕES DE TERRA NA MICRORREGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS (1993 – 2017) 
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1993    02       02 

1994   01        01 

1995   02        02 

1996   02 01  03     06 

1997   05 06    04  01 16 

1998    01   01    02 

1999 03 02 01 01       07 

2000 02  02    01    05 

2001  01       01  02 

2002      01     01 

2003    01   01   02 04 

2004 01 01  02       04 

2005  02  01       03 

2006    03    01   04 

2007    04    01   05 

2008     01 01  02   04 

2009            

2010        01   01 

2011            

2012 01          01 

2013            

2014          01 01 

2015 01   01      01 03 

2016    02      01 03 

2017    02   01    03 

TOTAL 08 06 13 27 01 05 04 09 01 06 80 

Fonte: dados organizados pela autora com base no banco de dados CPT (2014-2017) e DATALUTA (2014). 

 

 

Percebe-se que nos municípios em que a modernização agrícola fora mais acentuada, 

também onde houve maior número de ocupações de terra: Jataí (com 27 ocupações); 

Doverlândia (com 13 ocupações) e Rio Verde (com 09 ocupações), seguidos de Caiapônia 

(07), Chapadão do Céu (06), Santa Helena de Goiás (06), Montividiu (05), Perolândia (04), 

Mineiros (01) e Serranópolis (01)
37

.  

Este fato corrobora o que Fernandes (2001) ressaltou em sua análise, em que as 

ocupações ocorrem principalmente onde o capital já se territorializou, e que o tipo mais 

comum de ocupações que ocorrem no Brasil são aquelas realizadas em áreas de latifúndios, ao 

invés de ocupações de recuperação e das que ocorrem em terras devolutas e ou públicas. 

                                                 
37

 Importante relembrar que os demais municípios que fazem parte da microrregião sudoeste de Goiás que não 

foram contemplados na análise, ou não tiveram ocorrências de ocupações ou não constam nas bases de dados 

que subsidiaram a análise. E ainda, que podem ter ocorrido maior números de ocupações do que estes expressos 

na análise, pelo fato de que podem não ter sido registradas. 



62 

Ao analisar quais foram os movimentos e ou instituições promotoras destas 

ocupações na microrregião sudoeste de Goiás, percebe-se que os mais atuantes (Quadro 2) 

foram o Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL) e o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), que promoveu, cada um, 12 ocupações. Mas houve a participação 

de várias outras instituições e movimentos. Um dado que chama a atenção é que, quase 

metade das ocupações (39 do total de 80) não possui identificação do movimento/instituição 

que as promoveu.  

 

QUADRO 2 – MOVIMENTO SOCIOTERRITORIAL
38

 E NÚMERO DE OCUPAÇÕES 

MOVIMENTO SOCIAL NÚMERO DE OCUPAÇÕES 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) 05 

Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) 02 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 12 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 

(FETRAF) 
01 

MST/Organização dos Trabalhadores no Campo (OTC) 01 

Movimento Terra Trabalho e Liberdade (MTL) 12 

Movimento Terra Livre (TERRA LIVRE)  07 

Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, Democrático e 

Independente (TERRA LIVRE/MTL-DI) 
01 

NÃO IDENTIFICADO (NI) 39 

TOTAL 80 

Fonte: dados organizados pela autora com base nos bancos de dados da CPT (2014-2017) e DATALUTA 

(2014). 

 

De todas estas 39 ocupações que não têm identificação do movimento ou instituição 

promotora, 36 ocorreram entre 1993 e 1999 (1993 é o ano em que aparece a primeira 

ocupação de terra registrada da MSG no banco de dados DATALUTA) e destas 36, apenas 02 

ocupações apresentam a identificação do movimento/instituição que as mediou
39

. 

Associa-se esta não identificação do movimento/instituição que promoveram tais 

ocupações (pelo menos em alguma medida) à própria constituição dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STR’s) nesta Microrregião e no Brasil, que, além de trabalhar em prol 

das questões trabalhistas, incentivou o movimento de luta pela terra e organizou famílias para 

realizarem as ocupações, o que representou uma tendência nacional a partir da década de 

1980. Os STR’s coordenaram várias ocupações, instrumentalizaram juridicamente os 

trabalhadores envolvidos no processo e foram responsáveis por boa parte destas ocupações, o 

                                                 
38

 De acordo com DATALUTA (2017, p. 37-40), existem no Brasil de 2000 até o ano de 2016, uma lista com 

137 movimentos socioterritoriais (movimento sociais específicos de luta pela terra) em atuação no país. 
39

 Estas duas ocupações ocorreram na Fazenda Santa Marta, no município de Caiapônia, sendo mediadas pela 

CONTAG e ambas no ano de 1999. 
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que pode ser confirmado nos trabalhos de Katzer (2005) e Guimarães (2011) quando 

reconstituíram parte da história da luta pela terra em alguns municípios nesta microrregião.  

Katzer (2005) relata que em 1985 o então presidente da Fetaeg, Amparo Sesil do 

Carmo, mobilizou mais de 2.000 trabalhadores rurais e entregou ao Presidente da República 

José Sarney, em Goiânia-Goiás, um documento reivindicando que Goiás fosse o primeiro 

estado a ser beneficiado pela reforma agrária, como de fato foi um dos pioneiros com a 

criação do Projeto de Assentamento Rio Paraíso, constituído, de acordo com DATALUTA 

(2014), no ano de 1989. Ou seja, a autora demonstra objetivamente como os STR’s e seus 

agentes atuavam ativamente no processo de luta pela terra nesta microrregião. 

Guimarães (2011), ao reconstituir a trajetória dos camponeses e do Projeto de 

Assentamento Rio Claro em Jataí-Goiás, identifica que, a partir de uma das primeiras 

ocupações realizadas na Fazenda Cambauvinha no dia 02 de agosto de 1996 (situada às 

margens da BR 158, no sentido Jataí – Caiapônia), várias outras foram organizadas e deram 

origem a alguns assentamentos existentes na MSG. Isto pelo fato de que participaram desta 

ocupação 592 famílias e como o acampamento não comportava esta quantidade de pessoas, o 

STR identificava novas áreas e conduzia as famílias a realizarem novas ocupações. 

Cronologicamente, as primeiras ocupações registradas no banco de dados 

DATALUTA para esta Microrregião foram aquelas em que não se tem registro das 

instituições/movimentos que as mediaram, estando estas relacionadas à própria constituição e 

mediação dos STR’s, principalmente os de Rio Verde, Santa Helena e Jataí. 

Guimarães (2011) demonstrou que vários trabalhadores rurais expulsos do campo, 

quando conseguiam postos de emprego nas cidades, tornavam-se assalariados, inclusive nos 

Complexos Agroindustriais, no entanto, ao vislumbrarem a possibilidade de retorno à terra e 

uma possível melhoria de vida, filiavam-se aos STR’s e partiam para as ocupações. 

De um modo geral, as ocupações para os camponeses sempre foram um dos meios 

necessários e uma estratégia para se conseguir um pedaço de chão e nele poder se 

reproduzirem socialmente, e boa parte dos assentamentos constituídos no Brasil é fruto de 

ocupações e resistências durante longos períodos de luta.  

No entanto, ao promoverem as ocupações por vezes eram expulsos das terras 

ocupadas, e com isso o movimento foi se reorganizando, e uma das estratégias aprendidas por 

meio de suas experiências foi montar acampamentos na beira das estradas, muitas vezes do 

lado de fora da cerca que demarca o limite da terra almejada.  

As expulsões se deram em função da judiciarização da luta pela terra, representada 

pela intensificação da criminalização das ocupações que se deu a partir da década de 1990, 
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fundada na defesa do direito à propriedade e que absolutiza a propriedade fundiária, sem 

considerar sua dimensão social (FERNANDES, 2002). A criminalização e a violência 

perduraram até a década de 2000, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, fazendo 

com que as ocupações diminuíssem no final da década de 1990 e início da década de 2000, 

mas reconfigurando-se sob esta forma de acampamentos. 

Desse modo, no momento em que ainda se encontravam sem a terra, que é o meio 

essencial para a reprodução do campesinato, estes, enquanto sem tem-terra, organizavam-se 

em prol de um interesse comum que era consegui-la e iam desenvolvendo estratégias nesse 

processo de disputa pela terra contra o capital e seus representantes, os latifundiários do 

agronegócio. 

O quadro abaixo demonstra os acampamentos nesta microrregião no período de 2001 

a 2014. 

 

QUADRO 3 - ACAMPAMENTOS NA MICRORREGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS (2001-2017)
 
 

ANO QTD MUNICÍPIO N. FAMILIAS 
SIGLA DO 

MOVIMENTO 

2001 - - - - 

2002 1 RIO VERDE 50 MST 

2002 1 CHAP. DO CEU 80 MST 

2003 1 DOVERLANDIA 38 MST 

2004 1 ST HELENA 43 FETAEG 

2004 1 JATAÍ 250 MTL 

2006 1 JATAÍ 50 MST 

2008 1 CAIAPONIA 23 STR 

2008 1 DOVERLANDIA 40 SINTRAF 

2008 1 PEROLANDIA 35 SINTRAF 

2009-2017 - - - - 

TOTAL 9 8 609 5 

Fonte: dados organizados pela autora baseados nos dados da CPT (2014-2017). 

 

É possível vislumbrar, por meio do Quadro 3, que a partir do ano de 2001 os 

acampamentos foram registrados pela CPT (2014) nos municípios da Microrregião Sudoeste 

de Goiás, bem como os movimentos que estavam à frente da luta. A partir do ano de 2000 as 

ocupações de terra realizadas também passaram a ter identificação das instituições e 

movimentos que mediaram a luta pela terra (DATALUTA, 2014), devido, principalmente, à 

proliferação de movimentos e da consolidação e legitimidade do MST no cenário nacional. 

A luta pela terra é um dos reflexos da modernização agrícola e, tanto a luta pela terra, 

quanto a modernização, interferem diretamente na (re)configuração do campo agrário, não só 

em Jataí como em todo país, pois, a terra é a moeda principal de disputa no interior desse 

campo, força motriz de tais conflitos, e a luta pela terra representa a luta concorrencial travada 
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no interior do campo agrário, por isso interfere diretamente em sua reconfiguração e 

reestruturação contínua. A modernização provoca a luta pela terra e esta altera a configuração 

fundiária por meio do assentamento de pessoas em áreas, geralmente improdutivas, que 

serviam à especulação e ao latifúndio. 

De acordo com dados do DATALUTA (2017), desde 1984 foram criados no país 

9.444 assentamentos, todos como fruto do processo da luta pela terra no interior do campo 

agrário no país, na disputa pela terra dos camponeses contra a injusta distribuição de terras no 

Brasil, uma luta direta contra os latifundiários. 

Tais dados demonstram que, destes 9.444 assentamentos criados no país, 2.171 estão 

situados na Região Norte; 4.319 na Região Nordeste; 837 na Região Sul; 854 na Região 

Sudeste e 1.263 na Região Centro-Oeste; sendo que destes, 458 foram criados no estado de 

Goiás. Nos dez municípios da Microrregião Sudoeste de Goiás
40

, (Caiapônia, Chapadão do 

Céu, Rio Verde, Jataí, Mineiros, Doverlândia, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, 

Perolândia e Palestina de Goiás) dos quais se obteve dados por meio da base de dados 

DATALUTA (2014), foram constituídos 69 assentamentos de 1989 até 2013
41

.  

Como pode ser observado no quadro 4 (abaixo), no município de Jataí foram 

constituídos 10 projetos de assentamentos: o P.A. Rio Paraíso no ano de 1989, com 176 

famílias, numa área de 5.562 m²; o P.A. Santa Rita em 1998, com 23 famílias e área de 961 

m² e o P.A. Rio Claro no ano de 2001, com 17 famílias e 639 m²; já em 2007 foram 

constituídos: o P.A. Nossa Senhora de Guadalupe, com 1.367 m², e capacidade para 85 

famílias; o P.A. Rômulo Souza Pereira, com 90 famílias numa área de 2.041 m² e o P.A. Terra 

e Liberdade, com o total de 162 famílias e área de 2.927 m²; por fim o P.A. Campo Belo com 

405 m² e 11 famílias assentadas, no ano de 2012. Ao todo foram assentadas neste município 

564 famílias no total de 13.905 m². Os demais assentamentos foram criados pelo Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), Torres e São Domingos (criados em 2006, com 5 e 14 

famílias respectivamente) e Santa Helena (criado em 2012, com 36 famílias)
42

, assentando 

mais 55 famílias. 

 

 

 

                                                 
40

 Cabe ressaltar que o banco de dados do DATALUTA só possui registros de dez dos dezoito municípios da 

microrregião sudoeste de Goiás, como pode ser visto no Quadro 4. 
41

 Não foi possível obter os dados sobre a constituição de assentamentos a partir de 2013. 
42

 Os dados sobre os assentamentos constituídos pelo PNFC foram obtidos por meio de pesquisa de campo, via 

STRJ. No entanto, não foi possível identificar a área ocupada pelos mesmos devido à falta de documentos. 
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QUADRO 4 – N° DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO NA MICRORREGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS 
A

N
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1989    01       01 

1991   01        01 

1995   01        01 

1996   02        02 

1997   03     01   04 

1998  02 04 01 01  01 03 02  14 

1999 02  01     02 01  06 

2000  01     01 01   03 

2001   01 01       02 

2002 03       02   05 

2004   01        01 

2005 01    02      03 

2006 06   02 01     02 09 

2007 01  01 03      01 06 

2009 02     01     03 

2010 01  01        02 

2012    02       01 

2013 02          02 

T
O

T
A

L
 

18 03 16 10 04 01 02 09 03 03 69 

Fonte: dados organizados pela autora com base no banco de dados DATALUTA (2014). 

 

De acordo com dados do IBGE (2010), o Município de Jataí tem uma área total de 

7.174,220 km² e uma população de 88.006 habitantes, sendo que 92% é considerada urbana e 

8% rural. Deste universo, vivem no campo 6.996 pessoas, sendo 3.853 do sexo masculino e 

3.143 pessoas do sexo feminino, o que sugere um certo equilíbrio entre os sexos na população 

rural. De toda esta área, há o total de 904.017,7 hectares cadastrados junto ao Sistema 

Nacional de Cadastro Rural (SNCR) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) (MDA/INCRA/SNCR, 2015). Neste espaço estão cadastrados 3.550 Imóveis Rurais 

(IR) que são categorizados em: Minifúndio (imóvel com área inferior a 1 módulo fiscal); 

Pequena Propriedade (imóvel entre 1 a 4 módulos fiscais); Média Propriedade (imóvel 

superior a 4 e até 15 módulos fiscais) e Grande Propriedade (imóvel com área superior a 15 

módulos fiscais)
43

. (INCRA, 2016) 

                                                 
43

 “A classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e leva em conta o módulo fiscal (e não 

apenas a metragem), que varia de acordo com cada município.” (INCRA, 2016, s.p.). Em Jataí, um módulo fiscal 

corresponde a 40 hectares (ha). 
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Em Jataí, os minifúndios somam 1.090 propriedades e ocupam aproximadamente 

2,5% da área total do município e os assentamentos constituídos entram nessa conta, pois 

cada família é assentada em glebas que variam seus tamanhos, no entanto, não ultrapassam 

um módulo fiscal (40 ha). As pequenas propriedades somam 1.149 IR e correspondem a 11% 

desta área. Já as médias propriedades somam 956 IR e ocupam o total de 34% e as grandes 

propriedades somam 355 IR e ocupam mais de 52,5% da área total mencionada. 

Se somados, os minifúndios e pequenas propriedades ocupam 13,5% da área 

territorial do município e correspondem a 63% do total de imóveis rurais cadastrados no 

INCRA, já as médias propriedades ocupam 34% do território e somam 27% do total de 

imóveis e as grandes propriedades ocupam 52,5% da área total e representam 10% do total de 

IR cadastrados. Se somadas, as médias e grandes propriedades, obtêm-se o total de 86,5% de 

ocupação do território e 37% do total de IR’s cadastrados. 

Em uma análise mais pontual, percebe-se que 63% do total de imóveis ocupam 

13,5% da área territorial do município em contraposição às grandes propriedades que ocupam 

52,5% da base territorial e constituem 10% dos imóveis rurais cadastrados. Tais dados 

evidenciam que o município de Jataí não é constituído apenas por grandes propriedades, mas 

que seu território é um mosaico entre pequenas e grandes propriedades com destaque para a 

quantidade significativa de minifúndios e pequenas propriedades, mas que também desvela 

um alto índice de concentração de terras e de desigualdade em sua distribuição. 

Para se ter a dimensão de como o espaço agrário vai se reestruturando, uma pesquisa 

realizada por Dias (2008), evidenciou que até o ano de 2005 o número total de imóveis rurais 

existentes no município era de 2.735 com o total de 825,938 ha de terra cadastrados. Os 

minifúndios ocupavam uma área menor que 2% da área total (15.894,1 ha) e somavam 673 

imóveis. Os pequenos estabelecimentos ocupavam 9% da área total (72,129,5 ha) e somavam 

813 imóveis. Já os médios ocupavam uma área de 281.810,4 ha, com 890 imóveis, 

representando 34% da área total e os grandes estabelecimentos somavam 59% da área total 

(438.104,6) com 359 imóveis cadastrados. 

 

QUADRO 5 – ÁREA OCUPADA DE ACORDO COM A CLASSE DO IMÓVEL (ANO DE 2005 E 2015) 
CLASSE DO 

IMÓVEL 
ANO 2005 

ÁREA 

OCUPADA (ha) 
ANO 2015 

ÁREA 

OCUPADA (ha) 

MINIFÚNDIOS 673 15.894,1 1.090 23.014,1 

PEQUENAS 

PROPRIEDADES 
813 72.129,5 1.149 99.266,8 

MÉDIAS 

PROPRIEDADES 
890 281.810,4 956 306.411,1 
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GRANDES 

PROPRIEDADES 
359 438.104,6 355 475.325,7 

Fonte: dados organizados pela autora com base nos dados fornecidos pelo INCRA (2015) e Dias (2008). 

 

O quadro 5 demonstra as mudanças na estrutura fundiária de Jataí em dez anos e 

revela que a mudança mais significativa foi na alteração da quantidade de minifúndios, que 

quase dobraram, o que pode relacionar-se ao fato de que do ano de 2005 até 2013 foram 

criados 07 assentamentos rurais no município, ao passo que houve a diminuição de quatro 

grandes propriedades (mas que mesmo diminuindo em número as grandes propriedades, não 

diminuiu a área que ocupam, e sim aumentou). Houve aumento também das pequenas e 

médias propriedades, chegando a configuração territorial demonstrada.  

Buscou-se demonstrar até aqui como o campo agrário de Jataí foi constituído e como 

está configurado no momento da realização deste estudo, para entender o lugar que o 

campesinato ocupa e como participa das disputas em seu interior para se reproduzirem. Por 

isso demonstrou-se como o processo de modernização agrícola expulsou os camponeses da 

terra e como estes se organizaram e se inseriram na luta para retornar à terra por meio das 

ocupações, dos acampamentos e, assim, como boa parte conseguiu esse retorno e 

recapitalização por meio dos assentamentos rurais constituídos na região.  

Desse modo, o campo agrário em Jataí é constituído, nesse momento histórico, por 

diferentes agentes. Um grupo representa os agentes e instituições expoentes da modernização 

agrícola, que tentam manter os princípios da modernização conservadora com todas as 

mudanças na base técnica de produção, que estão inseridos em uma economia de mercado 

globalizada e que visam o lucro financeiro acima de qualquer custo, principalmente o 

ambiental e o social. Esses agentes são dotados de um habitus agromodernizador e se 

mobilizam em torno da permanência, reprodução e imposição de seus princípios, tendendo a 

desenvolver estratégias de conservação (por isso mesmo tendem à defesa da ortodoxia), para 

se manterem em posição de dominação nesse campo
44

 e assegurarem a manutenção de seus 

latifúndios, ou seja, da imensa quantidade de terras que possuem, assegurando assim, a sua 

própria reprodução como categoria no campo. (BOURDIEU, 2003). 

É a homologia desse grupo em relação aos diferentes tipos de capitais que possuem 

que os une nessa posição de dominantes no campo agrário, principalmente pelo quantum de 

capital cultural e econômico (que se constituem em princípio de diferenciação no espaço 

                                                 
44

Leal (2015) estuda com propriedade o que denominou de campo da modernização agrícola em Jataí, bem 

como os agentes coletivos que o compõe e que desenvolvem práticas educativas que asseguram a reprodução e 

manutenção de seus agentes e de seus princípios. 
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social sob a forma de capital global) que possuem, conforme Bourdieu (1996, p. 19) 

esclarece: “Segue-se que os agentes têm tanto mais em comum quanto mais próximos estejam 

nessas duas dimensões, e tanto menos quanto mais distantes estejam nelas. As distâncias 

espaciais no papel equivalem a distâncias sociais.”  

Ainda sobre a posição que os agentes ocupam no interior dos campos sociais, 

Bourdieu (1996, p. 18) explica: 

 

Trata-se, portanto, em cada momento de cada sociedade, de um conjunto de 

posições sociais, vinculado por uma relação de homologia a um conjunto de 

atividades (a prática do golfe ou do piano) ou de bens (uma segunda casa ou o  

quadro de um mestre), eles próprios relacionalmente definidos. Essa fórmula, que 

pode parecer abstrata e obscura, enuncia a primeira condição de uma leitura 

adequada da análise da relação entre as posições sociais (conceito relacional), as 

disposições (ou os habitus) e as tomadas de posição, as “escolhas” que os agentes 

sociais fazem nos domínios mais diferentes da prática, na cozinha ou no esporte, na 

música ou na política etc. 

 

No interior do campo agrário, os agentes que detém maior quantidade de capital 

global se mantém em uma posição privilegiada possuindo, igualmente, vastas extensões de 

terras que os caracterizam como latifundiários, perpetuando esse modelo de “modernização” 

agrícola, principalmente pela opção de sua atividade produtiva ser baseada no agronegócio da 

monocultura de grãos na região. Realizam altos investimentos em maquinários, insumos e 

todo seu pacote tecnológico, adquirindo gosto pela aquisição de automóveis específicos 

(geralmente modelos do ano de caminhonetes), estilos de roupas e acessórios próprios, em sua 

maioria católicos (possuem uma relação estreita com a Igreja Católica, pela Benção das 

sementes e dos seus maquinários, como demonstrado anteriormente), dentre outros traços 

distintivos.  

Além disso, estes agentes tem acesso a fatias de crédito significativas por meio de 

linhas creditícias governamentais, e tem, historicamente, na bancada do congresso, líderes 

políticos oriundos do próprio campo agrário e representam seus interesses, adquirindo capital 

simbólico travestido de poder, que lhes permitem intervir em vários outros campos sociais, 

inclusive no cultural (que abarca as questões educacionais) como se demonstra nessa 

pesquisa. 

Assim, numa perspectiva bourdiesiana, pode-se afirmar que a posição desses agentes 

dentro do campo e a constituição de todos seus gostos corresponde a um habitus específico, 

denominado de agromodernizador
45

, que é produzido/gerado por tais condicionamentos 

                                                 
45

 Termo elaborado por Leal (2015) ao estudar o campo da modernização agrícola. 
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sociais e diretamente vinculados entre si pela condição geradora e reprodutora desse mesmo 

habitus a partir deste conjunto de bens e propriedades que possuem e se vinculam por essa 

afinidade de estilos aludida. A esse respeito Bourdieu (1996, p. 21-22) menciona: 

 

Uma das funções da noção de habitus é a de dar conta da unidade de estilo que 

vincula as práticas e os bens de um agente singular ou de uma classe de agentes [...]. 

O habitus é esse princípio gerador e unificador que retraduz as características 

intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vida unívoco, isto é, em um 

conjunto unívoco de escolhas de pessoas, de bens, de práticas. 

 

Há ainda outros grupos de agentes no interior do campo agrário e, o que 

particularmente interessa nesta pesquisa, é o grupo de agentes que compõe o campesinato e 

que representa seus interesses. Estes, historicamente, sempre possuíram e possuem menor 

quantidade de capital econômico e cultural (capital global que os distingue dos latifundiários 

do agronegócio), consequentemente com menor quantidade de terra, ou até mesmo sem terra, 

em boa medida sem maquinários próprios, que têm como principal atividade produtiva a 

agricultura baseada na mão de obra familiar, com meios de produção tradicionais baseados no 

policultivo. 

Esses agentes, por serem descapitalizados, portanto, por possuírem pouco capital na 

luta travada no interior do campo agrário foram expulsos do meio rural por meio da 

modernização agrícola, como vem sendo demonstrado, e estão retornando ao meio rural e se 

recapitalizando por meio de estratégias como as ocupações de terras e a constituição dos 

acampamentos. Outros já conseguiram retornar e se recapitalizarem (principalmente aqueles 

que residem nos projetos de assentamentos) ou se mantiveram no meio rural, pois, mesmo 

com o processo de modernização permaneceram capitalizados o suficiente para conservarem 

suas posições no campo agrário (camponeses tradicionais que obtiveram suas terras por meio 

de estratégias de herança ou compra do imóvel rural). Todas essas condições também geram 

determinado habitus, que aqui denomina-se de camponês.  

A principal disputa no interior desse campo diz respeito à terra e consequentemente 

da manutenção e da quantidade desse capital pelos diferentes agentes. Nesse sentido, a 

disputa se estende tanto à reprodução social de seus agentes na terra quanto à conservação ou 

subversão da posição que ocupam no campo agrário: dos latifundiários em um polo e do 

campesinato em outro. A distinção dentro do campo é ocasionada pela propriedade privada da 

terra (principalmente pela quantidade de terras que os diferentes agentes possuem) ou pela 

falta dessa (essa quantidade é definida e aferida por módulos fiscais conforme classificação do 

INCRA).  
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Essa manutenção e reprodução dos agentes sociais e da posição que ocupam no 

campo explica-se pelo desenvolvimento de múltiplas estratégias orientadas pelos seus 

interesses
46

 em garantir suas posições e sua própria reprodução no campo. Com isso, eles 

procuram manter ou melhorar sua posição social dentro do campo. Leal e Ribeiro (2014, p. 

13) elucidam que, 

 

Essas estratégias de reprodução podem ser de diferentes ordens, como as de 

investimento biológico, de sucessão, de investimento econômico, de investimento 

simbólico e de investimento educativo. As estratégias educativas visam reproduzir 

agentes sociais capazes de receber e transmitir a herança do grupo. A eficácia das 

estratégias de reprodução depende dos instrumentos de reprodução postos à 

disposição dos agentes. As diferentes estratégias que os agentes sociais desenvolvem 

no interior dos diversos campos sociais encontram a sua explicação em função das 

posições que esses agentes ocupam na polarização. Aqueles que monopolizam o 

capital específico [...] de um determinado campo estão inclinados a tomadas de 

posições em defesa dos princípios de estruturação do campo. Adotam em suas 

condutas estratégias de conservação da posição dominante que nele ocupam. Por 

outro lado, os que possuem menos volume de capital exigido pelo campo tendem a 

tomar posições de contestação em relação à estruturação das relações de poder e, em 

decorrência disso, desenvolvem estratégias de transformação.  

 

É em meio a todo esse contexto que se pretende analisar, por meio desta pesquisa, 

qual o papel da educação no processo de manutenção e reprodução social do campesinato, 

pesquisando como esses agentes, que ocupam uma posição de dominados, historicamente, no 

interior do campo agrário organizam as diferentes estratégias e práticas educativas para se 

reproduzirem socialmente e assim permanecerem no campo e continuarem afirmando seu 

habitus camponês. 

É importante esclarecer por que se fala em reprodução do campesinato, para deixar 

claro o posicionamento teórico conceitual adotado nesta tese, visto que existem diferentes 

interpretações acerca da extinção ou não dessa categoria social ante o avanço e 

desenvolvimento do modo capitalista de produção mundialmente. 

O conceito de campesinato emergiu numa perspectiva científica ao longo dos séculos 

XVIII e XIX, por meio de uma definição da teoria social agrária gerada na Europa como 

consequência do debate político e intelectual, tendo como tema central a possível pertinência 

                                                 
46

 Na teoria bourdiesiana a noção de interesse pode ser substituída por noções mais rigorosas como a de illusio, 

investimento ou até mesmo libido. “A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a 

pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena jogar. De fato, em um primeiro sentido, a palavra 

interesse teria precisamente o significado que atribuí à noção de illusio, isto é, dar importância a um jogo social, 

perceber que o que se passa aí é importante para os envolvidos, para os que estão nele. Interesse é “estar em”, 

participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar 

merecem ser perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos.” (1996, p. 139). “Libido seria também 

inteiramente pertinente para expressar o que chamei de illusio ou investimento. Cada campo impõe um preço de 

entrada tácito [...].” (1996, p. 141). 
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de uma adaptação ao novo palco vinculado ao desenvolvimento do mercado, ou, ao contrário, 

sua drástica substituição perante as exigências de um progresso material, gerando diferentes 

correntes/vertentes/paradigmas no âmbito do debate. 

O narodnismo russo tem o destaque como primeira corrente a elaborar orientações 

teóricas para o campesinato, refutando veementemente a ideia de que esta classe se 

extinguiria, por outro lado, ganha destaque um outro conjunto de autores que se encaixam em 

uma vertente oposta a esta, de um marxismo ortodoxo, “[...] para quem o campesinato não 

seria mais do que um resíduo anacrônico que haveria de ser sacrificado nos altares do 

progresso”, gerando claramente uma polarização de intelectuais no século XIX. (GUZMÁN; 

MOLINA, 2005, p. 53). 

Este debate foi abafado pela conjuntura política da época, pela tentativa de 

estabelecer que a agricultura deveria ser um ramo da indústria, como Marx havia ilustrado no 

“O capital”, sendo interpretado de forma incoerente por alguns que julgavam que esta obra 

possuía um vazio, e que este deveria ser preenchido por Kautsky e Lênin, que lançam mão de 

dois clássicos respectivamente em 1899, “O desenvolvimento do capitalismo na Rússia” e “A 

questão agrária”, desenvolvendo a análise da passagem da agricultura feudal para a capitalista 

na Rússia e na Alemanha
47

.  

Estas duas obras corroboraram um abafamento sobre qualquer outra forma de análise 

do meio agrário naquele século, que só foi retomada no decorrer do século XX, mais 

precisamente no ano de 1948 com estudos de Kroeber e Robert Redfield, sendo estudados por 

Eric Wolf que incorpora elementos da obra de Chayanov. No entanto,  

 

[...] o grande impulsionador dos novos estilos camponeses é Teodor Shanin, que em 

seus trabalhos sobre Chayanov, Lenin e Kautsky, rompe com a perspectiva unilinear 

do marxismo ortodoxo agrário [...] e gera – o que temos aqui denominado – o marco 

teórico do narodnismo marxista, recuperando assim, o valioso legado de sua 

‘multilinearidade’ para o desenvolvimento dos países periféricos. (GUZMÁN; 

MOLINA, 2005, p. 57-58) 

 

No decorrer desse período, principalmente a partir da década de 1950, vários foram 

os debates e autores que se tornaram fundamentais para o entendimento do campesinato no 

Brasil, tais como José de Souza Martins, Maria Izaura Pereira de Queiroz, Octávio Ianni, 

Antônio Candido, Maria Margarida Moura, José Vicente Tavares dos Santos, dentre outros. 

Pessoa (1999) ressalta que até os anos 1950 os trabalhadores rurais e proprietários de 

terras eram identificados por diversas palavras regionalizadas, como caipira, caiçara, tabaréu, 

                                                 
47

 Sobre este debate ver Guzmán e Molina, 2005, p. 45. 
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caboclo, no entanto, a partir do acirramento dos conflitos no campo, as esquerdas introduzem 

definitivamente a designação de camponês, com a expressão de unidade das situações de 

classe e das lutas dos trabalhadores rurais, a partir da incorporação de um conteúdo político ao 

termo. 

No entender de Guzmán e Molina (2005, p. 79), este debate todo emerge da 

constatação de que o campesinato não havia desaparecido, “[...] apesar das teorias proféticas 

dos clássicos do pensamento social agrário e inclusive dos setores acadêmicos mais liberais. 

Era necessário definir uma categoria que desse conta dessa permanência e, ao mesmo tempo, 

das mudanças.” 

Com o desenvolvimento das forças produtivas no campo e do avanço da 

“modernização agrícola”, até meados dos anos de 1990, o que se discutia prioritariamente era 

o problema do desenvolvimento do capitalismo na agricultura, sendo que o último debate 

refletia o dilema da extinção da agricultura baseada na estrutura familiar por força da 

mercantilização, ou se esta possuía mecanismos de resistência para manter sua estrutura.  

Ainda neste período dos anos 1990 e início do século XXI, a discussão teórica sobre 

o campesinato recaiu na dualidade de definições e tentativas de inserir os camponeses em 

conceitualizações, principalmente polarizando a discussão se estes são agricultores familiares 

ou camponeses, cada um destes conceitos tendo um coletivo de autores que o defendem de 

acordo com suas posturas políticas e ideológicas. 

A partir disso, o termo agricultura familiar tem ganhado bastante visibilidade, sendo 

cunhado e adotado nas políticas públicas governamentais
48

 e também pelas linhas de 

financiamento de crédito em instituições financeiras
49

. Os órgãos que desenvolvem tais 

políticas, como o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDS), todos utilizam/utilizaram tal terminologia, como pode ser 

identificado em uma cartilha do FNDE: 

 

                                                 
48

 Para esta constatação observa-se o nome dos programas e a redação dos projetos: Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa Nacional de Produção e uso de Biodiesel (PNPB), que 

adquirem produtos da “agricultura familiar”. 
49

 O Banco do Brasil, por exemplo, tem duas divisões em seu site, uma que se refere aos “Serviços do 

Agronegócio” e outra à “Agricultura Familiar”. Na aba que se refere aos serviços do agronegócio nomeia as 

pessoas do campo como produtores rurais e, na aba referente à agricultura familiar, tratam das unidades 

familiares do país (BANCO DO BRASIL, 2015). 
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De acordo com a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área 

de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar 

vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou 

empreendimento pela própria família. Também são considerados agricultores 

familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, 

quilombolas e assentados da reforma agrária. (FNDE, 2014, p. 7). 

 

Novos sindicatos e federações também foram criados com esta nomenclatura como a 

Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar (FETRAF) 

ligada ao Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (SINTRAF). 

Fernandes (s.d, p. 3) alerta que diversos trabalhos vêm sendo produzidos e tratando 

diferentes conceitos como se tivessem o mesmo significado teórico, e menciona que é 

necessário refletir sobre os mesmos, pois cada um remete a posturas políticas diferenciadas no 

que tange à extinção ou à recriação do campesinato. Menciona ainda que existem diferentes 

tipos de camponeses, como arrendatários, posseiros, rendeiros, assentados, mas que a essência 

é que “[...] ao se trabalhar com o conceito de camponês, pode-se utilizar as palavras: pequeno 

produtor e pequeno agricultor. Todavia, como existem muitos trabalhos que utilizam essas 

palavras como equivalentes do conceito de agricultura familiar, é necessário demarcar bem o 

território teórico.” 

Isso se deve ao fato de que o termo “agricultura familiar” está diretamente 

relacionado à integração do campesinato ao mercado, ao papel determinante do Estado no 

desenvolvimento de políticas públicas e à incorporação de tecnologias no campo, que 

caminharia para a lógica da transformação do camponês (numa visão evolucionista) em 

agricultor familiar, o que seria definido pelos diferentes graus de sua integração ao mercado, 

indo ao encontro da perspectiva teórica de autores como Abramovay e Veiga, para quem a 

agricultura familiar é concebida como uma empresa familiar no campo, favorável à adoção de 

novas tecnologias e com facilidade de se adaptar ao mercado
50

. 

Bem e Almeida (2011, p. 116) destacam que toda essa construção conceitual faz 

parte das diferentes tendências explicativas e paradigmas teóricos que versam sobre a 

compreensão da questão agrária, que derivam do debate acima, e nesse sentido destacam três 

perspectivas de interpretação vigentes: “[...] o pressuposto da industrialização do campo, o 

pressuposto da viabilidade da produção familiar ao mercado e, o pressuposto do 

                                                 
50

 Esta perspectiva teórica é que tem orientado as ações estatais e a lógica na qual os seus projetos e programas 

são pensados e implementados para o segmento social do campesinato, exemplo disso foi demonstrado 

anteriormente na denominação dos programas e projetos e na utilização do termo agricultura familiar em vez de 

camponês na redação dos mesmos. 
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desenvolvimento desigual e contraditório da expansão do capitalismo no campo e da 

resistência camponesa”. 

A tendência que versa sobre a industrialização do campo está assentada na matriz 

teórica de Kautsky e Lênin, e pressupõe que esse processo seja universal do avanço das forças 

produtivas capitalistas no campo em que os camponeses passam por uma diferenciação que 

pode culminar no seu desaparecimento. (BEM; ALMEIDA, 2011). 

Outra perspectiva é a do desenvolvimento desigual e contraditório da expansão do 

capitalismo no campo e da resistência camponesa, que tem como expoentes Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira e também José de Souza Martins, que fazem uma análise estrutural a 

respeito da contradição do capitalismo no campo e da resistência camponesa ao capital, 

enfocando a questão camponesa como condição de existência contraditória no modo de 

produção capitalista, entendendo os camponeses como sujeitos históricos e integrantes do 

todo que compõe o sistema capitalista de produção. (BEM; ALMEIDA, 2011). 

Todas estas vertentes teóricas trazem em si uma perspectiva de análise que remete a 

uma postura diante da questão agrária no campo e o que está em jogo é, precisamente, o que 

define uma opção teórico-metodológica e política que determinará a utilização de diferentes 

conceitos sob a forma de categorias teóricas explicativas da realidade, nesse caso, as 

dimensões dos conceitos de camponês e agricultor familiar têm sentidos, prática e 

simbolicamente, diferentes em suas utilizações. Por isso a importância em se definir o marco 

conceitual que constitui a base de uma pesquisa e da produção do conhecimento. Shanin 

(1980, p. 77) analisa que  

 

[...] os conceitos devem servir não a uma questão de reconciliação dialética de 

conceitos, mas à compreensão das relações reais. Devemos acrescentar, aqui, o 

compromisso, dentro da tradição socialista, de definir as dimensões da opressão do 

homem pelo homem e os caminhos da luta para combate-las. Excetuando sua 

mistificação e sua utilização ideológica, o conceito de campesinato cumpriu, muitas 

vezes, todos esses serviços. Esta capacidade ainda não se esgotou. (SHANIN, 1980, 

p. 77). 

 

Como categoria explicativa da realidade, o campesinato difere necessariamente de 

uma sociedade para outra, dentro de uma mesma sociedade, dentro de um mesmo país ou 

região. Portanto, torna-se necessário identificar características gerais e específicas, situando-

as historicamente, esforço que será empreendido daqui em diante. 

Os camponeses possuem uma especificidade dentro do sistema produtivo capitalista, 

o que não determina um modo de produção diferente daquele, principalmente, pelo fato de 

que não possuem uma estrutura político-econômica relativamente autossuficiente. Esta 
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especificidade está relacionada ao modo como estão subordinados ao modo capitalista de 

produção, por possuírem uma produção mercantil simples, numa sociedade em que predomina 

a produção mercantil capitalista. 

Isso consiste em uma diferença em relação à lógica da produção mercantil capitalista 

expressa em D-M-D: dinheiro-mercadoria-dinheiro, pois têm a primazia do valor de uso, que 

consiste na lógica de M-D-M: mercadoria-dinheiro-mercadoria, ou seja, a produção é 

realizada para que a mercadoria seja vendida para aquisição de outra mercadoria
51

. Dessa 

forma, a organização do campesinato se funda numa relação não capitalista, principalmente 

por serem, ao mesmo tempo, proprietários da terra e trabalhadores, donos de sua força de 

trabalho. Ou seja, o camponês não tem que pagar pela força de trabalho, ele é a própria força 

de trabalho, e não busca lucro, pois é, simultaneamente, o trabalhador e o proprietário. Aliado 

a esta especificidade, outro fator que define o camponês e que é imprescindível, é que este 

seja cultivador da terra e que esta seja sua condição existencial, por isso, “ter a terra” é um 

fator crucial para a reprodução camponesa. 

É necessário esclarecer ainda que quando se fala em sujeição ou subordinação do 

campesinato ao capital, não se fala em sujeição real nem formal do seu trabalho, o que se dá é 

a sujeição da renda da terra camponesa ao capital, por meio do processo de circulação de seus 

produtos no mercado. Almeida (2006, p. 101) explica que, 

 

A sujeição real é descartada justamente porque os pequenos proprietários continuam 

em sua maioria donos da terra e dos instrumentos de trabalho. E naqueles casos em 

que há um aumento do domínio do capital sobre a produção agrícola, como os 

camponeses integrados na avicultura, sericultura etc., não há nem mesmo sujeição 

formal. É na verdade, sujeição de renda da terra ao capital. Essa sujeição da renda 

oculta-se na circulação da mercadoria, no crédito bancário, na transferência de 

riqueza para as empresas urbanas por meio de alimentos a baixo custo [...].  

 

A autora ainda menciona que a transferência de renda da pequena agricultura para o 

grande capital se dá à medida que os preços pagos aos camponeses por seus produtos são 

baixos e o preço que chega ao consumidor é exorbitantemente alto e, ainda, que seus produtos 

têm o preço elevado devido à compra, por exemplo, de insumos que necessitam nas suas 

tarefas, como adubo, semente e inseticida. 
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 “O ciclo M-D-M parte do extremo de uma mercadoria e se encerra com o extremo de outra mercadoria, que 

sai de circulação e entra no consumo. Consumo, satisfação de necessidades, em uma palavra, valor de uso, é, por 

conseguinte, seu objetivo final” (MARX, 1988, p. 123). “Comprar para vender, ou melhor, comprar para vender 

mais caro, D-M-D, parece ser decerto apenas uma espécie do capital, a forma peculiar do capital comercial. Mas 

também o capital industrial é dinheiro, que se transforma em mercadoria e por meio da venda de mercadoria 

retransforma-se em mais dinheiro” (MARX, 1988, p. 127). 
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Portanto, apesar de o campesinato ser uma relação não-capitalista, sua reprodução 

deve ser entendida com base nas diversas contradições do desenvolvimento desigual 

do capital, e, por isso, trata-se de uma contradição e não de uma articulação de 

modos de produção. (ALMEIDA, 2006, p. 85). 

 

Ianni (1989, p. 110) destaca que o campesinato em si age em defesa de suas 

condições de vida e trabalho, desmistificando o caráter revolucionário que lhe atribuem, pois 

luta pela afirmação da comunidade enquanto meio essencial de suas características e não pela 

transformação social ou pela reforma agrária, embora perpasse por tais questões. 

 

Muito mais que isso, a relação do camponês com a terra põe em jogo, também, a sua 

vida espiritual. A noite e o dia, a chuva e o sol, a estação de plantio e a da colheita, o 

trabalho de alguns e do mutirão, a festa e o canto, a estória e a lenda, a façanha e a 

inventiva, são muitas as dimensões sociais e culturais que se criam e recriam na 

relação do camponês com a sua terra, lugar.  

 

Silva (2009), após fazer um estudo sobre o conceito e a definição de camponês, a 

partir de autores como Karl Marx, Eric Wolf, Chayanov, Maria Margarida Moura, Antônio 

Candido, José de Souza Martins, evidencia a complexidade que envolve esta tarefa, mas de 

acordo com ele, de modo geral, o campesinato constitui a classe social que vive do próprio 

trabalho no campo, empregando a mão de obra da família, com a posse ou não da terra que 

cultiva, sendo proprietários dos meios de trabalho, com a produção voltada para a família, 

ainda que seja uma produção especializada destinada total ou parcialmente ao comércio. 

Ainda como traços gerais dessa definição a questão da propriedade da terra deve ser 

levada em consideração, pois pode ou não obtê-la
52

. No entanto, deve empregar basicamente a 

força de trabalho familiar e, em momentos de sobrecarga pode contar também com mão de 

obra de terceiros, mas o destino da produção, independente da técnica utilizada, deve ser, 

prioritariamente, voltado a suprir as necessidades da família. Outro ponto a ser considerado é 

que, mesmo sendo proprietário de terra (pequena propriedade), em determinados períodos do 

ano pode realizar trabalho acessório e se assalariar para complementar a renda, o que se 

constitui em larga escala uma das estratégias de reprodução adotada. 

Tavares dos Santos (1978, p. 27) ao analisar os elementos da produção camponesa, 

aponta que esta discussão “[...] deve-se iniciar pela observação do processo de trabalho: quem 

o move é a força de trabalho familiar”. Desta forma, o núcleo familiar é fundamental para a 

                                                 
52

 Shanin (1972, p. 279) a este respeito menciona que ter a terra é uma condição necessária ao campesinato, e 

que “En las unidades domésticas campesinas la tierra es el objeto de las explotaciones de carater estable, 

definidas tradicionalmente, sin que haya de constituir necesariamente el objeto de la propriedade legal”.  
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organização do trabalho, principalmente levando-se em consideração que o trabalho é 

desenvolvido para a manutenção e a recriação da família.  

Com esse raciocínio, definem-se então os elementos da produção camponesa: força 

de trabalho familiar; práticas de ajuda mútua; trabalho acessório; força de trabalho 

assalariada; meios de socialização; a propriedade da terra; a propriedade dos meios de 

produção; a jornada de trabalho e a reprodução simples da produção camponesa (como 

analisado anteriormente). (TAVARES DOS SANTOS, 1978). 

Um outro aspecto defendido por Chayanov (1974), que definiria o campesinato 

enquanto tal, é que o trabalho desenvolvido pela família camponesa está diretamente 

vinculado à satisfação das necessidades de consumo de seus membros, fazendo com que 

trabalhem em maior ou menor proporção para atingir um grau de estabilidade entre trabalho e 

consumo. Essa é sua tese principal na definição econômica do campesinato. 

Mas também concorda com o princípio geral de que, “[...] cualquiera sea el factor 

determinante de la organización de la unidad económica campesina que consideremos 

dominante [...] la mano de obra es el elemento técnicamente organizativo de cualquier 

proceso de producción”. (CHAYANOV, 1974, p. 47). 

Shanin (1972, p. 276) ao tratar do campesinato como uma definição analítica, diz 

que, “El campesinato está formado por pequeños productores agrários que, com ayuda de un 

equipo simple y el trabajo de sus famílias, producen principalmente para seu próprio consumo 

y para cumplir con las obligaciones prescritas por los que detentan el poder económico y 

político.”  

Ressalta-se ainda, que a relação com a terra e o caráter específico da produção 

agrária constituem a base dos traços peculiares da unidade econômica camponesa, pois a 

produção satisfaz as necessidades básicas da família, proporcionando ao camponês uma 

independência relativa em relação aos demais produtores e do mercado. Portanto, em épocas 

de crise são capazes de continuar sua existência aumentando seus esforços, diminuindo seu 

próprio consumo e suprimindo parcialmente suas relações com o mercado. 

Um segundo elemento definidor do campesinato, para Shanin (1972, p. 278), é que 

“La explotación familiar es la unidad básica de propriedade, producción, consumo y vida 

social campesinas. El individuo, la família y la explotación surgen como um todo indivisible.” 

Nesse sentido, a propriedade camponesa é uma propriedade familiar e “La solidariedade de la 

familia ofrece el marco básico de ayuda mutua, control y socialización”. (p. 279). 

A este respeito, Silva (2009, p. 77) ressalta que “No que se refere aos padrões de 

relações sociais, deve-se tomar como referência os laços familiares e de vizinhanças”. 
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Segundo o autor, no Brasil o compadrio desempenha papel fundamental na configuração do 

mundo social camponês. Outro elemento são as crenças religiosas, pois são consideradas 

instâncias privilegiadas de representações do universo camponês.  

 

As crenças no sobrenatural, ao mesmo tempo em que se expressam como uma 

projeção do mundo humano funcionam como um meio ordenador deste. As 

representações são importantes, inclusive para se compreender o comportamento 

político do campesinato, tanto na sua acomodação quanto nas suas manifestações de 

rebeldia. (SILVA, 2009, p. 78).  

 

Em relação à religiosidade, Moura (1988) destaca que os camponeses se dirigem às 

divindades de maneira direta, muitas vezes, sem a mediação da igreja oficial, e que a religião 

do camponês se baseia na dívida para com os santos e divindades que dão sentido aos dias 

especiais no meio rural e não os feriados nacionais estabelecidos pelo Estado, o dia de um 

santo padroeiro, por exemplo, altera o cotidiano a ponto de parar o trabalho. 

 

Se o peso específico da religião é maior na cultura simbólica camponesa, é porque 

fornece uma explicação cheia de sentidos e sinais para quem observa diariamente o 

mistério da terra, da água e do ar, bem como a incompetência dos poderes seculares 

para atender às necessidades inerentes ao seu modo de vida. (MOURA, 1988, p. 22). 

 

Em seu conjunto, essas características elencadas são definidoras do que neste 

trabalho, neste momento histórico se denomina de camponês e é nesse sentido, por meio da 

conotação política que o termo adquire, que será utilizado em vez de agricultura familiar
53

. A 

partir de tais características, baseando-se na compreensão de que o campesinato, mesmo 

subordinado ao capitalismo, não se extinguiu e tem se recriado/reproduzido ao longo da 

história, é que se busca analisar as especificidades desse processo em Jataí-GO evidenciando 

nele o papel da educação. 

Todo espaço agrário em que os camponeses, agentes protagonistas dessa pesquisa, 

estão inseridos é dividido por microrregiões, a saber: região do Sobrado, da 

Naveslândia/Pombal, Ariranha, Bom Jardim, Formiga/Pontinha, Felicidade/São José, 

Cabeceira do Jataí, Paraíso, Onça, Santa Maria, Rio Paraíso, Bom Sucesso, Posto 71 e 

Estância. (DIAS, 2008).  
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 A utilização do termo agricultura familiar se dará nos momentos que o termo representar a conotação 

explicada anteriormente, na perspectiva que define o campesinato como empresa agrícola no campo, e quando 

fizer menção à denominação de agentes e instituições que utilizam tal termo enquanto denominação dessa 

categoria social, que se apresenta distinta à utilização de termos como camponês e campesinato. 
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Essa divisão espacial é definidora das questões educacionais rurais no município, 

estando ambas estreitamente vinculadas: espaço agrário e educação rural, sendo esta última 

definida e alocada de acordo com o primeiro, como será demonstrado no próximo capítulo. 

Demonstrou-se até aqui, como o campo analisado emergiu, foi se reconfigurando, 

como está estruturado até o momento da pesquisa, demonstrando ainda as principais tensões e 

lutas travadas entre os agentes que o compõe, e que, de acordo com seus interesses, como se 

unem para se manterem, se reproduzirem e perpetuarem sua condição hegemônica de 

dominação. 

Aqueles ligados à modernização agrícola, tem-se capitalizado cada vez mais com 

terras, maquinários, agroindústrias, capital financeiro e capital político. Já o campesinato, 

tem-se unido e investido em diferentes estratégias para que, diante de sua expulsão do campo 

e total descapitalização de terra, e comprometimento de sua reprodução e seu modo de vida, 

se unem para subverter suas posições e se recapitalizarem no campo agrário, modificando sua 

estrutura e funcionamento e, assim, poderem continuar no jogo pela sua reprodução 

socioeconômica e cultural.  

Tudo isso foi evidenciado para situar o campo agrário de Jataí nessa pesquisa e 

ainda, para relacionar o que foi demonstrado à educação e as práticas educativas 

desenvolvidas no âmbito rural desse município para avançar no debate e entendimento da 

relação entre o campo agrário, seu agentes e a educação vinculada ao campesinato. 

Nesse sentido, no próximo capítulo, pretende-se evidenciar a concepção de educação 

norteadora dos princípios desta pesquisa, bem como demonstrar os principais agentes e 

instituições (escolares e não escolares) do campo agrário de Jataí e que se constituirão alvo de 

análise. Pretende-se recuperar brevemente a história e constituição desses agentes e 

instituições para que em momento posterior seja possível analisar suas práticas educativas e 

qual seu papel na reprodução do campesinato. 
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2 A EDUCAÇÃO NO CAMPO AGRÁRIO JATAIENSE 

 

 

O objetivo deste capítulo é caracterizar os diferentes modos de se ver a educação, 

tanto em sua concepção restrita ao âmbito escolar quanto em sua concepção ampliada que 

engloba as diferentes práticas educativas, para que se possa identificar quais dessas práticas 

(escolares ou não) são desenvolvidas em favor da reprodução social do campesinato no campo 

e se configuraram como estratégia nesse processo. 

Para isso, inicia-se demonstrando a gênese e estruturação do sistema escolar rural em 

Jataí, situando-o no contexto das concepções de educação vigentes no pensamento 

educacional brasileiro e sua articulação com a realidade local, buscando evidenciar o papel 

que essa educação escolar assumiu e continua assumindo na reprodução do campesinato, 

entendendo que ela é parte constituinte de sua formação, e da luta travada no interior do 

campo agrário, o que é indispensável para compreender as determinações que exerce sobre 

esta realidade. 

Posteriormente, busca-se elucidar uma perspectiva ampliada de educação para 

demonstrar e caracterizar os principais agentes e instituições que ofertam as práticas 

educativas ao campesinato e que não estão circunscritas ao âmbito escolar, para que em um 

próximo momento se possa analisá-las com profundidade e compreender se vão ao encontro 

do processo de permanência e reprodução do campesinato no campo e quais delas se 

constituem como estratégias. 

 

2.1 A educação escolar no campo agrário em Jataí  

 

Todas as reconfigurações que se deram no campo agrário em Jataí, principalmente a 

partir do processo de modernização agrícola demonstrado, trazem em si um conjunto de ideias 

e valores que perpassam todos os segmentos da sociedade, tanto no campo quanto na cidade, 

pois imprimem uma nova maneira de vida e de consumo, típicos da sociedade capitalista e 

urbano-industrial. 

Loureiro (1988) identifica que esse consumo exerce um duplo papel na acumulação 

capitalista: viabiliza a acumulação na agropecuária, por meio da modernização; e também 

viabiliza a acumulação nas indústrias urbanas. A formação de mão-de-obra e a transferência 

de tecnologia são alguns dos meios de ligação entre essas formas de acumulação e é neste 

processo que se torna legível a questão da educação, pois, o trabalho educativo, segundo a 
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autora, “[...] é utilizado para criar necessidade de consumo do produto industrializado na 

produção agropecuária e, com este consumo, dá-se o aumento da produção” (LOUREIRO, 

1988, p. 18), alinhavando assim a educação escolar aos preceitos capitalistas. 

É importante, nesse contexto, que se forme então um aluno universal, mas não sob 

qualquer perspectiva e sim, a partir da ótica de um aluno urbano universalizado, que sirva 

para atender os anseios desse processo de industrialização. Desde que emergiu, essa 

industrialização impulsionou a criação de um espaço urbano que se tornou sinônimo e ideário 

do que é “moderno” e, por consequência, subjugou-se o mundo rural a partir dessa visão 

urbanocêntrica e instaurou-se o ideário de que o mundo rural e sua população são inferiores e 

atrasados
54

.  

Desse modo, a escola implantada no meio rural, historicamente, tem sido uma escola 

pensada a partir dos ideais desta concepção de formação de um aluno urbano universal. 

Pessoa (2007) analisa que isso ocorre pelo fato de que esse processo de modernização da 

economia brasileira, de modo geral, e das relações de produção no campo em particular, 

considera as regiões rurais em apenas duas perspectivas: 1) em relação ao seu potencial 

escoador de produtos industrializados e 2) por sua função de fornecedor de produtos primários 

que abastecem os centros urbano-industriais. Assim, variáveis importantes para a população 

como a 

[...] qualificação de mão-de-obra, desenvolvimento educacional, crescimento dos 

padrões de consumo, enfim, a reprodução sustentável dessa mesma população, 

nunca fizeram parte da contabilidade do nosso processo de modernização. Por isso 

mesmo ele tem sido chamado de modernização conservadora, já que são alterados 

apenas os processos de produção e de circulação de mercadorias e não os 

mecanismos de distribuição da renda auferida. (PESSOA, 2007, p. 15). 

 

Essas questões não são pensadas e postas no meio rural, por que a escola tem uma 

função formativa definida na sociedade a partir do momento em que suas políticas, estrutura e 

organização se propõem a formar um aluno universalizado sob a ótica urbana, que se resume 
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 É importante definir a compreensão de rural, entendendo que não se pode falar de campo e cidade como 

realidades estanques e definidas a partir do espaço geográfico, pois entende-se que o campo está na cidade e a 

cidade está no campo. “Assim, é mais seguro falar do rural levando-se em conta três considerações: a) o rural 

não mais ou não apenas como categoria geográfica específica; b) o rural não mais ou não apenas como produção 

agrícola ou agropecuária; c) o rural como representação social e simbólica.” (PESSOA, 2007, p. 16). E o 

entrecruzamento desses espaços se dá à medida que o rural, nessa última perspectiva, é uma concepção de 

mundo, independentemente de onde se mora ou do que se faz, é um modo como as pessoas e os grupos 

organizam suas relações sociais e produtivas. Nesse sentido é que se fala em ruralidades (CARNEIRO, 1998; 

PESSOA, 2007; OLIVEIRA, 2004). Carneiro (1998, p. 59) afirma que “Nesses termos, não podemos entender a 

ruralidade hoje somente a partir da penetração do mundo urbano-industrial no que era definido tradicionalmente 

como ‘rural’, mas também do consumo pela sociedade urbano-industrial, de bens simbólicos e materiais (a 

natureza como valor e os produtos ‘naturais’ por exemplo) e de práticas culturais que são reconhecidos como 

sendo próprios do chamado mundo rural.” 
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em atender as necessidades produtivas do capital e dos agentes que se sobrepõem na 

correlação de forças e interesses em diferentes campos sociais, não importando assim as 

especificidades de uma formação que pense o mundo rural e sua adequação a ele. 

Um fator que reforça essa situação é o de que a educação e a educação rural, sofrem 

influência direta das decisões tomadas pelos agentes dos campos político e econômico, pois, 

são agentes que ocupam posições dominantes nestes campos e que também definem os rumos 

das questões agrícola e agrária para o país de acordo com seus interesses, devido ao poder e à 

capacidade de força que possuem. Isso quer dizer que, mesmo estando em campos sociais 

diferentes, os agentes, na disputa concorrencial travada no interior de cada campo, ocupam 

posições equivalentes, homólogas e, por isso, ditam as regras do jogo em diferentes campos 

sociais (BONNEWITZ, 2003; BOURDIEU, 1989). 

Nesse sentido, a lógica dos agentes é sempre a de manter a hierarquia e o poder 

daqueles que já o detêm nesses espaços e garantir suas posições de destaque nos mesmos, 

conforme descreve Ortiz (1983, p. 22-23):  

 

Ao pólo dominante correspondem as práticas de uma ortodoxia que pretende 

conservar intacto o capital social acumulado; ao pólo dominado, as práticas 

heterodoxas que tendem a desacreditar os detentores reais de um capital legítimo. Os 

agentes que se situam junto a ortodoxia devem, para conservar sua posição, secretar 

uma série de instituições e de mecanismos que assegurem seu estatuto de 

dominação. [...] Os que se encontram no pólo dominado procuram manifestar seu 

inconformismo através de estratégias de “subversão”, o que implica um confronto 

permanente com a ortodoxia. 

 

Nesse caso, a escola e as diferentes práticas educativas no meio rural estão incluídas 

nesse jogo e se configuram como alguns dos diferentes meios utilizados para atingir 

determinada formação no interior do campo agrário. Esses meios se configuram em 

estratégias, que podem ser caracterizadas como estratégias de conservação ou de subversão. 

As estratégias são utilizadas pelos diferentes agentes em diferentes posições no campo para se 

manterem ou para subverterem suas posições nesse espaço social. 

No entanto, a utilização de estratégias de subversão implica o (re)conhecimento dos 

agentes dominados, de sua posição e de sua condição social diante da disputa travada no 

interior do campo, provocando um confronto direto com a estrutura de poder e hierarquia 

estruturados e estabelecidos, como por exemplo, quando os camponeses entram na luta pela 

terra e conseguem se recapitalizar no campo agrário, como demonstrado anteriormente, 

revertendo sua condição de sem-terra para assentados da reforma agrária. Por outro lado, se 

esses não (re)conhecem essa configuração, ou não estão capitalizados suficientemente para 
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reverterem sua posição, utilizam apenas estratégias para manutenção de suas posições no jogo 

assegurando sua reprodução social. 

É nesse sentido que se toma a análise da educação e das práticas educativas neste 

trabalho, para entender se as mesmas se constituem em estratégias para reprodução social do 

campesinato, seja para manterem suas posições no campo ou para subvertê-las.  

Porém, identifica-se no âmbito da educação escolar rural que ela está longe de servir 

a este propósito, pois 

 

[...] o atual modelo desenvolvimentista, ancorado no projeto das classes dominantes 

para agricultura, não deixa brechas para se implementar uma educação básica no 

campo. Esse modelo tem outras prioridades, tais como a constituição de um mercado 

agrícola destinado a atender interesses transnacionais, o estímulo às grandes 

fazendas para a exportação de grãos e carnes e a integração seletiva dos pequenos 

agricultores na agroindústria. (OLIVEIRA, 2004, p. 96). 

 

A escola rural segue assim, sendo uma questão da cidade e, no limite, estendida 

secundariamente e sem qualquer adequação às necessidades da população do campo, do 

mundo rural, da roça ou do sertão. Oliveira (2004) identifica que, além disso, há uma negação 

por parte da academia em desenvolver estudos acerca dessa temática, bem como persiste a 

negação da própria existência da instituição escolar no meio rural. Desse modo a literatura 

sobre a temática aponta, no extremo, duas tendências básicas a respeito da educação escolar 

rural. 

Uma dessas tendências é a que subordina a educação e a instituição escolar, sob a 

forma de suas práticas pedagógicas, para servir à modernização capitalista das estruturas 

econômicas e tecnológicas da produção agropastoril, conforme tem sido demonstrado até 

aqui, e que se trata de uma “educação rural” ou “educação para o campo”
55

. A outra 

tendência, que efetivamente deve ser qualificada como “educação no campo e do campo”, 

busca associar a educação a práticas sociais da vida, integradas aos diferentes contextos 

culturais, que se destinam a uma prática de formação de um sujeito crítico e que exerça uma 

participação consciente de seu próprio mundo social. Nesta perspectiva entende-se que a 

economia não subordinaria a educação aos seus princípios e, sim, seria subordinada por ela. 

(OLIVEIRA, 2004). 
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 Souza (2016) destaca que uma educação para o campo é uma educação pensada de fora pelo e para o sistema 

capitalista, procurando fazer com que as escolas funcionem como verdadeiras fábricas, e Caldart (2009) destaca 

que uma proposta de Educação do Campo é aquela que defende as particularidades dos sujeitos, o seu modo de 

vida, voltada para o ensino do campo, ou seja, uma escola que vise reconhecer e fortalecer os povos do campo. 
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O que se qualifica como educação rural ou para o campo é a presença da já referida 

educação citadina ofertada em escolas situadas no meio rural
56

, ou seja, é a presença de uma 

escola geograficamente situada no campo, mas pensada a partir da ótica urbana que subordina 

sua oferta à política, à economia e consequentemente à expansão do capitalismo no campo. É 

uma escola que apenas transplanta o ensino urbano, seus princípios, diretrizes, objetivos 

formativos, calendário escolar, para a instituição localizada no meio rural. Isso porque  

 

A cultura hegemônica trata os valores, as crenças, os saberes do campo ou de 

maneira romântica ou de maneira depreciativa, como valores ultrapassados, como 

saberes tradicionais, pré-científicos, pré-modernos. Daí que o modelo de educação 

básica queira impor para o campo currículos da escola urbana, saberes e valores 

urbanos como se o campo e sua cultura pertencessem a um passado a ser esquecido 

e superado. Como se os valores, a cultura, o modo de vida, o homem e mulher do 

campo fossem uma espécie em extinção. (ARROYO, 1999, p. 23) 

 

Fernandes (1999) reforça que isso ocorre por haver uma concepção de que a escola 

urbana é “melhor” do que a rural e, assim, coloca o determinismo geográfico como fator que 

regula a qualidade da educação, sendo em suas palavras mais uma falsa ideia. Isso porque o 

que está em disputa nesse jogo, não é a localidade da escola e sim, um projeto de escola e de 

formação no campo da educação. 

Nesse sentido, Pessoa (2007, p. 27) retrata que “[...] tudo é pensado a partir da cidade 

e para a cidade. E com isso a escola que chega ao meio rural é a mesma da cidade, em termos 

de conteúdo; mas muito pior em termos de preparação de professores, de instalações físicas e 

de concepção didático pedagógica”. 

Nesta lógica, a educação é utilizada como estratégia para disciplinar a reprodução 

social e o funcionamento da sociedade capitalista, ofertando uma educação universal, que seja 

capaz de habilitar tecnicamente os diferentes segmentos sociais (tanto no campo quanto na 

cidade) e adequá-los social e ideologicamente para o trabalho nesse contexto. Assim, a 

educação escolar rural serve como estratégia para manutenção do status quo da sociedade 

capitalista e não se configura como uma estratégia de reprodução social e manutenção do 

campesinato no campo, apesar de cumprir essa função em sua aparência. No máximo ela 

contribui para a alfabetização desses sujeitos, os ensinando a ler, escrever e realizar operações 

matemáticas, quando o faz. 
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 A esse respeito consultar Loureiro (1988); Grzybowski (1984); Pessoa (2007); Queiroz (1997); Lopes (1991); 

Oliveira (2004). 
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Vendo a educação deste prisma, é evidente que, enquanto processo, ela é campo 

social de disputa e, ao mesmo tempo, resultado da disputa. As classes sociais, em 

sua disputa por hegemonia, têm necessidade de elaborar e difundir concepções de 

mundo, conhecimentos e habilidades, padrões de conduta moral e projetos sociais, 

adequados aos seus interesses. Por isto, acabam criando práticas educacionais 

diversificadas mas coerentes, em sua heterogeneidade, quando associadas à 

correlação de forças e à estrutura de poder. (GRZYBOWSKI, 1984, p. 51). 

 

É nesse sentido que as instituições escolares no meio rural servem a determinado 

propósito de formação e seus agentes educativos se constituem nos principais responsáveis 

por concretizá-lo, por meio de suas ações. Isto porque, em sua maioria, reproduzem a 

formação que internalizaram, nessa mesma lógica dominante de um aluno urbano universal, 

fazendo com que, ao externalizarem suas práticas, externalizem também aquilo que os 

constituíram e constituem objetiva e subjetivamente enquanto profissionais. Ou seja, a 

educação, por meio dessa heterogeneidade de práticas educativas, gera um sentido prático 

objetivado nas ações dos agentes sociais (objetivamente e subjetivamente), gerando, 

constituindo e reproduzindo diferentes habitus
57

.  

Desse modo, as práticas educativas dos diferentes agentes podem ser definidas como 

o próprio resultado de um habitus que foi incorporado no decorrer de suas trajetórias sociais 

formativas, habitus esse que orienta suas ações quando efetivam suas docências em diferentes 

contextos, inclusive quando atuam em espaços não escolares, institucionalizados ou não, ou 

ainda como professores nas escolas rurais e que, conscientemente ou não, transpõe os valores 

e princípios da sociedade capitalista nas ações/práticas pedagógicas que desenvolvem.  

O habitus, na teoria bourdieusiana, representa em seu esquema explicativo a 

articulação, a mediação entre o objetivismo e o subjetivismo, como forma de representar a 

mediação entre o ator social e a estrutura da sociedade em que vive. O habitus é, dessa forma, 

um sistema de disposições duráveis, que resulta de um processo de aprendizado 

(internalização cognitiva) dos atores sociais nos diferentes espaços da sociedade, ou seja, nos 

campos sociais (estrutura social objetiva, estruturada). “O habitus informa a conduta, as suas 

estratégias de conservação, reprodução e/ou transformação das estruturas que estão no 

princípio de sua produção.” (LEAL, 2015, p. 84). 

Bourdieu (1983, P. 60-61) define habitus como 

 

                                                 
57

 De acordo com Bourdieu (1983, p. 60) “As estruturas constitutivas de um tipo particular de meio (as 

condições materiais de existência características de uma condição de classe), que podem ser apreendidas 

empiricamente sob a forma de regularidades associadas a um meio socialmente estruturado, produzem habitus 

[...]”. 
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Sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar 

como estruturas estruturantes, isto é, como princípio gerador e estruturador das 

práticas e das representações que podem ser objetivamente “reguladas” e “regulares” 

sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem 

supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias 

para atingi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora 

de um regente. 

 

Assim, o habitus (re)produzido pelos agentes e instituições, externalizado por meio 

de suas docências (suas práticas
58

 objetivas e subjetivas), ou seja, as suas práticas educativas, 

pode servir tanto a reprodução e manutenção de um habitus agromodernizador quanto a 

constituição de um habitus camponês. Por isto, a pesquisa realizada tratou como fundamental 

demonstrar, objetivamente, que tipo de educação escolar vem sendo ofertada no meio rural 

em Jataí, pois somente assim é possível analisar suas determinações na vida do campesinato 

nessa realidade social. 

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação (SME), verificou-se a 

existência até o ano de 2017, de oito (08) escolas rurais polo, sendo que todas as regiões que 

compõem o campo agrário, conforme demonstrado anteriormente, são contempladas com 

uma unidade escolar.  

As escolas são: Escola Municipal Boa Vista, localizada na Fazenda Sobrado (48 km 

de Jataí, na região do Sobrado); Escola Municipal Campos Elísios, na Fazenda Cambauvinha 

(42 km de Jataí, na região da “Onça”); Escola Municipal Clobertino Naves, no Povoado de 

Naveslândia (Região do Pombal, a 40 km de Jataí); Escola Municipal Maria Zaiden, na 

Fazenda Bom Jardim (45 km de Jataí, na região Bom Jardim, limitada pelo Córrego Bom 

Jardim com o município de Serranópolis); Escola Municipal Nilo Lottici, na Fazenda 

Ariranha (as margens do Córrego Ariranha, a 45 km de Jataí); Escola Municipal Professor 

Chiquinho, na Fazenda São José (92 km de Jataí, na Região São José); Escola Municipal Rio 

Paraíso, no Projeto de Assentamento Rio Paraíso (35 km de Jataí); Escola Municipal 

Romualda de Barros, no Povoado da Estância (42 km de Jataí). 

É importante destacar que duas dessas escolas (Clobertino Naves e Romualda de 

Barros) estão localizadas em lugares considerados pelo poder público municipal como áreas 

de expansão urbana (Povoados da Naveslândia e da Estância respectivamente), no entanto, 
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“[...] as práticas que o habitus produz (enquanto princípio gerador de estratégias que permitem fazer face a 

situações imprevisíveis e sem cessar renovadas) são determinadas pela antecipação implícita de suas 

consequências, isto é, pelas condições passadas da produção de seu princípio de produção de modo que elas 

tendem a reproduzir as estruturas objetivas das quais elas são, em última análise, o produto.” (BOURDIEU, 

1983, p. 61). Ortiz (1983, p. 15) menciona que dessa forma “O habitus tende, portanto a conformar e a orientar a 

ação, mas na medida em que é produto das relações sociais ele tende a assegurar a reprodução dessas mesmas 

relações objetivas que o engendraram. [...] A interiorização, pelos atores, dos valores, normas e princípios sociais 

assegura, dessa forma, a adequação entre as ações do sujeito e a realidade objetiva da sociedade como um todo.” 
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esses são dois lugarejos eminentemente rurais, por isso estas escolas são consideradas escolas 

rurais pela SME. 

Todas estas escolas compõem a Rede Municipal de Ensino de Jataí, no entanto, fica a 

cargo da Secretaria Estadual de Educação a oferta do Ensino Fundamental II e do Ensino 

Médio, sob a forma de gestão compartilhada, amparada pela legislação pertinente (Lei n° 

9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação). De acordo com Souza (2016), as 

extensões estaduais estão vinculadas às escolas na cidade, como o Colégio Estadual Alcântara 

de Carvalho, Colégio Estadual João Roberto Moreira, Colégio Estadual Serafim de Carvalho 

e Colégio Estadual Marcondes de Godoy, seguindo as mesmas estruturas formativas. 

Por volta da década de 1980 havia várias escolas no meio rural do município que 

foram criadas ao longo da ocupação e reconfiguração do espaço agrário e que funcionavam de 

modo precário atendendo, majoritariamente, os filhos de trabalhadores rurais. Na tentativa de 

reorganizá-las, foram criadas, por meio da Lei Municipal n° 1.380/89, trinta e nove (39) 

escolas, que ofertavam, em uma sala de aula multisseriada, o correspondente à primeira fase 

do ensino fundamental. (EMNL, 2005). 

Estas escolas mudavam suas sedes de tempos em tempos para atender interesses dos 

fazendeiros, como forma de manter os empregados na fazenda e atender os seus filhos e 

foram autorizadas a funcionar por meio da Resolução do Conselho Estadual de Educação de 

n° 048, no ano de 1998. Somente na década de 2010 foram reagrupadas sob a forma de 

escolas polo, mas continuam possuindo em seu interior turmas multisseriadas na primeira fase 

do Ensino Fundamental (EMNL, 2005). 

Essa reestruturação das escolas rurais está relacionada ao próprio movimento de 

ocupação dos cerrados e expansão da agricultura capitalista abordado anteriormente, que teve 

impacto direto na diminuição da população rural deslocada para a cidade, acarretando, 

consequentemente, a diminuição da demanda por ensino e o fechamento de unidades 

escolares, bem como a inserção do transporte escolar para levar os alunos para as escolas polo 

ou para as escolas urbanas. (SOUZA, 2016). 

Essas escolas em Jataí estão nos locais considerados mais “produtivos” do espaço 

rural e beneficiam aqueles que moram geograficamente mais próximos delas, deixando em 

situação desfavorável aqueles que moram mais distantes, pois perdem um tempo significativo 

no transporte de ida e volta da escola, chegando a oito horas nos dois sentidos, gerando 

desconforto aos estudantes e prejudicando o rendimento escolar (SOUZA, 2016). Isso sinaliza 

a falta de preocupação do poder público em organizar a oferta das escolas de acordo com a 
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realidade local e até mesmo em implementar mais unidades escolares para que se possa sanar, 

no mínimo, esse tipo de problema. 

Oliveira (2004) em sua pesquisa destaca que quem se “beneficia” dessas escolas 

rurais não são os filhos da minoria dos latifundiários que representam o agronegócio na 

região, pois estes, em boa parte dos casos, residem na cidade e possuem outras atividades, e 

seus filhos são enviados para estudar nas cidades e nos grandes centros. Portanto, quem se 

“beneficia” desse sistema escolar são os filhos dos trabalhadores rurais e camponeses que 

vivem no campo e do campo. O que existe no campo é um atendimento paliativo à população 

rural jataiense. 

 

Distantes de uma reforma agrária que promova a equidade social no meio rural, a 

educação serve como compensação pelo descaso do poder público para com os 

rurícolas jataienses. Na verdade, a oferta de escolarização acaba dinamizando outros 

setores do meio rural do município, pois desobriga os grandes produtores rurais do 

atendimento à legislação trabalhista. (OLIVEIRA, 2004, p. 92). 

 

Os grupos oligárquicos, dominantes no campo político e que, por decorrência, 

influenciam diretamente as políticas educacionais, historicamente são os mesmos que sempre 

assumiram e assumem uma postura diante da questão agrária brasileira, que  

 

[...] preconiza a modernização da agricultura e investimentos e infra-estrutura e 

apresenta a educação rural como o agente reparador dos problemas agrários. Esse é 

o caso jataiense. O ônus social de um modelo de agricultura excludente é 

compensado com a oferta de escolarização à população rural, oferta que nunca foi 

seriamente discutida. (OLIVEIRA, 2004, p. 94-95). 

 

Caldart (2009, p. 49) reforça que,  

 

Existem pontos que favorecem este setor a propor escolas no campo, pois o próprio 

movimento de expansão do capital no campo exige, dentro de um processo de 

reestruturação dos arranjos produtivos que os trabalhadores sejam minimamente 

‘formados’, não necessariamente para a agricultura, mas para demandas da 

industrialização emergente. Outro fator é que “[...] elas podem ser (já foram em 

outros tempos) um bom veículo de difusão da ideologia do agronegócio: através da 

nova geração ‘modernizar’ as mentes para a nova ‘revolução verde’, a dos 

transgênicos, da tecnologia ‘terminator’, da monocultura para o negócio, dos 

insumos químicos industriais, da maquinaria agrícola pesada, completamente 

submetida à lógica da reprodução do capital. 

 

Oliveira (2004) ao estudar a realidade das escolas rurais jataienses sob a ótica das 

ruralidades, constatou que não existe uma “distintividade” pedagógica que promova a 

formação do trabalhador rural nessas escolas, ou seja, estão sim alinhavadas com as 

estratégias do agronegócio, no sentido de preparar os estudantes para ingressarem no mercado 
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de trabalho e ainda, como menciona Souza (2016), para servirem de mão de obra barata para 

os empreendimentos capitalistas no campo e na cidade. Souza (2016, p. 121) identificou que  

 

Em todas as escolas no campo que funcionam sob a gestão compartilhada, há uma 

divisão na administração pedagógica entre a Rede Municipal e a Rede Estadual de 

Ensino. Portanto, o ensino, o currículo, a administração interna (contratação de 

professores), livros, materiais e recursos didáticos são disponibilizados pelo Colégio 

Estadual responsável pela unidade escolar e a Prefeitura Municipal cede o prédio 

para abrigar as aulas. 

 

Isso quer dizer que,  

 

As atividades curriculares são desenvolvidas de acordo com a normatização do 

Colégio Estadual responsável pela extensão (conselho de classe, material 

pedagógico, currículo, reuniões pedagógicas e projetos de ensino), porém, o 

calendário utilizado é o municipal, pois as extensões seguem a organização do 

transporte escolar que acompanha a administração municipal. Portanto, as unidades 

escolares que funcionam como extensão não dispõem de um PPP diferenciado, 

seguindo as normatizações dos Colégios Estaduais que estão no urbano. Assim, um 

professor da equipe pedagógica da extensão descreveu que eles não mudam nada, 

currículo e livros, trabalham conforme a organização estadual. (SOUZA, 2016, p. 

121). 

 

Oliveira (2004), Silva (2012) e Souza (2016), ao pesquisarem as escolas rurais do 

município de Jataí, chegaram à conclusão de que as escolas localizadas no campo seguem as 

orientações curriculares em uma reprodução fiel do modelo urbano, sem adequação mínima 

do ensino para a realidade dos estudantes. Silva (2012, p. 42) destaca: “[...] nenhum [dos 

alunos pesquisados de todas as escolas rurais de Jataí] disse aprender algo relativo ao cultivo 

da terra e manejo de animais. Com certeza, há uma grande discrepância entre o ensino e a 

realidade dos estudantes.” 

Em Jataí há apenas uma educação “para o campo”, ou seja, somente escolas 

localizadas, situadas, no meio rural, totalmente descontextualizadas da realidade e do modo de 

vida das pessoas que moram e trabalham no campo. Portanto, fica explícito que não se pode 

falar e nem se tem uma educação “do campo” em Jataí, pois ela inexiste. “Com todas as 

transformações pelas quais tem passado o país desde o início da segunda metade do século 

XX, pensar uma escola localizada no campo não esgota a problemática do atendimento 

educacional de populações rurais.” (PESSOA, 2007, p. 14). 

É necessário e se constitui enquanto direito do povo do campo de se ter uma escola 

“no” campo, ou seja, no lugar em que vivem, e “do” campo, que seja pensada nesse lugar, 

com todas as adequações e ajustes necessários para suas vidas e trabalho. 
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Pessoa (1997, p. 150) ressalta que “É inegociável e inadiável a implantação de um 

sistema de educação próprio para as populações rurais, abrangendo não só calendário, mas 

também conteúdo e metodologias, formas adequadas de participação da comunidade e suporte 

alimentar.” Isso pelo fato de que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 

seu artigo 28, fornece todas as condições possíveis para uma adequação do ensino à realidade 

rural. No entanto, se presencia no Brasil, de modo geral, apenas um discurso por parte do 

poder público de que a educação do campo está sendo ofertada, mas esse discurso se resume 

em papéis e propostas que não se materializaram.  

A ideia e o movimento por uma educação do campo emergiram a partir da 

organização de vários movimentos sociais em torno de seus direitos, principalmente a partir 

dos anos 1980, que dataram o fim da ditadura imposta por governos militares no Brasil (1964-

1985). Com o fim do bipartidarismo em 1979 teve início a reorganização partidária no país, 

em que emergiram vários partidos, como o Partido dos Trabalhadores (PT) que apresentava 

ideias mais progressistas e se mostrou como principal partido na luta contra a ditadura. 

Todo esse contexto provocou uma ebulição social e a (re)organização de vários 

setores da população, a partir da organização e criação de sindicatos de trabalhadores, de 

movimentos sociais em diversos setores na luta por direitos básicos, de reorganização do 

movimento estudantil por meio da União Nacional de Estudantes (UNE), da criação do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), dentre outros. A união de vários 

setores sociais, as ideias progressistas no âmbito do conhecimento, a chegada de figuras 

expressivas do exílio, como Paulo Freire que retornou em junho de 1980, ocasionaram 

tensões constantes naquela década, principalmente em torno do debate e aprovação da 

constituição de 1988, e das eleições diretas em 1989. Esses fatores, por sua vez, engendraram 

várias lutas posteriores. 

É desta conjuntura, principalmente da luta do MST que representou milhares de 

trabalhadores que foram expulsos do campo com o avanço da modernização agrícola, que 

possibilitou a luta pelo retorno à terra e em prol da reforma agrária e, no bojo desta, a luta 

pelo direito a uma educação compatível com a vida no campo. Essa bandeira de luta foi 

ganhando forças e deu origem ao I Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária 

(ENERA) realizado no ano de 1997, que representou a insatisfação do MST, bem como de 

outros agentes e instituições acerca da educação ofertada na época às crianças, jovens e 

adultos dos sertões e do campo brasileiro. (OLIVEIRA; CAMPOS, 2012). 

Tudo isso culminou no maior marco dessa luta que se materializou na I Conferência 

Nacional denominada “Por uma Educação Básica no Campo”, realizada no ano de 1998 no 
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município de Luziânia – Goiás. Essa Conferência se constituiu em marco histórico nessa 

trajetória, pois foi nela que se estabeleceram de fato o projeto e a concepção político-

pedagógica do que pode ser denominado e materializado como Educação do Campo. 

 

O surgimento da expressão “Educação do Campo” pode ser datado. Nasceu primeiro 

como Educação Básica do Campo no contexto de preparação da I Conferência 

Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 

a 30 de julho 1998. Passou a ser chamada Educação do Campo a partir das 

discussões do Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 

2002, decisão posteriormente reafirmada nos debates da II Conferência Nacional, 

realizada em julho de 2004. (CALDART, 2012, p. 259-260). 

 

Portanto, o projeto “Por uma educação básica do campo” nasceu dos/nos 

movimentos sociais e tem um vínculo estreito com as lutas por educação nas áreas de reforma 

agrária, mas não nasceu apenas como crítica e sim como contraponto de práticas, construção 

de alternativas, de políticas e como crítica projetiva de transformações numa perspectiva 

contra-hegemônica. (CALDART, 2009). 

O protagonismo dos movimentos sociais e seus anseios por uma educação libertadora 

e emancipatória é o diferencial entre educação do campo e educação rural, e ainda, a 

negociação dos movimentos em prol de políticas educacionais, bem como a postulação de 

uma nova concepção de educação que incluísse suas lutas, cosmologias, territorialidades, 

concepções de natureza, família, dentre outros aspectos que compreendem as especificidades 

do mundo e da vida no campo. Pessoa (2007, p. 13) ressalta que  

 

A luta pela reforma agrária tem definido não apenas uma nova territorialização, 

como tem se constituído também num tema permanente da agenda política 

brasileira. Mas a maior novidade de todo período pós-década de 1980, na questão 

agrária, é que a luta pela reforma agrária está provocando uma outra reforma, a da 

história da educação [...]. 

 

Oliveira e Campos (2012, p. 238) afirmaram que é fruto das demandas dos 

movimentos sociais
59

, desde a década de 1990 e suas lutas junto ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE), o “[...] Parecer nº 36, de 2001, e a resolução nº 1 (3 de abril de 2002 – 

“Diretrizes operacionais da educação do campo”), bem como a constituição do Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT) (2003).” 

                                                 
59

 Para além dos Movimentos Sociais do Campo, outros agentes como as Universidades, a Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão da Pastoral da Terra (CPT) também se uniram nessa luta. 
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Caldart (2003) explica que a realidade da educação do campo exige sim uma postura, 

sobretudo, prática e política de todos que estão engajados nesse movimento e fazem parte 

desse projeto, e explicita que,  

 

Na sua origem, o ‘do’ da Educação do campo tem a ver com esse protagonismo: não 

é ‘para’ e nem mesmo ‘com’: é dos trabalhadores, educação do campo, dos 

camponeses, pedagogia do oprimido... Um ‘do’ que não é dado, mas que precisa ser 

construído pelo processo de formação dos sujeitos coletivos, sujeitos que lutam para 

tomar parte da dinâmica social, para se constituir como sujeitos políticos, capazes de 

influir na agenda política da sociedade. [...] O ‘do campo’, neste caso, retoma a 

velha discussão sobre como fazer uma escola vinculada à ‘vida real’, não no sentido 

de apenas colada a necessidades e interesses de um cotidiano linear e de superfície, 

mas como síntese de múltiplas relações, determinações, como questões da realidade 

concreta. (CALDART, 2009, p. 41;46). 

 

Fernandes (1999, p. 47) destaca que para isso “Um primeiro passo é reconhecermos a 

necessidade da escola do campo. Valorizar essa condição é o ponto de partida.” 

Nas escolas rurais de Jataí, essa ainda é uma realidade distante, Souza (2016) em sua 

pesquisa, ao questionar os professores se os mesmos conhecem as diretrizes desse projeto, 

constatou que “[...] 77% dos entrevistados não conhecem essa proposta, se expressando da 

seguinte forma: ― não conheço. Nunca trabalhei com essas diretrizes (PROFESSOR P1, 

2015), ― Se existe eu não tive acesso.” (p. 144). 

Isso quer dizer que durante todo o processo formativo desses docentes eles sequer 

tiveram acesso a este debate e a estas diretrizes, inclusive nas suas diferentes formações 

iniciais, pois em sua pesquisa Souza (2016) desmistifica aquele velho discurso de que os 

professores do campo são leigos e sem formação, ao constatar que  

 

[...] todos os professores são graduados e, entre estes, 69% são especialistas e um 

pequena [sic] parcela de 12% já concluíram [sic] o Mestrado, sendo que 19% dos 

entrevistados estão no mestrado em andamento. Contudo, não entrevistamos 

nenhum professor que tenha o título de doutor nas escolas. (SOUZA, 2016, p. 142). 

 

O fator “diferencial” na prática desses docentes é a adoção de livros do Programa 

Nacional do Livro Didático para o Campo - PNLD campo, para turmas multisseriadas e 

seriadas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, mas esta é a exceção, a regra é a utilização 

dos livros adotados pelas escolas urbanas. Souza (2016) identificou dois livros que são 

utilizados: Porta Aberta (utilizado nas escolas da cidade e do campo) e o livro Girassol 

Saberes e Fazeres do campo. 
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Para além destes livros, Souza (2016) e Silva (2012), em seus trabalhos, apontam 

para possibilidades
60

 as quais os professores podem desenvolver em suas estratégias didático-

pedagógicas que, minimamente promova a articulação entre o conteúdo e a vida dos 

camponeses estudantes. Souza (2016, p. 124) destaca que  

 

 [...] os professores podem realizar suas adequações conforme sua formação e 

disciplina trabalhada. Os Educadores necessitam de planejamentos específicos para 

obter resultados para não continuar a reproduzir de forma idêntica a educação 

urbanocêntrica. Mesmo assim, constatou-se na pesquisa que os docentes não têm 

licenciatura para a educação do campo e nem mesmo recebem cursos de capacitação 

ou atualização neste sentido. 

 

No entanto, frisa-se que não se pode abrir mão de uma luta que é maior, nem da 

materialização do que a lei permite para garantir os direitos dessa população, como a 

adequação e flexibilização do currículo, dos conteúdos, da implementação do sistema de 

alternância, ou seja, de toda uma estrutura que seja adequada ao modo de vida e trabalho no 

campo e assim transferir esta responsabilidade apenas à esfera de atuação desses professores. 

Caldart (2009, p. 53) menciona que este projeto de educação para o campo só é possível por 

meio da luta, pois,  

 

Na sociedade em que estamos e numa correlação de forças tão desfavorável aos 

trabalhadores e à própria ideia de transformações sociais mais radicais, não se espere 

que o Estado brasileiro, e nem mesmo que os ‘governos de plantão’, aceitem 

(primeiro) uma política de educação que tome posição (prática) por um projeto 

popular de agricultura, de desenvolvimento do campo, do país, que a ajude a formar 

os trabalhadores para lutar contra o capital e para construir outro sistema de 

produção, outra lógica de organização da vida social (é exatamente o objetivo 

originário da Educação do campo). E (segundo) que aceitem os movimentos sociais 

como protagonistas da Educação do campo, que aceitem os trabalhadores pobres do 

campo como sujeitos da construção (forma e conteúdo) de políticas públicas, ainda 

que específicas para sua própria educação. Se fosse assim, a hegemonia do Estado já 

seria outra. 

 

Lutar por uma educação do campo é imprescindível, pois esta pode se configurar 

como uma estratégia de reprodução social do campesinato, ao reconstituir sua cultura, 

solidificar seu modo de vida e identificar o valor que estes possuem na sociedade 

contemporânea, tendo em vista que estes camponeses se sentem desvalorizados e diminuídos 

diante do discurso da modernização agrícola e dos preceitos urbano-industriais que impõe 

uma visão de atraso em relação ao seu modo de vida e o meio rural, exaltando o agronegócio. 

                                                 
60

 Não é intenção dos autores, nem desse trabalho, formular receitas prontas para serem utilizadas pelos 

professores, mas sim propiciar reflexões para possíveis estratégias que pensem minimamente a articulação entre 

o conteúdo ministrado e a vida no campo. 
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É este mesmo discurso que faz com que os camponeses queiram enviar seus filhos 

para estudar na cidade ou querer que a mesma educação ofertada na cidade seja ofertada no 

campo, “por ser melhor”, pois este é o discurso urbanocêntrico predominante e uma das 

estratégias utilizadas nessa disputa no espaço rural para que a escola seja reprodutora desse 

modelo e formadora de mão de obra barata para o campo e para a cidade. Uma das funções e 

prioridades da educação do campo deve ser a de desmistificar essa visão e fazer com que os 

campesinos se sintam valorizados e que também valorizem sua vida, sua cultura e modo de 

produção.  

Em se tratando da educação básica, ou seja, das crianças e dos jovens rurais, pensar e 

adequar um projeto de formação é extremamente importante, pois, além de ser fonte geradora 

de um habitus camponês, pensa-se em uma das maiores especificidades desse processo, que é 

a manutenção destes junto à família. Pessoa (1997) afirma que a família é o agente mais 

importante neste contexto e qualquer proposta de escolarização voltada a este público deve se 

atentar para não retirar a criança da família e, ainda, para o fato de que as crianças e jovens 

camponeses são muito mais trabalhadores que estudam do que estudantes que trabalham. A 

educação escolar rural deve ser assim, uma complementação da educação familiar para o 

trabalho e para a vida. 

Um outro dado significativo sobre a educação escolar rural em Jataí é a não oferta da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos em nenhuma de suas unidades, nem mesmo na 

Escola Rio Paraíso, que tem sua unidade na sede do Projeto de Assentamento Rio Paraíso e na 

Escola Romualda de Barros no distrito da Estância, que atenderia os assentamentos mais 

próximos, como o Assentamento Rio Claro e o Assentamento Santa Rita. 

Este fato carece de uma investigação aprofundada junto à realidade local para se 

constatar os reais motivos desta não oferta, apesar de haver um grande contingente de pessoas 

adultas neste espaço rural que não concluíram nem mesmo a primeira fase do ensino 

fundamental (IBGE, 2010).  

No entanto, tanto as crianças quanto os jovens e os adultos, não cessam seus 

aprendizados por não estarem em instituições escolares, por não terem concluído seus 

estudos, ou por estas não lhes ofertarem uma educação adequada, pois, cotidianamente, 

precisam ressignificar seus saberes diante das dificuldades e das necessidades impostas para 

se ajustarem às mudanças, principalmente aquelas inerentes ao mundo produtivo, que se 

reestruturam constantemente e lhes fornecem renda para permanecerem no campo.  

A instituição escolar não é o único lugar de formação desses camponeses, ela se 

constitui em apenas uma possibilidade, dentre tantas outras, de socialização do saber e do 
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conhecimento e é, nesse âmbito específico, de outras possibilidades e práticas educativas, que 

pretende-se desenvolver a análise desta pesquisa, a partir da demonstração de alguns agentes e 

instituições do campo agrário em Jataí que possibilitam aos camponeses a aquisição e 

reelaboração constante de seus saberes. 

 

2.2 A educação não escolar: práticas educativas no campo agrário em Jataí 

 

A educação não é uma ação exclusiva do sistema escolar, como dito anteriormente e, 

mesmo aqueles marginalizados por esse sistema continuam seus aprendizados. Educação é, 

antes de tudo, nas palavras de Loureiro (1988), formação de consciência e aquisição de 

conhecimento do real que se faz em sociedade, portanto, faz-se não só na prática escolar, mas 

por meio de diferentes práticas que também são educativas. 

Brandão (1986) ressalta que os locais especializados para o ensino, em que 

especialistas em ensinar fariam seu trabalho, são uma criação tardia do homem, pois, durante 

toda a história social da humanidade a prática pedagógica sempre existiu, porém, imersa em 

outras práticas sociais anteriores. “Assim, a educação como prática em si mesma e a escola 

como o lugar físico do seu exercício representam um desdobramento do processo de 

expropriação do poder comunitário sobre a totalidade do saber necessário.” (BRANDÃO, 

1986, p. 25). 

Por isso mesmo, Loureiro (1988) afirma que o pensamento dominante na sociedade é 

o de que educação significa estudo, justamente pelo fato de que a educação escolar é o tipo 

hegemônico na sociedade, tornando a história da educação no Brasil restrita à história da 

instituição escolar. Esse reducionismo faz com que se negligenciem nessa história outras 

práticas e atores, como, por exemplo, as práticas da imprensa, dos movimentos sociais, das 

igrejas, dos partidos políticos, dos sindicatos, da família, dentre tantas outras. 

A concepção de educação que permeia todo esse trabalho, portanto, é uma concepção 

ampliada, que abarca as diferentes dimensões do ensinar e aprender e do aprender e ensinar, 

pois onde circula a vida o saber está presente e é apropriado, reelaborado e reproduzido, a 

educação existe livre e entre todos, como menciona Brandão (1989), a educação é uma forma 

que as pessoas criam para socializar o saber, seja como ideia ou como crença, para repassar o 

que é comunitário em relação ao saber, ao trabalho, enfim, à vida. 

Nesse entendimento, é tida como um processo amplo que permeia a vida, ou como 

diria Mészáros (2008, p. 21), parafraseando Paracelso (um pensador do século XVI): “A 

aprendizagem é a nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase até a 
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morte; ninguém passa dez horas sem nada aprender”. Sob este prisma, a educação é 

indissociável da vida e abrange todas as esferas que a circunscrevem, numa riqueza de trocas 

entre tudo e todos que se permitam ensinar e aprender.  

Brandão (1989, p. 10) diz que a educação é, “[...] como outras, uma fração do modo 

de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, 

em sua sociedade”. Ninguém escapa da educação, seja em casa, na rua, na igreja ou na escola, 

pois todos, de um modo ou de outro, envolvemos pedaços de nossas vidas com ela e todos os 

dias misturamos a vida com a educação. 

No entanto, Mascarenhas (2004) ressalta que,  

 

Não é muito comum, nos cursos de formação de professores e nas pós-graduações 

em educação, discutirmos os processos educacionais que se dão em outros espaços 

sociais. Na realidade há dificuldades para enxergá-la e analisá-la além das fronteiras 

da escola. O nosso olhar é meio míope e nossa percepção de educação ressente-se de 

uma certa clausura. (p. 15). 

 

Assim, a educação deve ser entendida para além do sistema formal de ensino escolar, 

para além do espaço institucionalizado da escola e deve abarcar a totalidade de práticas 

educativas da sociedade e, para isto, é necessário entender a educação nesta perspectiva 

ampliada, como um processo rico e complexo que é a própria vida em sociedade, sendo ela, 

na visão de Mascarenhas (2004), um instrumento por excelência da socialização e que dá 

continuidade à vida social dos indivíduos. 

A este respeito, Brandão ressalta que,  

 

Separando-a por vezes do mundo e de domínios sociais e culturais onde ela 

concretamente existe, ou, ao contrário, associando-a diretamente a amplas e 

longínquas ‘determinações sociais’, o pensamento do educador não raro esquece de 

ver a educação no seu contexto cotidiano, no interior de sua morada: a cultura – o 

lugar social das idéias [sic], códigos e práticas de produção e reinvenção dos seus 

vários nomes, níveis e faces que o saber possui. (1986, p. 12). 

 

É este olhar mais abrangente que permite enxergar a educação de uma perspectiva 

ampliada e apreender a relação entre educação, cultura e sociedade, ou seja, da vida e do 

modo como ela é produzida e como, nesse processo, também se (re)produz o conhecimento. E 

é esta concepção que está na base do que se entende por educação neste estudo. A partir dele 

analisa-se as práticas educativas dos diferentes agentes e instituições que atuam no campo 

agrário em Jataí com os camponeses.  

Nesse sentido, é necessário primeiramente, destacar e caracterizar quais são esses 

agentes coletivos e instituições, para que, posteriormente, possam ser analisadas suas práticas 
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educativas: o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); a Cooperativa Mista 

Agropecuária do Rio Doce (COPARPA); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí (STR-

J) e o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura Familiar da 

Universidade Federal de Goiás (NEAF/UFG); 

 

2.2.1 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR  

 

A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural está relacionada ao que 

primeiramente deu origem ao ensino técnico profissional no Brasil desde o século XIX, no 

entanto, a educação profissional se distingue do ensino técnico profissional, pois tem 

finalidades diferentes no contexto da formação. O grande impulso do ensino técnico 

profissional se deu no início do século XX, quando foram criadas escolas de 

profissionalização em todas as capitais do Brasil e ainda a onda de instalação de várias 

indústrias no país após a Primeira Guerra Mundial, ocasionada pela necessidade de cortes de 

importação de produtos industriais necessários ao desenvolvimento do país. Tudo isso gerou 

uma demanda alta por operários e consequentemente uma demanda maior pela formação dos 

mesmos, que se dava nas Escolas de Aprendizes e Artífices. (MARIANI et al, 2016). 

A concepção que prevalecia acerca desse tipo de educação sempre esteve ligada ao 

fato de que esse ensino servia à formação daquelas pessoas tidas como desfavorecidas na 

sociedade, oriundas da classe baixa e que, geralmente, desenvolviam trabalhos manuais. A 

formação “literária” e superior foi, durante um longo período no Brasil, privilégio de uma 

minoria abastada economicamente.  

E o que o Estado fez foi transferir ainda mais a sua responsabilidade com a 

qualificação dos trabalhadores para os empresários do setor da indústria e do comércio, 

quando criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), em 1946.  

 

Data de 1950, a segmentação da educação brasileira em duas partes distintas: a 

educação formal, na qual os alunos tinham acesso a um conjunto básico de 

conhecimentos que eram cada vez mais amplos à medida que progrediam nos seus 

estudos; e a educação para o trabalho, quase exclusiva do SENAI e SENAC, na qual 

o aluno recebia um conjunto de informações relevantes para o domínio do seu 

ofício, sem um aprofundamento educativo que lhe desse condições de prosseguir nos 

estudos, ou mesmo de se qualificar em outros domínios. (MARIANI et al, p. 8, 

2016). 
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O Senar teve sua criação determinada na Constituição Federal de 1988, no artigo 62 

das Disposições Transitórias e foi criado no ano de 1991, pela Lei n° 8.315, seguindo a 

legislação relativa aos outros órgãos do Sistema S
61

. O objetivo maior desde sua criação foi/é 

organizar, administrar e executar, em todo território nacional, o ensino da formação 

profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, seja em centros mantidos pela 

instituição ou sob a forma de cooperação, no entanto, sempre dirigida aos trabalhadores 

rurais. 

Sua sede, a Administração Central, está localizada no Distrito Federal e conta com 

mais 27 Administrações Regionais, uma em cada estado e é organizado e administrado pela 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), ligado também à Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

O Senar funciona por meio da arrecadação de contribuições realizadas juntamente a 

Previdência Social e a aplicação dos recursos se dá de acordo com a arrecadação proporcional 

realizada em cada estado da federação, sendo deduzida a cota relativa às despesas de caráter 

geral.  

Os Decretos 566 de 1992 e 790 de 1993 definem que as rendas do Senar são 

constituídas por contribuição mensal compulsória de 2,5% sobre o montante da remuneração 

paga a empregados por pessoas jurídicas de direito privado (ou a ela equiparadas) que 

exerçam atividades: agroindustriais; agropecuárias; extrativistas vegetais e animais; 

cooperativistas rurais; sindicais patronais rurais; e ainda, por meio da  

 

[...] contribuição compulsória, a ser recolhida à Previdência Social, de um décimo 

por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da 

produção da pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária 

ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio 

de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de 

forma não contínua; (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1992, p. 4). 

 

Há também rendas oriundas de doações e legados, de subvenções da União, Estados 

e Municípios, de multas arrecadadas, da prestação de serviços e da alienação ou locação de 

seus bens, de receitas operacionais e de rendas eventuais, assim denominadas pelos Decretos 

566 e 790. O montante arrecadado é revertido para manutenção do próprio órgão, para 

                                                 
61

O chamado “Sistema S” refere-se aos Sistemas Nacionais de Aprendizagem e é composto por nove órgãos: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); Serviço Social da Indústria (SESI); Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social do Comércio (SESC); Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR); Serviço Social do Transporte (SEST); Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequena Empresa (SEBRAE). (MARIANI et al, 2016). 
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manutenção do seu quadro de funcionários (que são contratados via concurso público) e para 

a realização de programas, projetos e cursos que atendam as especificidades dos trabalhadores 

do campo. Uma das pessoas responsáveis pela mobilização dos cursos em Jataí explica: 

 

Os cursos são gratuitos. Porque na verdade o Senar, quem paga é o produtor, tudo 

que é vendido no campo, a gente quando vende nosso leite, qualquer produção, a 

gente paga o... É ICMS? É o antigo Funrural né, INSS, é isso, então é descontado, 

do INSS tem uma parte que vai para o Senar né, 2,3% vai para o Governo Federal 

que repassa 0,2% para o Senar, esse recurso o Senar devolve pro produtor em 

capacitação. O que não é repassado ao produtor volta por governo. (MSJ). 

 

As Administrações Regionais são responsáveis por diagnosticar suas realidades 

rurais estaduais e municipais e, a partir daí, definir um planejamento anual de trabalho que 

seja condizente com suas duas frentes de ações prioritárias, denominadas de Formação 

Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS). A Formação Profissional Rural,  

 

É um processo educativo, sistematizado, que se integra aos diferentes níveis e 

modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia 

para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para a vida produtiva e 

social atendendo às necessidades de efetiva qualificação para o trabalho, com 

perspectiva de elevação da condição sócio profissional do indivíduo. (SENAR, 

2017). 

 

Essa frente de atuação conta com 8 áreas de ação: agricultura; pecuária; silvicultura; 

aquicultura; extrativismo; agroindústria; atividades de apoio agrossilvipastoril e atividades 

relativas à prestação de serviços. Já a segunda frente de atuação consiste na Promoção Social 

(PS) que, “Com enfoque educativo possibilita ao trabalhador, produtor rural e suas famílias a 

aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças 

de atitudes que favorecem melhor qualidade de vida e participação na comunidade.” 

(SENAR, 2017).  

As áreas de ação dessa frente abrangem questões inerentes à saúde; alimentação e 

nutrição; artesanato; organização comunitária; cultura, esporte e lazer; educação; e apoio às 

comunidades rurais. Para a realização dos eventos ligados a estas frentes de ação da FPR e da 

PS as administrações regionais buscam parcerias com diferentes entidades, como os 

sindicatos rurais, as associações de produtores, cooperativas, órgãos de assistência técnica, ou 

seja, todas aquelas que podem auxiliar a alcançar o público almejado, de modo que se atenda 

o maior número possível de municípios do país. 

A estrutura de organização do Senar conta com diferentes agentes que são 

responsáveis por realizarem as ações educativas, desde o planejamento até a execução e a 
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avaliação, em um trabalho articulado entre os superintendentes e as equipes técnicas 

regionais, junto aos supervisores, instrutores e mobilizadores. Os mobilizadores têm papel 

fundamental nessa articulação, pois são responsáveis pelo trabalho de selecionar as pessoas 

que irão compor as turmas, definir junto ao público alvo qual o curso desejado, sendo 

responsável também pela escolha e organização do local em que a ação será desenvolvida. 

Os instrutores são os profissionais, agentes, capacitados para mediar o conhecimento 

junto às famílias atendidas, são profissionais formados nas mais diversas áreas do 

conhecimento, como agronomia, veterinária, zootecnia, técnicos agrícolas, profissionais da 

área da saúde, dentre outros. Esses profissionais passam por processos de credenciamento, 

formação e supervisão.  

A mobilizadora do Senar em Jataí relata como se deu a parceria para o 

funcionamento dos cursos: 

 

[...] sempre fui sindicalizada desde muito cedo assim, devido aos programas rurais 

que a gente participa, então teve a indicação para colocar alguém na parte de 

mobilização do Senar dentro do Sindicato e eu fui convidada, faz nove anos né, hoje 

o sindicato tem outra mobilizadora que é a [...], devido a essa questão da terra a 

gente deixou ela lá como interna e eu sou só contratada e faço articulação de campo. 

(MSJ). 

 

As particularidades do Senar em Jataí, com quais instituições fazem parcerias, onde 

desenvolvem os cursos, quais cursos ministram, bem como o papel que esta instituição exerce 

no campo agrário e as práticas educativas que seus agentes sociais desenvolvem junto às 

famílias camponesas, serão alvo de análise em momento posterior neste estudo. 

 

2.2.2 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí – STRJ 

 

Com a aprovação, no ano de 1963, do Estatuto do Trabalhador Rural, criam-se 

regidas por esta legislação, no ano de 1964, a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), 

representante oficial dos proprietários rurais e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura (CONTAG)
62

, representante dos trabalhadores rurais no campo agrário brasileiro. 

No estado de Goiás o movimento sindical de trabalhadores rurais ainda era tímido nesta 
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 Pessoa (1999) ressalta que a regulamentação do sindicalismo rural provocou uma grande competição entre a 

Ação Popular (AP), o Partido Comunista (PC) e a Igreja, pela criação e controle dos sindicatos, refletindo na 

criação da própria Contag, que teve em sua primeira direção, quatro membros do PC, três ligados à AP e dois aos 

grupos cristãos do Nordeste. A criação da Contag foi a primeira realizada em conjunto entre católicos e 

comunistas na questão agrária. 
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década, assim como a implementação das políticas de “modernização” da agricultura nos 

campos cerradeiros desse estado. 

No entanto, Pessoa (1999) ressalta que o começo da legislação sobre sindicalismo 

rural no Brasil foi pela lei n° 979, de seis de janeiro de 1903 e também o Decreto n° 1637, de 

5 de janeiro de 1907, que autorizavam a federalização de sindicatos juntando até mesmo 

empregadores e empregados de um mesmo ramo. Porém, o autor ressalta que a questão da 

abertura política para o sindicalismo rural só se deu a partir de 1961, mais efetivamente, a 

partir de 1962, quando foi criada a Superintendência da Política Agrária (SUPRA) e em 1963 

com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, sendo que nesse período foram criados 

vários sindicatos pelo país. 

Em 1966 foi instalada uma Delegacia Regional da CONTAG no estado de Goiás, 

que se tornou responsável pela fundação de vários sindicatos de trabalhadores rurais no 

estado. Outro fato importante foi que o Movimento de Educação de Base (MEB) saiu da 

alfabetização radiofônica e passou a atuar junto ao sindicalismo rural, especialmente nos 

municípios de Anápolis, Pirenópolis, Jaraguá, Hidrolândia e Nova Veneza. (PESSOA, 1999). 

Em alguns desses municípios em que o MEB atuou foram também fundados os 

primeiros sindicatos dos trabalhadores rurais do estado de Goiás, sendo o primeiro deles o de 

Anápolis, em 1967, seguido de outros como o de Pirenópolis, Goianápolis, Nova Veneza, 

Caturaí e Catalão. No ano de 1970 estes sindicatos se reuniram em Goiânia e fundaram a 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG), fundada também 

com a finalidade de coordenar e defender os interesses das trabalhadoras e trabalhadores 

rurais goianos, com o apoio significativo da Igreja Católica nessa jornada e na criação de 

novas entidades sindicais. (FETAEG, 2017).  

Pessoa (1999) indica que esse período que integrou o golpe militar foi de intensos 

conflitos, com perseguições aos líderes camponeses, prisões, mortes, metralhamento de sedes 

sindicais e, por fim, a supressão sumária das organizações camponesas tidas como perigosas. 

Mas a Contag foi mantida, ou pelo menos, o sindicato enquanto estrutura organizacional não 

foi extinto.  

Também, deste período, resultou a criação pelo Estado do Funrural em 1971, que 

propositalmente gerou um esvaziamento dos sindicatos, que passaram a se constituir em 

órgãos de intensa prestação de serviços (repassador de assistência social e médico 

odontológica e também canal de requerimento de aposentadorias), gerando a ideia de que os 

sindicatos seriam dispensáveis aos trabalhadores, o que se deu de maneira sutil, porém eficaz, 
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pois essa ideia se enraizou na consciência dos trabalhadores rurais e ainda ressoa. Esta foi 

apenas uma das estratégias de ação do Estado para silenciar os trabalhadores rurais.  

Na contramão dessas ações do Estado, a década de 1970 foi um marco expressivo na 

constituição e expansão do sindicalismo rural. Em Goiás na década de 1960 foram criados 

seis sindicatos rurais, expandidos na década de 1970 para 43, tendo continuidade, na década 

de 1980, quando foram criados os primeiros sindicatos rurais no sudoeste do estado. 

O mais antigo desses é o STR de Rio Verde, fundado em outubro de 1980 e, 

posteriormente, os de Santa Helena e de Mineiros, no ano de 1981. O STR de Jataí foi 

fundado no dia 24 de abril de 1983, com a presença de um dirigente da Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG) e trezentos e setenta e cinco 

trabalhadores rurais, todos residentes no município de Jataí, assim como consta em seu livro 

de atas. 

De acordo com Leal (2015) estes sindicatos aparentemente foram fundados por 

iniciativa própria para se posicionarem como classe diante da modernização agrícola que, na 

década de 1980, já estava praticamente instalado e consolidado na região sudoeste. Isso quer 

dizer, consequentemente, que já havia se iniciado a expulsão de diversos trabalhadores do 

campo para a cidade e que, insatisfeitos, viam no sindicato uma força para se unirem e 

retornarem à terra posteriormente. O discurso dos sindicatos acerca da reforma agrária era 

enérgico em suas reuniões, como fica explícito em suas atas. 

Inicialmente, o STRJ atuava em vários municípios da Microrregião Sudoeste de 

Goiás, tais como Aparecida do Rio Doce, Chapadão do Céu, Perolândia e Jataí. Até o 

momento da pesquisa, sua base territorial se modificou e abrange o município de Jataí com 

extensão em Aparecida do Rio Doce. O STR é um órgão classista de massas, autônomo, 

democrático e sem fins lucrativos, 

 

[...] constituído para fins de defesa dos interesses individuais e coletivos, inclusive 

em questões judiciais ou administrativas, que representa os trabalhadores e 

trabalhadoras rurais ativos e inativos, compreendendo: assalariados e assalariadas 

rurais, permanentes, safristas e eventuais que exerçam suas atividades na agricultura, 

criação de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo vegetal, e os 

agricultores e agricultoras que exerçam suas atividades individualmente ou em 

regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, 

posseiros, assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários e extrativistas 

[...]. (STRJ, 2010). 

 

Os representantes do Sindicato são eleitos por voto secreto para um mandato de 

quatro anos em uma Assembleia Geral, órgão máximo, por intermédio do qual são tomadas as 

decisões inerentes ao Sindicato e aos trabalhadores rurais, mas possui outros órgãos como a 
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diretoria, conselho fiscal, conselho consultivo de base (criado pelo sindicato); secretarias 

criadas no sindicato e comissões por locais de trabalho. 

As Assembleias Gerais são soberanas em suas resoluções, mas sempre respeitando as 

determinações de seu estatuto, e suas reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas 

pela diretoria, só acontecendo mediante participação da maioria absoluta dos associados que 

estiverem em dia com a contribuição sindical, em primeira chamada, ou, em segunda 

chamada, com presença mínima de 20% dos associados. 

De acordo com seu Estatuto Social (STRJ, 2010), os mandatos têm duração de quatro 

anos e a diretoria deve ser composta por no mínimo 30% de mulheres e renovada por pelo 

menos 30% em cada mandato, sendo permitida a reeleição para o cargo de diretor, 

independentemente da quantidade de mandatos. Leal (2015), ao analisar os sindicatos de Rio 

Verde, Jataí e Santa Helena, relata que esse dispositivo que permite a reeleição, foi criado ao 

longo do tempo, pois, nos primeiros estatutos não havia essa possibilidade.  

A autora destaca que isso pode ter se dado por dois motivos: pela dificuldade de 

encontrar pessoas para assumirem cargos nos sindicatos; ou devido ao fato de as pessoas 

terem transformado esses cargos em emprego, pois os presidentes permaneceram por vários 

mandatos consecutivos ou alternados, o que pode estar relacionado ao fato de que, com o 

imposto sindical, essas entidades sempre dispõem de recursos e criam com eles uma casta de 

dirigentes que não deixam o cargo para novas lideranças. 

Pela análise do Estatuto e das atas de reuniões e de fundação do Sindicato de Jataí, 

constata-se que uma de suas finalidades é promover a organização e dar apoio aos 

trabalhadores na luta pela terra e isso faz com que o discurso da reforma agrária seja 

recorrente nas Assembleias Gerais e nas falas de seus dirigentes. No entanto, o STR não pode 

ser considerado como um Movimento Social de Luta pela Terra, pois é um sindicato que tem 

o papel de auxiliar e organizar os trabalhadores rurais, incluindo-se as questões da luta pela 

terra. 

Logo após a fundação do STRJ, no ano de 1983, houve uma Assembleia Geral no 

município de Aparecida do Rio Doce com a participação de 243 trabalhadores e o assunto 

principal era a necessidade da reforma agrária. As dificuldades que mais afligiam os 

trabalhadores rurais sem-terra, neste período, eram: “[...] salário baixo e falta de assistência 

médica e jurídica, todavia, com a criação do Sindicato, os trabalhadores mostraram-se 

animados e confortados para os dias futuros”. (STRJ, 1983). 

A latência daqueles discursos era embalada pelo contexto de lançamento do I Plano 

Nacional de Reforma Agrária, no ano de 1985, que, de certo modo, gerou expectativas em 
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relação à efetivação da proposta de Reforma Agrária e provocou uma série de ocupações no 

país. Isso porque a reforma agrária havia sido preconizada 20 anos antes, quando se aprovou o 

Estatuto da Terra, mas, somente no ano de 1985 é que se acenou com a possibilidade de que 

saísse do papel e se concretizasse. 

Katzer (2005) relata que em Jataí o primeiro movimento de luta pela terra se deu no 

ano de 1985, quando os camponeses filiados ao STR se mobilizaram e partiram para uma 

ocupação que originou o primeiro assentamento do município, o Projeto de Assentamento Rio 

Paraíso
63

. Esse fato foi o grande incentivador da filiação de vários outros trabalhadores rurais 

ao STRJ, que haviam sido expulsos do campo, tanto aqueles que trabalhavam para os patrões 

do agronegócio, quanto os que trabalhavam para os patrões da agroindústria na cidade. 

Esse movimento de luta pela terra foi o que desencadeou a filiação de vários 

camponeses no STRJ, no entanto, passado esse momento, os números de filiados diminuíram, 

o que pode estar relacionado com o assentamento daqueles que ingressaram na luta pela terra 

e/ou com a visão de que o sindicato se tornou, para os camponeses, um órgão assistencialista 

e não mais um órgão de luta e organização sindical que possa promover mudanças sociais. 

O fato é que o STRJ foi criado na década de 1980 e ainda trouxe consigo o que todos 

os outros sindicatos trouxeram desde sua criação: a ideia do assistencialismo gerada no 

período pós-Funrural. Pessoa (1999, p. 73) destaca que “Os próprios sindicalistas e pessoas 

ligadas à questão agrária em Goiás reconhecem que a recriação do sindicalismo rural em 

Goiás estava profundamente marcada pelo assistencialismo do pós-Funrural.”  

Leal (2015) também analisa que isso faz parte de um movimento mais amplo dos 

sindicatos rurais brasileiros que ainda não conseguiram superar a visão burocrática e legalista 

de suas ações, se tornando sindicatos de cunho burocrático-assistencial, mas que isto, por 

outro lado, diante das conquistas dos direitos trabalhistas, impulsionou a constituição de 

departamentos jurídicos em seu interior para defender os trabalhadores, dando-lhes maior 

segurança em relação aos seus direitos e também tornando o sindicato mais forte diante de 

seus associados. 

O STRJ tem seguido esse padrão no atendimento de seus filiados em questões 

administrativas e judiciais, na realização de convênios de diversas naturezas, resolvendo 

questões que vão desde o requerimento de auxílios como o de doença rural, a maternidade, até 

questões de aposentadoria e mediação de contratos com empresas responsáveis pela compra 
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 Para verificar a história mais aprofundada sobre a constituição do Assentamento Rio Paraíso e suas 

peculiaridades, ver o trabalho de Pessoa (1999) e Katzer (2005). Neste trabalho se fará uma breve 

contextualização de seu surgimento, tendo em vista o estudo da COPARPA. 
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de grãos da agricultura familiar (PNPB ou “Programa Biodiesel”) como a Cargill Agrícola 

S.A e a Granol, ou seja, é procurado geralmente para resolver questões de interesses 

imediatos, individuais e particulares. 

Em revista que mostra os convênios do sindicato, várias ações são listadas como 

“conquistas do STR para os trabalhadores rurais”, tais como: Crédito Fundiário
64

; Entrega de 

alimentos para o PNAE e PAA; Parceria com o SENAR; Habitação Rural; Previdência Social 

Rural; Aposentadoria por idade (homem rural aos 60 anos, mulher rural 55 anos); Salário 

maternidade, auxilio doença, pensão por morte e participação no programa do “Biodiesel”. 

Nesta mesma revista o sindicato relata a importância da filiação e da contribuição dos 

trabalhadores. 

Leal (2015) demonstra que nos três sindicatos por ela analisados, o número de 

filiados no início era alto e que ao longo dos anos somente diminuiu e ressalta que,  

 

Esse fato pode indicar uma descrença no trabalho realizado pelos sindicatos, uma 

dificuldade financeira dos trabalhadores em se manterem filiados, ou uma 

constatação de que os problemas da classe já estejam, supostamente, resolvidos, ou 

ainda, como denuncia Pietrafesa (1995), uma consequência do fato de a classe 

patronal não contratar trabalhadores que sejam sindicalizados. (LEAL, 2015, p. 

132). 

 

Até o início do ano de 2017 esse sindicato contava com aproximadamente 1.030 

filiados e seus sindicalizados eram representados até o ano de 2015 pela Fetaeg, que até então 

era uma entidade que representava duas categorias ao mesmo tempo: 1) Agricultores 

familiares (donos de suas terras) e; 2) Empregados rurais assalariados. No entanto, esta 

entidade passou por modificações e por um processo de dissociação dessas duas categorias, 

sendo desmembrada em duas entidades, cada uma representando sua respectiva categoria. 

A partir de tais alterações a Fetaeg passou a representar apenas os Trabalhadores 

Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (ligada a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura – CONTAG), assim como a Federação Nacional dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF) (que deu origem à 
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 Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) é um programa que teve origem com a implementação do 

Banco da Terra em 1998 e que permaneceu em vigor até o ano de 2003. A partir desse ano o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e o Banco Mundial, com apoio da CONTAG, criam o PNCF, estruturado em duas 

linhas: combate à pobreza rural e consolidação da Agricultura Familiar. Este programa fornece crédito “[...] para 

aquisição de terras para a agricultura familiar, para meeiros, arrendatários e trabalhadores que queiram 

potencializar sua produção.” (CONTAG, 201?, p. 9). O STRJ é parceiro no processo de aquisição de terras para 

formação de assentamentos pelo Crédito Fundiário. Até o momento auxiliou a constituir três no município. 

Auxilia com a análise da terra, se é produtiva ou não, com toda documentação necessária para Caixa Econômica, 

e ainda na negociação com o proprietário da terra a ser adquirida. Aqueles que vão adquirir as terras são 

responsáveis por formar o grupo de famílias que querem comprá-la. 
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Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar – 

CONTRAF, que tem como entidade superior a Central Única dos Trabalhadores). 

(CONTRAF, 2018). 

A CONTRAF/BRASIL/CUT nasceu como FETRAF no ano de 2004, no I Encontro 

Nacional dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar. Esta entidade considera 

Agricultor Familiar todos aqueles trabalhadores que não possuem vínculo de emprego e que 

prestam serviços de forma autônoma com o auxílio de familiares. (CONTRAF, 2018). Desse 

modo, tanto a FETAEG/CONTAG quanto a CONTRAF/FETRAFGO/CUT representam a 

categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar, ou seja, aqueles 

agricultores que são donos de suas terras. 

Para representar a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais assalariados 

foram fundadas em 2014, a Federação dos Trabalhadores (as) Rurais Empregados (as) 

Assalariados e Assalariadas do Estado de Goiás (FETAER-GO) e a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais (CONTAR).  

No STRJ a decisão em relação ao processo interno de dissociação em dois sindicatos, 

em que cada um representasse uma categoria, foi unânime e se deu no dia 17 de junho de 

2015, por meio de uma Assembleia Geral, que abarcou como pontos de pauta: 1) dissociação 

sindical da categoria profissional específica dos trabalhadores rurais empregados assalariados 

e assalariadas da base sindical do STRJ; 2) fundação do Sindicato dos Trabalhadores 

Empregados Assalariados e Assalariadas Rurais de Jataí-Goiás (STER-GO); 3) discussão e 

aprovação do estatuto social; 4) eleição e posse da primeira diretoria; 5) Deliberação por 

filiação a Entidades superiores e Central Sindical; 6) outros assuntos de interesse da 

Categoria. (STER-GO, 2015). 

Esta assembleia se deu com a participação de 57 trabalhadores rurais específicos da 

categoria de trabalhadores e trabalhadoras rurais assalariados, em votação unânime pelo seu 

desmembramento do STRJ, optando pela filiação à FETAER-GO, entidade superiora e à 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) enquanto Central Sindical. (STER-GO, 2015). 

Desse modo, passa existir em Jataí (até o ano de 2018, momento de realização desta 

pesquisa) dois sindicatos que representam os trabalhadores rurais. O STRJ que representa a 

categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da agricultura familiar de Jataí e o STER-

GO que representa a categoria dos trabalhadores empregados assalariados e assalariadas rurais 

de Jataí. São duas estruturas administrativas e jurídicas, contando com secretarias diferentes 

para o atendimento das duas categorias de trabalhadores rurais e diretorias diferentes, 
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compartilhando, por questões financeiras, o mesmo prédio (estrutura física) e serviços 

advocatícios para defender os interesses jurídicos das duas categorias.  

No entanto, esse processo não se deu sem tensões. Ocorreu em meio a disputas 

internas em torno do capital econômico, segundo entrevista realizada com os presidentes de 

ambas categorias, que relatam: “Mas só dividiu por questões de verbas, porque a parte dos 

assalariados ganham mais verba, aí agora a parte da agricultura familiar está com dificuldades 

de manter.” (PSTRJ). 

 

Isso não foi nós né, já veio lá de cima, foi a federação mesmo, que foi a primeira que 

fez a divisão lá né com a Fetaeg que é a da agricultura familiar, porque tem muita 

divergência, porque dos assalariados a renda é sempre maior né, essas coisas. Então 

muitas vezes os trabalhadores estavam cobrando, que não estava muito assim... é.... 

não estava interessado ajudar eles né, assim, faltando apoio para o trabalhador rural. 

Tem o sentido político, por que aí vira uma briga política das federações para fazer 

essa divisão e cada um tomar conta do seu dinheiro, um cuida da agricultura familiar 

o outro cuida do campo dos assalariados. E aí por isso resolveu fazer essa divisão. É 

mais é questão de verba e ter o foco no trabalhador do campo, na fiscalização para 

ver se não tem trabalho escravo, pessoal trabalhando sem carteira assinada, sobre 

alojamento que tem olhar, água potável, essas coisas né. Estava faltando muitas 

vezes o interesse do pessoal ir no campo fazer esses serviços. (PSTER-GO). 

 

A questão financeira tem significativa importância, principalmente para manutenção 

dos sindicatos. Na fala dos dois presidentes entrevistados fica evidente que essa questão foi a 

que gerou maiores conflitos e tensões. No entanto, na fala do Presidente do STER-GO, foram 

elencadas uma série de outras questões que se constituem em demandas que poderão ser 

assistidas com maior empenho e qualidade após essa divisão.  

Outra queixa dos dois presidentes foi em relação à tomada de decisão dessa divisão, 

que se deu de “cima para baixo”, que “veio lá de cima.” Isso reflete também a própria tensão 

existente entre diferentes agentes nos órgãos e entidades de classe que defendem os mesmos 

interesses dentro do campo agrário, o que pode estar relacionado à falta de diálogo e de um 

trabalho pedagógico de conscientização e mobilização de base das federações com o 

sindicato, ou, a pouca ou não participação dos dirigentes dos sindicatos nas reuniões do 

movimento sindical, impedidos por questões financeiras ou de outras ordens.  

Em entrevista ao jornal da Fetaeg o Presidente da Fetaer José Maria de Lima 

esclarece sobre a importância dessa nova estrutura para o assalariado rural: 
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Nós já discutimos esse assunto há alguns anos dentro do movimento sindical. De uns 

anos para cá, a agricultura familiar cresceu muito e tem empregado muita gente. 

Então tínhamos o assalariado rural e a agricultura familiar dentro de uma mesma 

representatividade. Só que sabemos que tanto um quanto o outro, tem demandas 

bem específicas. Depois de muita conversa, em 2014 decidimos pela dissociação. 

Alguns STTR’s dissociaram o assalariado rural, outros a agricultura familiar, 

depende muito do interesse da região. [...] Essas federações, juntas, também com 

Goiás, no ano passado, criaram a nossa confederação: a CONTAR. Entendemos que 

tanto o assalariado quanto o agricultor familiar será mais assistido com essa 

dissociação, porque terão suas demandas melhor especificadas junto aos governos, 

com mais chances de ser conseguidas. (FETAEG, 2015, p. 8). 

 

É importante destacar na fala do Presidente da Fetaer que essa dissociação deve ser 

discutida em cada sindicato, optando por qual categoria seria dissociada, de acordo com o 

interesse e a região do STR. Em Jataí, como exposto acima, a dissociação se deu por parte da 

categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da base do STR e não da categoria da 

agricultura familiar, esta permanece no STR.  

Esse fato pode ser explicado devido à relação do sindicato com a realidade do campo 

agrário jataiense, em que predomina o agronegócio e que tem expandido consideravelmente o 

setor sucroalcooleiro, o que consequentemente, exige uma demanda maior por trabalhadores 

nesse setor (não exigindo qualificação, ou baixa qualificação, portanto, mão de obra barata) e, 

consequentemente, uma maior atuação do sindicato em relação à fiscalização das condições 

de trabalho e da luta por melhorias para esta categoria específica
65

. 

Diante disso, ressalta-se que, tanto o trabalho de base quanto a participação dos 

dirigentes no movimento sindical e, dos próprios sindicalizados nas reuniões e eventos, são de 

extrema importância para politização do campesinato no processo de luta por seus direitos e 

por melhorias dessa categoria social como um todo, o que nem sempre ocorre, pois várias 

dificuldades são identificadas, desde a falta de capital econômico até a impossibilidade de 

deixarem seus trabalhos e “perder o dia de serviço” para participação. 

Pela análise dos documentos, as maiores tensões e ações do STRJ, anteriores a 

divisão dos sindicatos, foram em prol da organização dos trabalhadores rurais no movimento 

de luta pela terra, em que este teve papel decisivo nas tensões geradas no interior do campo 

agrário em Jataí, principalmente por ter possibilitado a recapitalização dos camponeses a 

partir da constituição de assentamentos e da possibilidade de adquirir terras, a principal 

moeda na luta concorrencial travada nesse campo.  
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 As principais reivindicações dessa categoria estão disponíveis em cartilhas informativas que materializam os 

acordos firmados nas Convenções coletivas. No Ster-Go em Jataí foi possível ter acesso a cartilha da 32ª e 33ª 

Convenção coletiva de Trabalho do Setor Sucroalcooleiro (2016; 2017/18) e da Convenção Coletiva de Trabalho 

“Integrados da Perdigão”, evidenciando os setores em que tais trabalhadores se encontram, e a realidade do 

município diante do agronegócio e dos complexos agroindustriais que se instalaram no sudoeste de Goiás. Sobre 

esse assunto consultar também Leal (2015, p. 229-236). 
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Esta luta pode ser considerada, como exposto anteriormente, uma estratégia de 

subversão, ao passo que alterou significativamente a condição social dos agentes envolvidos e 

ainda pelo fato de ter modificado e alterado a estrutura agrária do espaço rural a partir do 

retorno à terra e da constituição dos assentamentos do município estudado, aumentando a 

quantidade de propriedades territoriais camponesas e a territorialização camponesa em 

territórios capitalistas. 

As práticas educativas desenvolvidas pelo STRJ serão demonstradas e analisadas no 

próximo capítulo desse trabalho, para identificar se estas são realizadas na perspectiva de 

reforçar o habitus camponês e se constituem estratégias para garantirem sua manutenção e 

reprodução social no campo agrário jataiense. 

 

2.2.3 Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce – COPARPA 

 

A Coparpa é uma cooperativa de produção agropastoril, fundada em 18 de maio de 

1996 e está situada no Projeto de Assentamento Rio Paraíso na Rodovia BR 060 KM 486, 

sentido Jataí – Rio Verde. Para recuperar um pouco de sua história cabe brevemente elucidar 

como o próprio assentamento foi constituído, pois foi a partir de um grupo de agricultores lá 

assentados que a ideia ganhou força e se concretizou e, ainda, pelo fato de que a história e o 

desenvolvimento desta cooperativa não se dissociam da constituição e desenvolvimento do 

próprio assentamento. 

O Projeto de Assentamento Rio Paraíso foi o primeiro criado em Jataí e se configura 

como o maior em área (possui 5.565 ha) e em quantidade de parcelas (176). Sua criação 

derivou de um processo de luta de aproximadamente quatro anos. A ocupação emergiu da 

organização dos trabalhadores rurais com incentivo do STRJ (e de seu advogado naquele 

momento, Waldiney Gomes de Moraes, que identificou no cartório do município um local 

apto a desapropriação) e também com apoio da Câmara de Vereadores, como assinala Pessoa 

(1999). 

Desse modo no dia 18 de novembro de 1985 cerca de 130 famílias foram levadas ao 

local e realizaram a primeira ocupação da área e, como não tiveram interferência da polícia, 

outras famílias se sentiram seguras e agregaram ao movimento, chegando a contabilizar 300 

famílias no acampamento. Além do STRJ tiveram o apoio do Incra e da Fetaeg na 

desapropriação do que, inicialmente, era para ser de 11.910 ha, conforme pedido oficial que 

foi publicado no Diário Oficial no dia 25 de junho de 1986, sob o decreto nº 92.819. 

(PESSOA, 1999; KATZER, 2005). 
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Esse processo de desapropriação foi bloqueado na justiça, mas as famílias 

permaneceram acampadas até maio de 1988 quando saiu um parecer judicial sobre a 

desapropriação da área favorecendo os proprietários do latifúndio, um grupo de origem 

italiana (PESSOA, 1999). O fato de o parecer ter demorado quase dois anos, no entender de 

Katzer (2005), beneficiou os proprietários, pois lhes deu tempo para que intensificassem a 

exploração econômica da área, buscando reforçar o argumento de que o imóvel era uma 

empresa rural e neutralizar a tese de que a área se constituía em latifúndio improdutivo, 

portanto, passível de ser desapropriada para fins de reforma agrária. 

Somente no ano de 1989, após acordo realizado entre os proprietários e as famílias 

acampadas é que se deu a desapropriação de parte da área almejada, após muitos conflitos e 

desconfortos, pois, no decorrer desse tempo, o advogado do STRJ que lutava pelos 

acampados não mais cumpria esse papel, o que, de acordo com relatos do grupo, deu-se em 

função da expectativa do referido advogado em relação ao apoio maciço dos acampados para 

se eleger deputado estadual, o que não se concretizou. Outro fato foi que o acordo realizado 

para desapropriação foi realizado às pressas por um pequeno grupo sem consultar as famílias 

acampadas, gerando desconfiança e um sentimento de revolta em muitos acampados. Assim, 

das 300 famílias acampadas, apenas 176 puderam ser assentadas. (KATZER, 2005). 

Ao se encontrarem assentadas, várias foram as dificuldades enfrentadas pelas 

famílias em se organizarem nesse novo espaço, uma delas foi em relação à falta de 

informações e conhecimentos sobre a aquisição de créditos para iniciarem a produção, tendo 

em vista que não possuíam a propriedade das terras para adquirir financiamentos. Inicialmente 

conseguiram o crédito do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária 

(PROCERA), que os levou a investir na pecuária, devido à falta de estrutura para 

investimentos em outras áreas, estimulando a princípio, a produção leiteira no assentamento. 

Aos poucos as atividades produtivas foram se configurando no assentamento, 

constituiu-se uma associação no ano de 1991 e, a partir desta, três produtores
66

, 

impulsionados pela Fetaeg, viajaram para conhecer algumas cooperativas e implementarem 

uma no assentamento Rio Paraíso. Depois de algumas dificuldades em relação à locomoção e 

acesso às informações, das idas e vindas para formalizarem a documentação, a Coparpa foi 

registrada em maio de 1996.  

De acordo com seus fundadores, a bovinocultura de leite era o carro chefe dos 

produtores, mas ainda assim decidiram não limitar a cooperativa a esta atividade, decisão que 
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 Anaildo Gonçalves (primeiro presidente); Alcides Faria (secretário) e Vilma Cabral (Tesoureira). 
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trouxeram da experiência de visita a outras cooperativas. No início, a suinocultura também foi 

uma das áreas de investimento da cooperativa, pois os produtores compravam os leitões e a 

cooperativa os engordava. No entanto, houve uma queda no valor da arroba suína e os 

cooperados não conseguiram manter a produção, encerrando as atividades e vendendo todos 

os equipamentos e maquinários para saldar a dívida, não mais investindo nessa área. 

(JORNAL COPARPA, 2011). 

De acordo com o relato de seu primeiro presidente, Anaildo Gonçalves de Oliveira, 

para o Jornal informativo da Coparpa (2011), uma das grandes dificuldades foi conquistar a 

credibilidade dos associados quanto ao trabalho em conjunto. A cooperativa contava com 

apenas 63 associados inicialmente. Somente no ano de 1998 que a sede da cooperativa 

começou a ser formada, com a construção de um laticínio e uma fábrica de ração, que serviu 

de escritório da diretoria até que as obras do prédio administrativo e do supermercado fossem 

concluídas.  

Até o momento da pesquisa a cooperativa possuía vários tanques resfriadores de 

leite, indústria e misturador de ração, supermercado, posto de combustível e oferta de 

assistência técnica e veterinária aos cooperados, além de possuir três veículos e 18 

funcionários. Katzer (2005) menciona que o fato de a cooperativa ter construído uma fábrica 

de ração no assentamento foi importante, pois facilitou a aquisição desse produto por todos, 

pois aqueles que produziam leite o utilizavam como moeda de troca na obtenção da ração 

auxiliando no trato dos animais. 

A cooperativa diz ter como missão contribuir no desenvolvimento social e 

econômico dos Agricultores Familiares cooperados, disponibilizando meios que lhes facilitem 

a produção e a comercialização e, sua visão, é de que seja reconhecida pelos cooperados como 

solução eficaz e eficiente na concretização de seus negócios e pela sociedade como modelo de 

promoção de desenvolvimento socioeconômico. Possui um Conselho de Administração que é 

composto por um diretor presidente, um diretor tesoureiro, um diretor secretário e seis 

conselheiros, sendo este Conselho de Administração o órgão superior na hierarquia 

administrativa e que tem como responsabilidade a decisão sobre todo e qualquer assunto de 

ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus cooperados, seja por força 

da Lei, de seu Estatuto e também das deliberações das Assembleias Gerais. 

Este conselho reúne-se ordinariamente uma vez a cada dois meses e 

extraordinariamente sempre que necessário por convocação do Diretor Presidente, da maioria 

dos membros do próprio conselho, ou ainda por solicitação do conselho fiscal. As decisões 

são tomadas pela maioria simples de votos dos presentes e cabe ao Diretor Presidente o voto 
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de desempate, sendo que, a não participação de um membro do conselho por mais de três 

reuniões consecutivas ou mais de seis reuniões durante o ano, acarreta-lhe a perda do cargo. 

As assembleias Gerais dos cooperados é o órgão supremo da Sociedade Cooperativa, 

cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade e suas deliberações se 

vinculam a todos, mesmo aos ausentes e discordantes e habitualmente é convocada e dirigida 

pelo Diretor Presidente, mas pode ser convocada também pelo Conselho Fiscal ou ainda por 

1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais. O Conselho Fiscal é 

constituído de três membros efetivos e três suplentes, todos cooperados e eleitos anualmente 

pela Assembleia Geral, só cabendo reeleição de 1/3 (um terço) de seus componentes e é 

responsável pela fiscalização dos negócios e atividades da Cooperativa. 

Ainda, de acordo com seu Estatuto Social (2012), pode se associar qualquer pessoa 

que se dedique a uma ou mais atividades objeto da Sociedade Cooperativa, dentro de sua área 

produtiva de ação (grãos e bovinocultura), devendo preencher a ficha de admissão e 

subscrever as quotas do capital exigidas pela última alteração do Estatuto, que anteriormente 

eram de 1.000 (mil) quotas-parte, e que, a partir de 29 de setembro de 2012, passou a ser de 

100 (cem) quotas-parte (sendo que cada quota vale um real). Em relatório anual o presidente 

relata esta alteração: 

 

Com o intuito de melhorar os trabalhos, no mês de setembro de 2012 foram 

realizadas alterações no estatuto da COPARPA [sic]. Sabendo que é de extrema 

importância que o cooperado esteja consciente das atividades de sua Cooperativa, 

uma vez que esta trabalha com ele e para ele, dessa forma, a Ata de alteração e o 

novo Estatuto pode ser adquirido em nossos escritórios. (COPARPA, 2013, p. 4). 

 

Um dos diretores da cooperativa, em entrevista, também explica a relação da filiação 

com a cota parte investida pelo cooperado:  

 

É um valor simbólico, na verdade cobra os cem reais parece até que é porque tem 

cobrar alguma coisa. [...] Desde que eu entendo de cooperativa, tem uns quatro ou 

cinco anos é cem reais. Então aqui tem a evolução do nosso quadro social, quando o 

produtor filia, faz o cadastro na cooperativa, paga cem reais, é uma taxa única e 

esses cem reais, de acordo que ele vai movimentando, comprando alguma coisa e 

tal, comercializando, tem uma porcentagem dele, de acordo, proporcional à 

movimentação dele, à cota parte. Tem produtor aí que tem dois mil, quatro mil reais 

de cota parte. A gente tem a soja que é a maior né, oitenta e sete por cento aqui são 

os grãos né, que movimenta a cooperativa, fábrica de ração, o laticínio, óleo diesel, 

mercado, o supermercado que tem lá, abastece lá com óleo diesel, os itens que a 

gente movimenta lá.  

 

A cota parte tem relação direta com a porcentagem da sobra da produção do 

segmento do qual o cooperado participa e movimento no interior da cooperativa e acredita-se 
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que a alteração se deu em função do alto capital que deveria ser investido para se tornar 

associado inicialmente (valor de R$ 1.000,00 (mil) reais correspondente as 1000 quota 

partes), subscrever as quotas-parte necessárias e finalizar o processo de admissão, impedindo, 

provavelmente, a participação de vários agricultores familiares descapitalizados 

financeiramente nesse processo, incentivando apenas produtores mais capitalizados a se 

cooperarem. 

Outro fator que se acredita estar relacionado a esta mudança no estatuto e à 

facilitação de produtores menos capitalizados a se cooperarem tem estreita relação com a 

implementação de políticas públicas que beneficiam esse segmento social, como o Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e 

ainda o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB). 

No ano de 2005 quando surgiu o PNPB, a Fetaeg (via Contag e Cecaf) se tornou 

responsável pelo abono dos contratos com o “Biodiesel” (como é denominado o PNPB) no 

estado de Goiás e indicou a Coparpa como entidade responsável pela organização da 

produção da agricultura familiar para as empresas do setor, isto pelo fato da cooperativa já se 

encontrar organizada e ainda pela produção de grãos já consolidada no lugar, em função da 

evolução histórica do próprio assentamento e do campo agrário de Jataí.  

As atividades econômicas do Rio Paraíso foram se reconfigurando ao longo do 

tempo, pois muitos de seus parceleiros originários deixaram suas terras, ocasionando índices 

de desistência maiores que 60%, muito mais do que é considerado normal pela Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations - FAO), que é em torno de 20%. A maioria dos sujeitos que foram se 

territorializando no assentamento é constituída de migrantes, entre gaúchos e catarinenses que 

vendiam suas terras em seus locais de origem (que eram mais valorizadas) e compravam as 

parcelas no assentamento (desvalorizadas), com a diferença de valores de venda e compra, 

lhes restava dinheiro para investirem em maquinário e na produção de grãos, atividade na qual 

já estavam engajados anteriormente, principalmente a soja. Assim, adquiriam mais de uma 

parcela no assentamento, derrubando suas cercas divisórias e implementando a monocultura, 

tornando a paisagem homogênea. 

Desse modo, quando surgiu o Biodiesel e a possibilidade de comercializar grãos, a 

cooperativa já possuía infraestrutura de beneficiamento e o assentamento já produzia grãos, 

facilitando a firmação de contrato entre a empresa Caramuru Alimentos e a Coparpa e, 
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posteriormente, com a Granol e a JBS
67

. Essas operações impulsionaram a cooperativa a 

facilitar o ingresso de mais produtores familiares para que pudessem fazer a comercialização 

de seus produtos, chegando a vender mais de 50.000 (cinquenta mil) toneladas de grãos para 

tais empresas no ano de 2011. Nesse cenário, os agricultores familiares ganharam importância 

e visibilidade para a Coparpa. “A Caramuru procurou a Coparpa, que iniciou o trabalho de 

produção de oleaginosas para o biodiesel, considerando, que o assentamento já produzia 

soja.” (COPARPA, 2011, p. 5). 

No assentamento Rio Paraíso, 140 produtores participaram em 2011 como integrados 

ao Biodiesel e produziram mais de 12 mil toneladas de grãos, movimentando mais de dez 

milhões de reais. O assentamento, além da produção de soja, produz uma segunda colheita 

denominada de safrinha, tendo como principais culturas o milho, girassol, milheto e sorgo. 

Embora o Rio Paraíso não seja o maior assentamento em área agricultável é o maior produtor 

de soja do estado de Goiás, de acordo com o Coordenador Nacional de Biocombustíveis do 

MDA, Marco Antônio Leite. (JORNAL COPARPA, 2011). 

Até o ano de 2017 a cooperativa contava com mais de 1.267 cooperados de Jataí e 

outros municípios, sendo 91% (1.151) enquadrados como agricultores familiares que 

produzem, para fins comerciais, 8.000 litros de leite/ano, 60.000 toneladas de soja/ano e 

100.000 toneladas de milho/ano, e desde que a cooperativa aderiu aos programas do PAA e 

PNAE em 2008, com maior participação do campesinato, aumentou sua lista de produtos 

comercializados de 4 para 14, mas todos derivados dos seus dois segmentos de produção 

(grãos e bovinocultura). 
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 A empresa Caramuru Alimentos é brasileira, foi fundada em 1964 e trabalha com processamento de soja, 

milho, girassol e canola em quatro estados brasileiros, em Goiás possui fábricas em Itumbiara, Ipameri e São 

Simão, e no Paraná em Apucarana, e no Mato Grosso em Sorriso. Mas, além disto, possui complexos de 

armazenamento (73 armazéns) e beneficiamento de seus produtos nesses três estados e também no estado de São 

Paulo (principal complexo utilizado para escoar produtos para exportação). Criou a marca Sinhá em 1979, que se 

constitui em uma linha de produtos de óleos vegetais, azeites de oliva, milho para pipoca, farofas, proteínas 

texturizadas de soja e derivados de milho. (CARAMURU, 2017). A Granol também é uma empresa brasileira, 

fundada em 1965 que se dedica à produção e comercialização de grãos, farelos, óleos vegetais e biodiesel, tanto 

para mercado interno (que trabalha com produtos da marca Granol) quanto externo. Possui 5 complexos 

industriais, 54 regionais de compra e armazenagem de grãos, 3 usinas de biodiesel, 2 usinas de glicerina, 1 

fábrica de lecitina, além do escritório matriz em São Paulo-SP. (GRANOL, 2017). A JBS (que leva as iniciais de 

seu criador José Batista Sobrinho) foi fundada em Anápolis (GO) no ano de 1953 e se tornou líder mundial em 

processamento de carne bovina, ovina e aves, com participação na produção de carne suína, possuindo 340 

unidades de produção e atua nas áreas de produção de alimentos, couro, biodiesel, colágeno, embalagens 

metálicas e produtos de limpeza e se constituiu na maior exportadora do mundo de proteína animal, presente 

com suas vendas em mais de 150 países. (JBS, 2017). Todas essas empresas são expoentes do agronegócio e 

voltadas para o mesmo, mas que se relacionam com a agricultura familiar por meio da compra de seus produtos 

por programas implementados pelo governo federal. Para maiores informações acessar o site das respectivas 

empresas. 
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Por toda sua organização, poder de negociação e comercialização junto a agências 

creditícias e empresas comerciais, a Coparpa se tornou reconhecida no campo agrário não 

somente em Jataí, mas tem uma forte representação em Goiás por transmitir a visão de que é 

uma cooperativa estruturada e constituída por assentados (ou como são denominados: 

agricultores familiares e pequenos produtores).  

Identifica-se que, ao redefinir seus sujeitos ocupantes, esse assentamento se tornou 

modelo do “agronegocinho”, constituindo-se em expoente da produção de soja em Goiás, 

seguindo a tendência do agronegócio em larga escala no município e no sudoeste de Goiás.  

A respeito do surgimento das cooperativas, Escopinho (2007) ressalta que no Brasil 

ele se deu como uma caricatura – mera transposição mecânica de modelos europeus – e sob 

uma dupla e contraditória face, pois serviu tanto como instrumento de organização econômica 

da agricultura de exportação desenvolvida por latifundiários, quanto para promoção 

socioeconômica de pequenos produtores rurais na tentativa de solucionar seus problemas de 

comercialização. Afirma ainda que o cooperativismo é uma ideologia niveladora de classes 

sociais e que reproduz em seu interior a classe que representa. 

A história da Coparpa está diretamente relacionada às tendências do cooperativismo 

agrícola no Brasil e no estado de Goiás, que desde a intervenção do Estado na década de 

1930, como seu tutor, definiu rumos empresariais a esse segmento, o que se aprofundou ainda 

mais no governo militar. De acordo com Leal (2015), o modelo econômico pós 1964 e a 

política do capital para a agricultura, intimamente ligados ao avanço da agricultura capitalista 

no Brasil, mudaram o quadro das cooperativas agrícolas no país, principalmente após 1970
68

, 

fazendo com que as cooperativas que seguem esse modelo empresarial consigam se sustentar 

no mercado e a Coparpa se ajustou bem a este modelo.  

Leal (2015, p. 110) ressalta: “Exemplo disso é que esse segmento se consolidou nas 

regiões mais economicamente rentáveis em detrimento daquelas consideradas tradicionais. 

Essa tendência mostra que esse segmento tem um compromisso claro com um determinado 

estrato social que detém os meios de produção”. Isto se dá, conforme análise de Escopinho 

(2007), justamente pelo fato de que foram criadas dentro do sistema capitalista e por isso 

mesmo reproduzem as relações sociais que nele vigoram. Segundo Leal (2015), o modelo 

cooperativista só tende a ser visto de uma maneira diferente desta, se aqueles que a dirigem 

                                                 
68

 Foi na década de 1970 que o cooperativismo goiano despontou, surgindo cooperativas como a Cooperativa 

Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), Cooperativa Mista Agropecuária do Vale 

do Araguaia (COMIVA), Cooperativa dos Produtores Rurais de Itambacuri Ltda (COPRIL), Cooperativa Mista 

dos Produtores Rurais do Vale do Paranaíba (AGROVALE) e Cooperativa Mista dos Produtores de Soja de 

Goiatuba Ltda (COMPSGOL). (LEAL, 2015). 
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tiverem uma visão e uma perspectiva que ultrapasse a função administrativa e econômica, 

abarcando também um plano político.  

No caso do Rio Paraíso, é perceptível que se tornou um grande produtor de grãos, 

principalmente de soja e que os produtores são altamente capitalizados, utilizando maquinário 

de ponta, equiparando-se aos grandes produtores com altos índices de produção, portanto, 

estes e a cooperativa, possuem grande poder de negociação e uma posição estratégica entre os 

agentes e instituições que compõe o polo dominado do campo agrário, que foi adquirida pela 

sua abrangência de atuação territorial e pela capacidade de produção e comercialização, que 

lhe conferiu um capital simbólico importante. As práticas educativas desenvolvidas pela 

mesma serão alvo de análise do próximo capítulo. 

 

2.2.4 Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura Familiar – 

NEAF 

 

É importante recuperar, mesmo que brevemente, a história de constituição da própria 

Universidade Federal de Goiás (UFG) no município de Jataí para que se possa contextualizar 

o surgimento do Neaf e sua proposta de atuação em meio a esta instituição.  

A UFG tem sua sede em Goiânia e a criação do Campus Avançado de Jataí (CAJ) se 

deu em função da política de interiorização das universidades públicas brasileiras por meio do 

Projeto Rondon, que desenvolvia atividades de extensão pelo interior do país. Contou também 

com a articulação política de um grupo de pessoas e gestores do município de Jataí naquele 

período, constituído por uma Comissão Pró-curso Superior do Lions Clube de Jataí na gestão 

do Prefeito Mauro Antônio Bento. (UFG, 2017). 

Esta comissão elaborou um abaixo assinado e o entregou, em mãos, no dia 31 de 

julho de 1979, ao então Reitor da UFG José Cruciano de Araújo, com o pedido para 

instalação de cursos superiores em Jataí. Nesse mesmo período o Prefeito Mauro Bento que 

havia encampado a ideia, colocou em discussão o Projeto de Lei 13/79, que tratava sobre a 

implantação da UFG em Jataí.  

 

Dia 13/03/80, a Lei 1000 autorizou a assinatura de convênio com a UFG para 

instalação de um Campus Avançado em Jataí, nos moldes do Programa de 

Interiorização da Universidade. O Prefeito deveria adquirir uma área urbana na 

cidade, correspondente a 12.400 m², bem como o prédio que nela seria construído, 

pela Prefeitura, com o respectivo mobiliário e demais instalações. (DHJ, 1991, p. 

345). 
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A Resolução n°145, que criou o Campus Avançado de Jataí (CAJ), foi assinada pelo 

Reitor José Cruciano de Araújo em 10 de Março de 1980, permitindo a firmação de uma 

parceria com a Prefeitura Municipal, com a divisão de gastos e de responsabilidades entre 

essas duas instituições. As instalações foram entregues oficialmente à UFG no dia 19 de 

março de 1980 e o primeiro vestibular foi realizado no ano seguinte, e ofertou vagas para os 

cursos de Química (20 vagas), Física (30 vagas) e Matemática (40 vagas). (UFG, 2017). 

Outro momento importante e decisivo para consolidação da UFG em Jataí se deu 

com a doação, pela prefeitura, de um prédio com capacidade para 400 alunos, em maio de 

1982. No entanto, os três primeiros cursos que haviam sido criados não eram permanentes e 

fecharam em 1986, sendo criado para substituí-los, neste mesmo ano, na gestão da Professora 

Maria Cassimiro do Rosário, o curso de Pedagogia. 

Logo instaurou-se uma comissão formada pela própria UFG, com a finalidade de 

analisar a realidade local e eleger quais cursos eram prioritários e deveriam ser criados. Esta 

comissão apresentou então um relatório minucioso ao Reitor da Universidade sugerindo 

tornar permanente o curso de Pedagogia e apontou a necessidade da criação de cursos de 

Licenciaturas Plenas em Português, História e Geografia; do curso de Veterinária ou 

Engenharia Florestal; de Aperfeiçoamento e Especialização para professores e ainda a 

sugestão de atividades de extensão nas áreas de saúde humana, veterinária e agronomia. 

(DHJ, 1991). 

A necessidade de criação de tais cursos e atividades sugeridas pela referida comissão, 

retrata o cenário vivenciado pelo país e pela Microrregião Sudoeste de Goiás a partir da 

década de 1980, como foi demonstrado no primeiro capítulo desta tese, devido à instauração 

das políticas de implementação da modernização capitalista da agricultura que se consolidou 

fortemente nessa microrregião e no município estudado. Disso resultou a criação de cursos 

como Medicina Veterinária e Agronomia, que constituíram, posteriormente o Centro de 

Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB), instalados no espaço da Unidade de Pesquisas da 

EMGOPA, que, posteriormente foi denominada pelo Governo do Estado de Goiás de Estação 

Experimental Olavo Sérvulo de Lima. Outros cursos também foram implementados, como o 

de Educação Física, Letras (Português e Inglês), Geografia, História e Biologia. 

É importante ressaltar que a parceria entre a UFG e o município é que mantinha o 

Campus em funcionamento e esta relação era tensionada constantemente pelo fato de que as 

contratações de pessoal, inclusive professores, eram realizadas essencialmente com recursos 
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oriundos de um convênio firmado entre a UFG, o Estado de Goiás e a Fundação Educacional 

de Jataí (FEJ)
69

 via Prefeitura municipal. 

Inicialmente, com poucos cursos funcionando, a situação era amenizada, no entanto, 

a implementação de mais cursos ao longo dos anos, foi dificultando a questão orçamentária 

que era controlada pela FEJ e que mantinha os funcionários contratados para a UFG, 

ocasionando tensões constantes no interior da universidade, culminando em greves de 

professores, técnicos e discentes do Campus, por diferentes motivos, como a falta de 

pagamento dos funcionários ligados à FEJ, falta da contratação de mais docentes e 

funcionários administrativos, dentre outros. 

Até o ano de 2004 o CAJ contava com apenas cinco servidores técnico-

administrativos e 43 docentes, mas com a implementação do Projeto de Expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior, em 2005, e, posteriormente, do Reuni a partir de 

2008, a estrutura da universidade ampliou consideravelmente, alcançando o número de 400 

professores e 100 técnicos administrativos e de 9 para 25 cursos de graduação. Isso ocasionou 

também várias mudanças administrativas, que de Campus Avançado se tornou Campus Jataí, 

e, posteriormente, Regional Jataí. 

A Regional Jataí, até o ano de 2017, contava com 25 cursos de graduação 

distribuídos sob a forma de Unidades Acadêmicas Especiais
70

 no Campus Riachuelo, na 

região central da cidade, em que funcionam 4 cursos, e no Campus Jatobá na Cidade 

Universitária José Cruciano de Araújo, onde funcionam os 21 cursos restantes. Além dos 

cursos de graduação a Regional Jataí conta com cursos de pós-graduação nos níveis mestrado 

e doutorado.  

                                                 
69

 As fundações educacionais tiveram origem na década de 1960, com fundamento jurídico na Lei nº 4.024, de 

20 de dezembro de 1961, principalmente nos artigos 21 e 86. “A Fundação Educacional ficou encarregada de 

concorrer com todos os recursos financeiros necessários ao funcionamento do curso; contratar os professores; 

pagar gratificações sob a forma de diárias ao coordenador do curso a professores da Universidade que, 

eventualmente, vierem a lecionar no Campus; promover os meios necessários à realização de concursos seletivos 

a serem realizados pela UFG que visem contratação de professores; cuidar da ampliação e atualização do acervo 

bibliográfico do Campus e assegurar a gratuidade do curso.” (DHJ, 1991, p. 228-229). 
70

 As Unidades Acadêmicas Especiais estão assim estruturadas: Biociências (curso de Ciências Biológicas); 

Ciências Agrárias (Cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia, e também o 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGA), em funcionamento desde 2005, e o Programa de Pós-

Graduação em Biociência Animal em funcionamento desde 2015, ambos nível mestrado); Ciências Exatas e 

Tecnológicas (curso de Matemática, Química, Física e Ciências da Computação e um Mestrado Profissional em 

Matemática); Ciências Humanas e Letras (cursos de História, Psicologia e Letras (Português e Inglês) e ainda o 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado); Ciências da Saúde (cursos de Biomedicina; Educação 

Física (modalidades bacharelado e licenciatura); Enfermagem; Fisioterapia e Medicina e o curso de Pós-

Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, nível mestrado); Ciências Sociais (curso de direito); Educação 

(curso de pedagogia e curso Lato-sensu de Especialização em Políticas, Gestão e Financiamento da Educação) e 

Estudos Geográficos (cursos de geografia nas modalidades de Licenciatura e Bacharelado e ainda os cursos de 

Pós-Graduação em Geografia nos níveis de Mestrado e Doutorado). (UFG, 2017). 
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No mês de março de 2018, foi aprovada a Lei nº 13.635, que cria a Universidade 

Federal de Jataí (UFJ). Fica criada a Universidade Federal de Jataí (UFJ), por 

desmembramento da Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei nº 3.834-C, de 14 

de dezembro de 1960. Com essa mudança, a então Regional Jataí da UFG adquire status de 

Universidade e se torna autônoma e independente, aproveitando toda estrutura e cursos já 

existentes. Esta foi a mudança mais recente na história dessa Universidade. 

Pela inserção do município de Jataí na modernização agrícola e a sua consolidação 

no agronegócio, os cursos da área das Ciências Agrárias no âmbito da antiga UFG Regional 

Jataí, tornaram-se cada vez mais concorridos, devido à alta demanda e elitização, ofertando 

uma formação que vai ao encontro dos princípios hegemônicos do agronegócio na região, 

preparando os futuros profissionais para se inserirem na lógica do agronegócio. 

O Neaf foi criado no ano de 2008 a partir da preocupação de alguns docentes em se 

contraporem a realidade do agronegócio e se constitui um núcleo de estudos, pesquisas e 

extensão voltado aos camponeses que trabalham na perspectiva familiar de produção agrícola, 

e que historicamente são sujeitos marginalizados pela universidade diante do avanço 

capitalista no campo. 

O ensino, a pesquisa e a extensão, formam a base do tripé da formação em nível 

superior, e estas dimensões são indissociáveis no processo de formação, portanto, os núcleos 

como o Neaf são importantes ferramentas para possibilitar aos discentes, docentes e técnicos 

administrativos, a vivência em diferentes tipos de projetos que enriqueçam suas formações a 

partir da práxis nele vivenciadas. Estes núcleos também são importantes porque permitem 

captar recursos e investimentos para o desenvolvimento de projetos e pesquisas junto a 

agências governamentais e privadas. 

O Neaf está localizado na Cidade Universitária José Cruciano de Araújo na Rodovia 

BR-364, Km 195, e vincula-se a Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias, 

cadastrado junto ao Diretório de Grupos de Pesquisas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) no ano de 2008. São vários os 

profissionais que integram esse núcleo, sendo constituído por 11 pesquisadores com formação 

em nível de doutorado, seis em nível de mestrado e um em nível de graduação, além de contar 

com dois estudantes de doutorado, um de mestrado e dois de graduação, com formação em 

diferentes áreas do conhecimento, como geografia, agronomia, medicina veterinária, 

zootecnia, biologia, educação e outras (CNPq, 2017). Desse modo, constitui-se em um núcleo 

inter e multidisciplinar,  
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[...] e foi idealizado para atender à demanda por projetos de pesquisa e extensão em 

Agricultura Familiar e Agroecologia. Os trabalhos do Núcleo tem promovido: - 

interação com segmentos sociais vinculados à agricultura Familiar; - aglutinação de 

docentes, discentes e técnicos administrativos com trabalhos desenvolvidos na 

temática, seja na área do ensino, pesquisa ou da extensão; - desenvolvimento de 

projetos sobre agricultura familiar e agroecologia, ampliando as pesquisas e as ações 

nesta área; - promoção de atividades como seminários, relativos ao tema, bem como 

a participação em eventos promovidos por outras instituições; - estímulo à 

interdisciplinaridade no campo de investigação acerca da agricultura familiar e 

agroecologia. – Assessoria de Gestão Social e Produtiva no acesso de Políticas 

Públicas destinadas aos agricultores familiares dos nove municípios do Território 

Rural Parque das Emas – Go. (CNPQ, 2017).  

 

O núcleo conta ainda com a participação de pesquisadores de outras instituições do 

estado de Goiás e do Brasil. As linhas de pesquisa do Núcleo são cinco, nas seguintes áreas: 

Agroecologia; Modelagem de Produção Vegetal; Organização Sócio-Política no Campo; 

Planejamento e Desenvolvimento em Agricultura Familiar e Produção Animal. Nesse sentido, 

o núcleo tem desenvolvido vários projetos, principalmente de extensão que contemplem essas 

linhas de pesquisas e o público alvo, desenvolvendo trabalhos em vários projetos de 

assentamentos rurais de Jataí e região, além de atuar nos nove municípios que compõem o 

Território Rural Parque das Emas. 

Os projetos desenvolvidos pelo Neaf em sua maioria são frutos da participação em 

editais do CNPq, que possibilitam a captação de recursos para o desenvolvimento e 

manutenção do núcleo e de seus bolsistas. O primeiro projeto desenvolvido pelo Neaf e que 

impulsionou sua criação, foi o “Reaplicação, reprodução e disseminação de sementes de 

milho crioulo e implantação de um banco de sementes: estratégia para autonomia de 

agricultores familiares em Jataí (GO)”. 

Posteriormente foram desenvolvidos outros projetos tais como: “Orientação e 

Instrumentalização de jovens rurais para atuarem como agentes multiplicadores na 

organização sócio produtiva de seus Assentamentos”, de 2009 a 2011; “Diversificação, 

manutenção e gerenciamento do banco de sementes crioulas do Neaf/UFG como estratégia de 

ampliação da produção de alimentos e de biodiesel pelos agricultores familiares do Sudoeste 

de Goiás”, de 2010 a 2012; “Cidadania, trabalho e juventude no campo: formação, 

qualificação e geração de renda a partir da agroecologia”, de 2009 a 2010; “Experimentação 

de redesenho de agroecossistemas e de processos agroecológicos em unidades produtivas 

familiares no Sudoeste de Goiás”, de 2010 a 2015; “Implantação de processos agroecológicos 

e redesenho de agroecossistemas em unidades produtivas no Sudoeste de Goiás”, de 2011 a 

2013; “Centro integrado de agroecologia para treinamento, experimentação, validação e 

disponibilização participativa de tecnologias apropriadas à agricultura familiar” de 2014 



122 

(ainda em funcionamento até a conclusão da pesquisa em 2017, projeto de pesquisa sem 

financiamento); o projeto “Constituição do Núcleo De Extensão Em Desenvolvimento 

Territorial do Território Rural Parque das Emas na Universidade Federal De Goiás”, que teve 

início em 2015 com previsão de término para o ano de 2017; e o projeto aprovado com 

liberação de recursos, no ano de 2017, pela Chamada Nº 21/2016 - Linha 2: Manutenção de 

Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA), denominado de “Transição 

agroecológica e Produção Orgânica nos municípios do Território Rural Parque das Emas –GO 

e a consolidação do Neaf como centro de referência regional em Agroecologia”, com previsão 

para início em 2018 e término em 2020. 

A maioria desses projetos tem como principal característica a extensão (no entanto, 

todos envolvem a pesquisa e o ensino), geralmente são financiados, tem prazo de execução de 

dois anos com áreas temáticas definidas, fazendo com que a equipe tenha que se adequar aos 

propósitos dos mesmos, conforme será analisado posteriormente. 

As ações, os projetos, a metodologia de ação que constituem as práticas educativas 

ofertadas por este núcleo e seus agentes serão o objeto de análise do próximo capítulo, para 

assim, averiguar como se posicionam no interior do campo agrário em Jataí, que tipo de 

habitus reproduzem e se suas práticas educativas são tomadas como estratégias pelo 

campesinato de Jataí. 

Nesse capítulo, demonstrou-se como a educação está disposta no interior do campo 

agrário e como está submetida e estreitamente vinculada a este, bem como buscou-se situar a 

educação escolar nesse contexto, evidenciando, posteriormente, quem são os principais 

agentes e instituições não escolares que (in)formam os camponeses pesquisados e que, 

portanto, se constituem alvo da análise proposta neste trabalho, principalmente por meio das 

práticas educativas que desenvolvem junto ao campesinato. 

Busca-se evidenciar no próximo capítulo, qual o papel que a educação ocupa na 

reprodução social do campesinato no campo agrário, demonstrando como os agentes e 

instituições ligados diretamente a este segmento social têm contribuído para sua reprodução 

social e existencial. Será analisado como se dão as práticas educativas desses agentes e 

instituições e se estas práticas têm sido tomadas pelo campesinato como estratégia de 

reprodução social, servindo-lhes de investimento nesse campo para que possam se 

recapitalizar e lutar para melhoria de suas condições de vida na terra. 
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3 A EDUCAÇÃO E A REPRODUÇÃO CAMPONESA 

 

 

O objetivo neste capítulo é analisar as diferentes situações de aprendizagem e 

práticas educativas ofertadas pelos principais agentes e instituições que estão em contato 

direto com os camponeses do campo agrário jataiense, identificando quais saberes são 

mobilizados pelos mesmos e que os capitalizam para sua reprodução no interior desse campo 

e aprenderem a jogar o novo jogo imposto aos mesmos. 

O novo jogo a ser jogado se refere à uma nova conjuntura social com a qual os 

camponeses se deparam ao se recapitalizarem e retornarem para a terra na condição de 

assentados da reforma agrária, principalmente diante de tudo que esta nova condição 

possibilita e requer. Assim, serão analisadas as diversas práticas educativas engendradas pelos 

agentes e instituições destacadas anteriormente.  

O esforço será de compreender tais situações de aprendizagem e práticas educativas 

em dois sentidos: primeiro como essas práticas educativas dos agentes e instituições reforçam 

o habitus camponês (consequentemente de que maneira interferem na manutenção e 

reprodução dessa categoria social); segundo, partindo da perspectiva dos camponeses 

pesquisados, como agregam tais práticas educativas em suas estratégias para manutenção e 

reprodução social na terra.  

Isto pelo fato de que os agentes sociais são movidos pela relação entre habitus e 

campo, não se pode pensar tais questões de modo separado. Como destacam Leal e Ribeiro 

(2014, p. 14) “Em decorrência dessa relação, o habitus contribui para a preservação do 

campo, dos seus princípios de funcionamento e de organização, bem como para a 

reatualização dos antagonismos nele existentes.” 

 

3.1 O campesinato pesquisado e o aprender a aprender 

 

O campesinato de Jataí está distribuído no interior do campo agrário em diversas 

localidades, seja nos assentamentos, nas pequenas e médias propriedades e/ou em 

comunidades tradicionais. Destes camponeses, foram pesquisadas 34 famílias (sendo quatro 

de comunidade tradicional e trinta de assentamentos) e agentes ligados diretamente às 

instituições investigadas e caracterizadas anteriormente e que estão em contato direto com a 

educação camponesa. 
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A média da idade dos sujeitos pesquisados que residem no campo é de 50 anos, no 

entanto, foram entrevistadas pessoas de todas as idades, de 21 até 74 anos, mas a maioria está 

na faixa etária entre 50 e 70 anos, tanto homens, quanto mulheres, e a proporção de jovens 

residindo com os pais é pequena. Na maioria, os entrevistados são casados e amasiados, 

possuindo em média dois filhos, mas também houve situações em que se identificaram, nos 

assentamentos, pessoas que residem sozinhas, apenas o casal ou apenas os filhos do casal. De 

todos os pesquisados, quatro não têm a propriedade da terra
71

, e os demais, que são donos da 

terra, têm suas propriedades categorizadas, de acordo com os critérios definidos pelo INCRA, 

como minifúndios que variam de 3 a 32 hectares.  

As famílias pesquisadas que não são oriundas dos assentamentos moram em terras 

que herdaram dos pais ou dos avós e sua produção é diversificada, entre produção de leite, 

fruticultura e hortaliças. Uma família se especializou em produzir rapaduras e peixes, 

cultivando a própria cana. Nenhuma dessas famílias tem filiados ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e apenas uma é associada de uma cooperativa local (COOPFAZ). As 

relações de trabalho identificadas são as mais diversas, típicas do campesinato tradicional e 

compreende arrendamento de terras dos vizinhos, produção a meia, trabalho acessório e o 

trabalho familiar na propriedade para consumo próprio. 

Nestas famílias, a produção para comercialização e a relação com o mercado é 

mínima, pois não realizam feiras e apenas vendem poucas quantidades de alguns de seus 

produtos. Apenas a produção de rapaduras que visa diretamente o mercado local, abastecendo 

supermercados e feiras locais. Também não participam de programas governamentais como 

PAA, PNAE e PNPB. De todas estas famílias, apenas uma teve/tem contato com um dos 

agentes educativos analisados (Neaf/UFG)
72

. 

Já as famílias pesquisadas que residem nos diferentes projetos de assentamento do 

município partilham de uma dinâmica semelhante no cotidiano de sua reprodução no campo, 

mas diferem das que residem nas comunidades tradicionais, principalmente pela ligação com 

diferentes agentes e instituições que atuam no âmbito dos assentamentos rurais. As terras que 

possuem foram conquistadas por meio da luta, passando a constituírem a categoria de 

camponeses assentados da reforma agrária, que traz consigo várias novas especificidades em 

suas vidas, como será evidenciado aqui. 
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 Dois pelo fato de morarem em dois acampamentos distintos pesquisados, ambos do MST. Um dos 

acampamentos fica situado na fazenda Nossa Senhora Guadalupe e o outro as margens da GO 364, saída para 

município de Caçu. Os outros pesquisados, não proprietários, são arrendatários. 
72

 A sigla UFG será utilizada ainda nesse trabalho, no entanto a UFG corresponde agora a UFJ, como registrado 

anteriormente. 
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Como os assentamentos foram criados recentemente, esses sujeitos estão passando 

por todo processo de “formar” seu sítios/chácaras, que vai desde “levantar a cerca” até 

construir a casa, formar o quintal e adquirir suas ferramentas de trabalho para produzirem. Os 

relatos abaixo exemplificam esta situação: 

 

Porque na época [1998] que a gente pegou aqui era mato, aí nós pegamos e fomos 

fazer tudo, aí foi dinheiro gastando, tudo, tudo, fazendo cerca de arame, curral... não 

tinha um palmo de terra formado, não tinha nada, era tudo mato fechado, gabiroba, o 

que tinha de raiz de gabiroba nesse quintal! Fazia era moita assim para queimar! 

(SUJEITO SRA). 

Eu entrei aqui [2007] comendo molho velho de mamão. Esse filho meu chegou aqui, 

esse que tá aqui comigo, chegou eu estava com a panela de molho de mamão 

cozinhando lá em baixo na beira do córrego lá, ele destampou a panela até chorou. 

Aquilo subia e descia só água, nem tempero tinha botado lá dentro para poder 

começar. Aí eu meti o pau lá dentro. O arrendatário tinha parado aqui [pessoa que 

arrendava a terra anteriormente à desapropriação], colheu milho, eu mandei a enxada 

capinei quase um meio alqueire de chão na enxada “braba”, aquele capoeirão, eu 

mandei planta em cima. Eu carregava folha seca de dentro da pindaíba e botava fogo 

e sapecava e plantava aquele leirãozão assim. Quando foi com poucos tempos, não 

chegou dois meses. Foi a sorte do povo chegando aí, que aqui tinha cinco 

acampamentos do povo aí, o farturão que eu tinha, eu não vendia não, eu dava era 

dado. Eu disse: vocês podem levar o que vocês quiserem aí, isso aí é pra comer. 

(SUJEITO GA). 

 

Ficam evidentes também nessas falas as dificuldades que são enfrentadas pelos 

camponeses ao “entrarem” na terra, pois, geralmente, entram em condições desfavoráveis 

economicamente para iniciarem suas vidas nesse novo espaço. O estudo de Bombardi (2004) 

retrata esse processo e como vão resgatando seus modos de vida e transformando suas 

parcelas/lotes (denominação do INCRA) em sítio, no anseio de imprimirem nesse espaço a 

realização de seus sonhos. Essa transformação se dá à medida que as famílias chegantes vão 

cultivando, trabalhando a terra, decidindo onde plantar, o que plantar, quando plantar, 

modificando assim o espaço e se territorializando de acordo com um projeto de vida 

estruturado e coerente com seu habitus, orientados por sua lógica própria de reprodução.  

 

O sítio não é uma fração de território “neutra”, digamos assim; o que se planta e 

como se planta, onde se planta e onde não se planta, são questões definidas por 

aquilo que estou chamando de influências culturais, ou seja, há padrões e tabus de 

cultivos e técnicas que os camponeses herdam e também desenvolvem ao longo de 

gerações. (BOMBARDI, 2004, p. 150). 

 

Tais influências culturais são constitutivas e constituintes de seus habitus, e se 

exteriorizam em forma do rol de conhecimentos empíricos que adquiriram ao longo de 

décadas e herdados como estratégia de reprodução de geração em geração, constituindo um 



126 

conjunto de saberes tradicionais que direciona a transformação do espaço do lote de reforma 

agrária em território camponês, o sítio. 

 

A forma como os camponeses imprimem seus saberes no lote, os saberes da 

natureza, conciliação do ciclo biológico com tipos de culturas a serem plantadas, 

tudo isto reflete a transformação do lote em sítio, à medida em que vão imprimindo 

seus conhecimentos anteriores no espaço em que se encontram. (BOMBARDI, 

2004, p. 152). 

 

Esse saber geracional, repassado de maneira oral constitui a base de sua reprodução 

cultural, e as famílias camponesas tendem a perpetuar esse conhecimento de modo que ele 

constitui uma de suas estratégias de reprodução social, ou seja, essa se constitui como uma 

das estratégias educativas no seu processo de reprodução social. Todos os pesquisados 

afirmam vir de famílias que residiam no campo anteriormente, nas mais diversas condições, 

seja como agregados, arrendatários, donos de seus pedaços de chão, adquiridos com o tempo 

ou sob a forma de herança, representando a pluralidade do campesinato de modo geral, no 

entanto, têm como homologia ou especificidade essa estratégia de aprendizado em lidar com 

a terra: 

 

Fui criada assim plantando, meu pai plantava lá uma rocinha né, naquela época era 

rocinha de toco. Plantava e nós ficava, tomava conta. Ele ia trabalhar fora pra ganhar 

dinheiro pra comprar as outras coisas pra nós. Tomava conta da lavoura. Capinava. 

Quando dava no ponto de colher nós cortava, colhia, carregava pro rancho, batia 

tudo. Quando ele chegava estava tudo pronto. (TLM). 

Aprendi com a minha mãe, minha mãe pegou nós com oito anos, “faz um canteiro aí 

pra mim plantar, pra nós comer”. Então aí eu comecei com aquilo né. Com minha 

mãe. Minha mãe e meu pai. Até do meu avô né, eu lembro quando era pequeno meu 

avô falava “você planta mandioca na minguante moleque, que ela vai dar boa!”. Aí 

eu peguei essa experiência desde o meu avô né. (CJJ). 

Desde menino eu fui criado na fazenda, igual te falei, sempre foi fazenda, meu pai 

sempre foi trabalhador rural, sempre trabalhou na fazenda, então a vida da gente foi 

essa né você sempre aprende, convive, sempre aprende as coisas, desde menino 

sempre foi assim, junto com meus tios, meu pai mexia com leite, com gado, esses 

trem e eu sempre junto né, você vai aprendendo né, e horta, também fui criado com 

minha mãe, sempre mexeu com horta né, junto, você vai aprendendo, o manejo, jeito 

de plantar. Não sei se é o certo não, mas você vai aprendendo, o que a gente sabe, 

vai tentando fazer né. (GJ). 
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Eu sou dessas camponesa [risos]. É porque toda vida meu pai falava né, camponesa. 

Camponesa trabalhava em fazenda. Eu nasci na roça, fui criada, você sabe com 

quantos anos eu tinha quando comecei a trabalhar na roça? Puxar cavalo para plantar 

arroz e milho? Eu tinha seis anos de idade! Com seis anos de idade meu pai já 

jogava eu na garupa me levava para roça. Chegava lá ele amarrava um pauzinho 

assim na cara do cavalo assim ó [mostra na boca] e punha a plantadeira atrás e eu ia 

para lá e voltava para trás. Não podia entortar uma rua que ele gritava! [risos] “Tá 

torta, arruma esse cavalo!” aprendi com seis anos e estou aí até hoje, já estou com 68 

anos e até hoje nunca parei. (RCE). 

 

Tais falas revelam as especificidades desse modo de conhecimento circunscrito em 

uma concepção de educação que não está limitada aos conteúdos específicos transmitidos por 

meio de técnicas e instrumentos de processo pedagógico sistematizado e escolar, mas sim de 

um aprendizado que ocorre no próprio cotidiano apreendido na vida, nos afazeres do dia a dia. 

Pessoa (1999) entende que, nesse processo de socialização camponesa, não há uma sucessão 

cronológica de aprender para depois fazer, isso se dá espontaneamente nestas situações de 

produção da vida. 

O autor se baseia nos escritos de Brandão para dizer que esse saber se dá por meio de 

“situações de aprendizagem”, em que a transferência de saber acontece no próprio “gesto de 

fazer a coisa”, ou seja, o saber flui por meio da convivência das pessoas. Essa dimensão da 

produção e transmissão de conhecimentos “[...] é inerente à própria constituição dos grupos e 

das biografias. Ela está, para ficar no contexto camponês, em cada palmo de chão pisado e 

cultivado, na casa e nos utensílios, na roça e nos seus produtos.” (PESSOA, 1999, p. 260). O 

autor diz ainda: 

 

Nesse nível de produção e transferência de saber, ou em outas palavras, pensando a 

educação como situações de aprendizagem que se dão nos próprios gestos e trocas 

de mensagens no interior de um grupo, pode-se dizer de um imbricamento 

fundamental entre educação e cultura. Mas não falo de sinonímia e sim de 

interpretação e reciprocidade e influência. O conhecimento produzido, acumulado e 

comunicado constitui a cultura que, por sua vez, é a fonte do aprendizado e da 

socialização de novos sujeitos. (PESSOA, 1999, p. 266) 

 

Desse modo, todo saber apreendido desde a infância é retomado no retorno à terra. 

No entanto, a condição de assentado traz consigo uma série de exigências e novidades que 

nem sempre foram familiares ao universo camponês tradicional. Essa nova fase exige uma 

reestruturação e uma reelaboração do modo de se reproduzir na terra como categoria social, 

principalmente por ter que se preocupar em se reproduzir como produtor de mercadorias, 

expectativa subjetiva (do Estado ao assentar o campesinato, ou “agricultor familiar”), 

objetivada por meio de políticas públicas específicas para essa categoria social. 
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Várias novidades são impostas, tais como criar associações, cooperativas, acessar 

créditos e programas governamentais, lidar com agentes e instituições das mais diversas, 

como INCRA, sindicatos, prefeituras, secretarias de agricultura, bancos, agências de fomento 

e crédito, dentre outras.  

Ao se instalarem na terra, têm praticamente como exigência a organização para o 

acesso a diferentes créditos, principalmente pelo INCRA, para obtenção de recursos que 

viabilizem a construção de casas, de água, energia elétrica e meios de produzirem na terra, 

condição para se alimentarem, obterem renda e produzir sua existência. Esses recursos são 

cedidos por etapas, o primeiro deles é o crédito da fase de implementação/apoio inicial
73

, pois 

chegam nos assentamentos em condições extremamente precárias de vulnerabilidade social. A 

liberação desse recurso “destrava” outro, tornando os camponeses aptos a acessarem o crédito 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que 

possibilita às famílias iniciarem alguma atividade produtiva em suas propriedades. 

 

Perante a legislação, o Pronaf se trata de um programa de crédito diferenciado por 

ter um público-alvo específico denominado “agricultores familiares”. Esses 

beneficiários do programa são classificados de acordo com sua receita, com o 

objetivo de fortalecer-lhes a capacidade produtiva e de promover um 

desenvolvimento sustentável mediante a concessão de crédito com taxas 

diferenciadas, financiando atividades agropecuárias ou não agropecuárias. Possui 

como finalidade primordial a geração de empregos, melhoria da renda e redução da 

pobreza e da desigualdade social. (RATKE, 2013, p. 86). 

 

O Pronaf é dividido por modalidades (custeio e investimento) e por linhas de crédito 

que enquadram o público beneficiário de acordo com a renda
74

 e módulos fiscais e, a partir de 

2003 na administração de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), houve uma diversificação 

de suas linhas de financiamento criando-se o Pronaf Agregar, Mulher, Agroecologia, Turismo 

Rural, Jovem Rural, Alimentos, entre outras modalidades (GAZOLLA; SCHINEIDER, 

2013), modificando, melhorando e ampliando sua estrutura, possibilitando maiores 

oportunidades de renda ao campesinato. 

Em Jataí, os dados coletados por meio das entrevistas apontam que os projetos 

técnicos do Pronaf são elaborados majoritariamente para bovinocultura de leite e, devido a 
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 Aly Júnior (2005) elenca os recursos liberados a assentamentos recém criados: créditos de instalação 

(fomento) no valor de 2,4 mil reais; habitação no valor de 5 mil reais; e o Pronaf A no valor de 18 mil reais. 

Além desses, foi criado por pressão dos movimentos sociais mais uma linha de instalação no valor de 2,4 mil 

reais no segundo ano de implementação do assentamento. 
74

 O Pronaf é divido em linhas (a, b, c, d, e), e sua lógica essencial é de que o agricultor familiar acesse a 

primeira linha e vá adquirindo status no programa para acessar as linhas posteriores, de acordo com o “sucesso” 

obtido, que tem relação direta com seu nível de inserção no mercado, quanto mais este obtiver êxito na atividade 

produtiva e se inserir no mercado, mais linhas de crédito com mais recursos serão disponibilizados. Ou seja, 

imprime uma lógica totalmente capitalista do processo de produção e comercialização. 
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esse direcionamento dos projetos técnicos, estabeleceu-se um consenso de que, se o projeto 

for destinado a esta atividade, a liberação do crédito é mais ágil, o que dificilmente faz com 

que os assentados façam projetos de investimentos em outras atividades. A fala de um dos 

sujeitos pesquisados revela essa dinâmica: 

 

Sempre todo mundo tinha aquela expectativa, ou, quando eu tiver minha terra eu 

vou plantar, vou criar vaca, aí o INCRA libera a terra, aí agora vamos correr atrás do 

Pronaf. São... É um dinheiro de investimento. Aí um veio, ah eu quero para o arroz, 

o outro: eu quero para lavoura, eu quero para banana, outro, eu quero... Aí saiu 

aquela conversa: ó o Pronaf ele libera mais rápido, para o gado. Aí ele libera mais 

rápido. Essa conversa saiu paralela. Ninguém sabia. Aí nós fomos, o INCRA liberou 

os papéis, o governo, com um jurinho, não sei se é 4% ao ano. Aí foi lá, 

conversamos com o banco, e aí falou, pode “caçar” o gado! (RCG). 

 

Gazolla e Schineider (2013) ao realizarem um estudo sobre o Pronaf custeio e 

investimento no Rio Grande do Sul, identificam que,  

 

O que acontece, em termos gerais, é que o projeto técnico de financiamento 

elaborado pelos órgãos de assistência e extensão rural quase sempre enfoca a 

produção de milho, soja, fumo ou outra atividade agrícola. O financiamento é 

específico e pontual para uma cultura, o que faz com que o agricultor familiar se 

especialize produzindo os cultivos para os quais há disponibilidade de crédito, em 

detrimento, por exemplo, da diversificação de atividades e produtos de seu sistema 

produtivo ou mesmo o plantio dos cultivos voltados à alimentação da família 

(produtos para o autoconsumo). (GAZOLLA; SCHINEIDER, 2013, p. 55).  

 

Tanto os dados da pesquisa realizada em Jataí quanto os dados do estudo de Gazolla 

e Schineider (2013), desvelam que, independente da região em que o programa funciona, 

existe um forte incentivo por parte dos agentes técnicos executores para a especialização de 

uma atividade produtiva para melhor se enquadrarem no mercado e consequentemente nas 

linhas do programa. 

Em Jataí, apenas um entrevistado relatou sobre a tentativa de partir para uma 

atividade produtiva diferente da bovinocultura de leite e, até o momento, enquanto todos 

haviam recebido o recurso ele não recebeu, reforçando o consenso sobre o estímulo dos 

agentes técnicos para elaborarem os projetos em uma determinada atividade. Um dos 

entrevistados cita outro “caso” como exemplo: “Podia, mas era mais demorado. Por prova, 

por prova, está aqui dentro. O seu [cita o nome do vizinho] não pegou até hoje” e menciona 

que era a mesma modalidade (investimento no valor de 18.000 mil reais), mas “Para lavoura, 

tentou pegar para lavoura. Não sei se tinha outro “esbarramento” [entrave] ao lado dele, que 

ele não pegou até hoje.” (RCG). 
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Gazolla e Schineider (2013, p. 57) tecem uma crítica ao programa analisando que a 

especialização produtiva gerada pelo Pronaf é fruto da situação a qual o agricultor familiar 

tem que se submeter, pois é levado pela política pública a plantar ou adquirir o que esta 

financia. “Ou seja, o que é mais fácil, e historicamente as instituições bancárias tem tradição 

de financiamento e operacionalização.” Poderia acrescentar ainda, a indisposição dos agentes 

técnicos de realizarem projetos diferentes daqueles que estão prontos e habituados a 

desenvolverem, que pode se constituir em mais um fator de incentivo a uma determinada 

atividade. 

O que ocorre é que a lógica sob a qual o programa foi elaborado, baseada em um 

padrão de organização da produção sustentado nas noções de produtividade e rentabilidades 

crescentes
75

, não condiz com a lógica da produção camponesa, e nem reforça seu habitus, pois 

não se baseia na diversificação de atividades para manutenção da família e obtenção de renda 

e a comercialização do excedente. (GAZOLLA; SCHINEIDER, 2013). 

Nesse sentido, a lógica do Pronaf (e de outras políticas públicas para o campesinato), 

ao não ser coerente com a lógica camponesa é fundada, principalmente, no fato de que nas 

políticas públicas (consideradas aqui como estratégias de ação produzidas pelo governo) estão 

objetivadas as intenções, os interesses dos agentes estatais e de suas respectivas plataformas 

de governo. No caso do Pronaf, cuja criação se deu em 1995/06, esteve relacionado aos ideais 

do Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e aos pressupostos neoliberais que 

reforçam uma lógica contrária ao modo de produção camponês
76

 e afirma a lógica da 

agricultura familiar, o que explica a sua utilização pelo campesinato não como capital/recurso 

e sim como renda familiar para as demandas mais necessárias para sua reprodução na terra. 

Outro problema inerente ao recurso liberado pelo programa é a insuficiência para 

garantir as condições necessárias ao desenvolvimento satisfatório da bovinocultura de leite, 

tendo em vista que os parcos recursos (dezoito mil, quando os camponeses o acessaram) não 

viabilizam a compra de bons animais e nem a estrutura física necessária: 
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 O direcionamento do programa claramente não reforça o habitus camponês e sim, inversamente, o habitus 

agromodernizador, basta verificar seus objetivos: “Seus ‘novos’ objetivos seriam: favorecer o acesso e viabilizar 

a permanência dos agricultores familiares no mercado, tornando-os competitivos; fomentar o desenvolvimento 

tecnológico; profissionalizar os agricultores familiares perante os novos padrões tecnológicos; ofertar 

alternativas de financiamento adequado; fortalecer e direcionar outros serviços de apoio para o desenvolvimento 

da agricultura familiar; adequar a infraestrutura física e social para melhorar o desempenho produtivo e a 

qualidade de vida da população rural; ajustar às políticas públicas as necessidades da agricultura familiar; 

contribuir para a redução da pobreza no meio rural, através de ocupações produtivas e melhoria da renda de 

agricultores familiares [...].” (RATKE, 2013, p. 97-98). 
76

 Bourdieu (1996) afirma que só podemos compreender estas relações a partir do momento em que situamos 

cada agente e cada instituição em suas relações objetivas com os outros e que, os programas de ação política 

pretendem impor uma visão particular do Estado, de acordo com os interesses e os valores associados à posição 

ocupada por aqueles que os produzem no universo burocrático.  
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[...] tenho um começo por quê uma vaca pra te dar um retorno, ela custa em torno de 

uns quatro mil reais, tem que ser no mínimo umas dez vacas, pra você ver, só ai foi 

uns 40 conto, e aí você tem que montar uma ordenha, aí vem uma série de coisas, aí 

vem uma ração, uma outra coisa, aí nesse preço aí você tem que ter um local 

adequado, um barracão, uma ração, uma silagem, um trem assim, você tem que 

montar uma estrutura bem montada pra manter aquilo ali. Então o que eu pensei, não 

é muito minha área, não tenho muito conhecimento e até eu me inteirar disso aí, já 

apanhei bastante, então já estou nesse caminho do grão, então já tenho um certo 

conhecimento já ne, então eu vou mexer com o que eu sei. (RSG). 

 

Esse relato evidencia de fato que o recurso é insuficiente para adquirir toda a 

estrutura necessária. Outra questão a ressaltar é o tempo que demandaria para ele se “inteirar” 

e aprender a desenvolver essa atividade satisfatoriamente, um tempo longo do qual ele não 

dispõe, pois necessita da renda para se reproduzir e manter a família. Assim, a aquisição de 

novos conhecimento pelos camponeses assentados se faz necessária, desde o momento em 

que se entra na terra e requer o aprendizado em identificar quais recursos estão disponíveis 

para o acesso, quais as modalidades do programa podem acessar, quais atividades 

implementar e ainda todo um conhecimento de gestão e planejamento da atividade produtiva 

para pagamento da dívida adquirida. 

A falta desses conhecimentos decorre em situações que chegam, em última análise, a 

comprometer a reprodução camponesa na terra, conforme o relato elucidativo do que ocorreu 

nos assentamentos da região: 

 

Nós pegamos mas nunca deu conta de pagar né, todo mundo ficou inadimplente. Eu 

não sei, naquela época parece que não tinha orientação, era meio, como diz o outro... 

Entrou aqui e não sabia administrar, não virou nada. Por que na época que a gente 

pegou aqui era mato, aí nós pegamos e fomos fazer tudo, aí foi dinheiro gastando, 

tudo, tudo, fazendo cerca de arame, curral... [...] nós começamos a pagar uns dois 

anos aí parou né. [...] Aí vinha o dinheiro, aí não dava retorno, porque se tivesse um 

jeito de você empregar aquele dinheiro para ter um retorno né. Se tivesse um 

dinheiro para gente pagar né, por ano, as vezes a gente dava conta. Mas renegociou 

para nós, mas não tinha jeito não, eles queriam três mil de entrada e depois pagar 

dois e pouco por mês! Nós não tínhamos esse dinheiro naquela época! Larga pra lá 

né, fazer o que?! (SRMG). 

 

Na fala da entrevistada ao dizer “entrou aqui e não sabia administrar” e que “não 

tinha orientação” ou “aí vinha o dinheiro, aí não dava o retorno” deixa claro que essa situação 

exige a mobilização de conhecimentos que até então não faziam parte de seu cotidiano. Este 

fato representa a situação da maioria dos entrevistados visto que, anteriormente, ao processo 

de assentamento não possuíam acesso a esse tipo de crédito e a esta situação gerada. 

Isso se explica ainda por não terem sido donos de suas terras, condição que se torna 

possível, como fica explícito na fala de um dos pesquisados:  
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Eu já trabalhava na fazenda, mas trabalhava como funcionário né. Eu nunca vivi 

assentado, em barraco de lona. Meus pais eram empregados também. Trabalhavam 

na fazenda, na época os fazendeiros davam um pedaço de terra para plantar, hoje em 

dia não dão mais, foi proibido, ninguém dá mais. [...] Aí mudou quando eu mudei 

para ser agricultor, eu deixei de ser empregado e era agricultor, agricultor familiar, 

porque era eu, minha esposa e minhas filhas [duas]. Aí não era mais funcionário de 

uma fazenda era um agricultor familiar.” (SDM). 

 

Como ressalta Leite (2005, p. 136), “[...] é justamente a partir da condição de 

assentado que este segmento específico de trabalhadores rurais passa a ter acesso aos 

mecanismos do crédito rural, ainda que esse processo esteja pontuado por enormes 

dificuldades.” 

Acessar o crédito, aplicar da maneira correta e obter o retorno para pagá-lo, exige 

planejamento específico do qual esses sujeitos não dispõe. Ao ter acesso ao crédito, ele é 

aplicado de acordo com as necessidades mais urgentes da família, seja levantar uma cerca, 

construir um curral, comprar materiais para outras atividades, investir em poucos animais que 

não lhes darão retorno suficiente para pagar as parcelas da dívida contraída, ocasionando a 

inadimplência. Isso demonstra que o Pronaf é utilizado como renda da família e não como 

recurso/capital, a sua utilização está pautada em uma outra lógica. 

Outro ponto importante é a falta de orientação, que nessa situação específica, as 

famílias deveriam ter por meio dos técnicos responsáveis pelo Projeto de Assentamento para 

que minimizassem essas dificuldades enfrentadas pelos camponeses, pois essa orientação se 

constitui em uma prática educativa necessária nesse processo, desde que adequada a realidade 

camponesa para auxiliar em sua reprodução. Ao questionar a entrevistada se havia assistência 

técnica, ela responde: 

 

Tinha uns, vinham depois sumiam. Vinha um vinha outro, não tinha administração 

né. A gente nunca tinha trabalhado aqui dentro, trabalhava sempre de empregado 

para os outros né. Não tinha administração. Quase todo mundo aqui. Se 

renegociasse, hoje se emprestasse outro dinheiro para gente pagar. (SRMG). 

 

Esse tipo de saber que é exigido diante dessas novas situações,  

 

Trata-se de um saber não-escolar, que acontece sem a delimitação espacial das 

agências de transmissão, que, entretanto, não se verifica de forma espontânea. Ele é 

uma espécie de consciência que vai sendo adquirida progressivamente, mas supõe a 

participação docente de vários agentes: assessorias técnicas, políticas, religiosas [...]. 

(PESSOA, 1999a, p. 84). 
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É importante reconhecer que, mesmo com todas as críticas ao programa, ele é 

essencial para o campesinato no seu processo de reprodução, o que é necessário é uma 

readequação, tendo em vista a realidade de seu público alvo, principalmente na fase de 

implementação do assentamento, devido à morosidade com que o subsídio inicial do crédito 

de instalação é liberado pelo INCRA, o que faz com que utilizem a verba para suprir outras 

necessidades da família. 

No Projeto de Assentamento Terra e Liberdade (conhecido como “3T”), Rômulos de 

Souza (Conhecido como Gurita) e Nossa Senhora Guadalupe, criados em 2007, a verba inicial 

de fomento
77

 não havia sido liberada toda ou em partes até o momento de realização da 

pesquisa (no ano de 2017), ou seja, em dez anos após a implementação não receberam o apoio 

inicial do Governo para se estabelecerem na terra. No assentamento Terra e Liberdade os 

relatos são de que o problema é devido à falta de um técnico do INCRA para assinar o projeto 

que dá acesso à verba do crédito de instalação - fomento.  

 

O INCRA teve aqui dia 11. Veio falar dos créditos aí que a gente ainda não pegou 

né... Aí eles falaram para abrir mão de alguns créditos para pegar o PRONAF. 

Parece que o fomento tem umas partes, nós pegamos só um, acho que ainda tem dois 

ou três. (TLMA). 

Ah, é ajuda do governo né, esse PRONAF que já deveria ter vindo, até hoje... eles 

falam que é por causa desse cadastro aí, mas acredito que não é por causa disso não, 

porque aquele crédito de apoio [fomento] que era para ter vindo para nós não veio 

até hoje [o entrevistado reside em um assentamento criado em 2007]. (RSG). 

Aí você sabe quanto nós vamos perder? Nós vamos perder nove mil reais do tal do 

fomento e outro trem que tem lá. Nós já perdoo esse dinheiro pro Pronaf sair. Juntou 

a turma fez uma ata aí pra eles, pra perdoar esse dinheiro, porque se nós perdoar o 

fomento aí o Pronaf sai né. Nós quer Pronaf né, eu, não sei os outros, eu mesmo 

quero o Pronaf porquê está aí o pasto aí, quero empiquetar [piquetear] tudo 

direitinho, porque esse filho meu que está mais eu tira leite né, eu tenho essa 

vontade ainda[o entrevistado reside em um assentamento criado em 2007]. (GA) 
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 Com o objetivo de suprir as necessidades básicas, fortalecer as atividades produtivas, desenvolver os projetos, 

auxiliar na construção de unidades habitacionais e atender necessidades hídricas das famílias dos projetos de 

assentamento, o Crédito Instalação é concedido nas seguintes modalidades: Apoio Inicial, Apoio Mulher, 

Aquisição de Materiais de Construção, Fomento, Adicional Fomento, Semiárido, Recuperação/Materiais de 

Construção e Crédito Ambiental. O Crédito Instalação é um importante instrumento na implantação dos projetos 

de assentamento. Seus valores e modalidades vêm sendo adequados ao longo dos anos de modo a propiciar 

condições dignas de ocupação, de produção e manutenção das famílias na parcela rural. Em 2005, o Crédito 

Instalação passou a ter cinco modalidades. Em dezembro de 2008, foram criadas mais duas modalidades: Apoio 

Mulher - visando promover a inserção e a participação das mulheres na dinâmica produtiva e econômica, bem 

como contribuir para a igualdade de gênero no meio rural - e o Adicional Fomento, que se destina a consolidar a 

segurança alimentar das famílias e ao fortalecimento do processo de geração de excedente produtivo. (INCRA, 

2017). 
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Por meio dos relatos identifica-se que o fato de não terem acesso à verba de fomento 

do crédito instalação impede que tenham acesso ao Pronaf
78

, o que dificulta demasiadamente 

a reprodução na terra e pode acarretar o abandono do campo, principalmente por falta de 

recursos para iniciar qualquer atividade produtiva e até mesmo construir as suas casas. Outro 

fator evidenciado nas falas acima é que a morosidade para liberação e recebimento do recurso 

inicial da instalação ocasiona, na maioria das vezes, sua perda, visto que terminam por 

negociar seu não recebimento para liberação do Pronaf. A esse respeito, Leite (2005, p. 137) 

menciona que 

 

[...] projetos recém-implantados geralmente atravessam uma série de dificuldades 

(que vão da precariedade da situação familiar no lote à inexistência de associações 

ou outras formas de organização política e econômica que mediam as relações com 

os agentes financeiros) que obstaculizam tal acesso. 

 

As dificuldades enfrentadas para permanecerem na terra são várias e o Estado tem 

papel fundamental nesse processo. “O assentamento é uma criação do Estado e está sujeito à 

sua gestão, seja de maneira mais direta e autoritária, seja de maneira mais indireta e 

negociada.” (ALY JUNIOR, 2005, p. 179). Nesse sentido, o acesso à informação para 

viabilizar os diferentes tipos de créditos e políticas públicas e a devida orientação dos 

diferentes agentes envolvidos, têm papel de destaque, visto que, ao entrar na terra, muitos 

desconhecem esses processos e terão que aprender a lidar com tudo que se mostra como novo 

no universo camponês. 

Por causa de investimentos sem a devida infraestrutura e a liberação dos 

financiamentos, sem a necessária assistência técnica por meio de ações educativas de 

capacitação dos agricultores, principalmente diante das dificuldades com o gerenciamento dos 

recursos e com a venda de seus produtos, tais programas não atingem seu objetivo de 

fortalecerem o campesinato. 

O Pronaf tem significativa importância no rol de políticas públicas, por meio, 

principalmente, da pressão dos movimentos sindicais rurais, sua criação em 1995 foi o 

reconhecimento dessa categoria social específica, que até então era totalmente alijada no que 

diz respeito à linhas de crédito e financiamento específicos. Em que pesem as críticas de 
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 Outro fator importante é que “Para ter acesso ao Pronaf, é imprescindível a apresentação do DAP [Declaração 

de Aptidão ao Pronaf], instrumento no qual ficará caracterizado se o agricultor desenvolve sua atividade 

mediante trabalho familiar ou possui as características dos outros beneficiários pelo Programa, para que seja 

direcionado às linhas de crédito e tenha o acesso à política pública. A Declaração é obtida no sindicato rural ou 

na Emater, e é fundamental para o planejamento e definição das condições de execução de um projeto 

agropecuário com assistência técnica.” (RATKE, 2013, p. 95). 
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desajustamento no seu início, que serviram e devem continuar servindo para reestruturação do 

programa ao longo dos anos, a partir da criação do Pronaf vários outros programas foram 

elaborados e possuem significativa importância para reprodução do campesinato, tais como o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE – que existia desde 1950 mas foi reestruturado visando também, a compra oriunda da 

agricultura familiar). (GAZOLLA; SCHINEIDER, 2013).  

Tais programas foram criados e reestruturados no ano de 2003 no governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2010), a partir do programa Fome Zero, para combater as causas e 

as manifestações imediatas da fome e da insegurança alimentar no país, tendo como objetivo 

elevar a oferta de produtos agropecuários destinados à alimentação, contribuir para segurança 

alimentar dos produtores e de segmentos mais destituídos da população que recebem produtos 

da agricultura familiar pela modalidade de Doação Direta do PAA, como restaurantes 

populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, dentre outras. (CAMARGO; 

BACCARIN; SILVA, 2013). 

 

O PAA opera em cinco modalidades: Compra Direta da Agricultura Familiar, 

Compra com Doação Simultânea, Apoio à Formação de Estoque pela Agricultura 

Familiar, Incentivo à Produção e Consumo de Leite (para os estados do Nordeste e 

Minas Gerais) e Compra Institucional, antiga Aquisição de Alimentos para 

Atendimento da Alimentação Escolar. (CAMARGO; BACCARIN; SILVA, 2013, p. 

5-6). 

 

Podem participar do programa todos os produtores assentados que possuem a 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) na modalidade de Compra Institucional podem 

comercializar até oito mil reais por ano e, na modalidade de Compra com Doação Simultânea, 

cinco mil e quinhentos reais por ano. Para o PNAE o produtor poderia comercializar nove mil 

por ano em sua DAP, valor que foi elevado para vinte mil. 

Das 34 famílias pesquisadas, 22 já participaram do PAA e 12 não. No entanto, das 22 

que já participaram, 8 deixaram de participar e, das 12 que não integram o programa, quatro 

são da comunidade tradicional pesquisada (Cabeceira do Jataí). Já em relação ao PNAE, 8 já o 

integraram, mas 4 o deixaram e 20 nunca quiseram dele participar. Três famílias entregam 

simultaneamente para o PAA e o PNAE. 

O PAA é o programa que tem maior adesão dos assentados no município, por ter 

uma flexibilidade maior no período e nos produtos para entrega, sendo destinados a entidades 

da rede socioassistencial, como restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas 
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comunitárias e ainda para cestas de alimentos distribuídas pelo Governo Federal (MDA, 

2017). 

O PNAE se diferencia do PAA à medida que seus produtos são destinados apenas à 

merenda escolar
79

 e por ter prazos e tipos de alimentos previamente instituídos/fixos para 

entrega. Este fator tem ocasionado a indisposição na participação dos camponeses no 

programa, mesmo sendo mais atrativo financeiramente do que do PAA, e tem levado muitos 

que participaram a abandoná-lo. Os entrevistados fazem um desabafo quando questionados 

sobre o motivo de sua saída do programa: 

 

Feijão eu planto, tá ali os tambor de feijão para entregar. Que eu estava falando para 

vocês o negócio do PNAE, “tô” falando a verdade, o que é verdade a gente tem que 

falar! Eu falo é para a dona Dilma lá se precisar, se eu tiver a oportunidade de falar 

com ela eu falo pra ela, falo para qualquer um cara que for aí, ele pode ser o grandão 

que eu falo. O grandão é Deus sabe? O que é verdade tem que falar! Não adianta a 

gente trabalhar, porquê que não começa as aulas eles não começam a pegar? Demora 

dois três meses, aí fica aí os tamborzão de feijão. Teve um ano aqui que o caruncho 

acabou com o feijão, quando fui entregar não prestava mais. Eu plantei uns 40 quilos 

de feijão e tirei uns 14 sacos. Vou entregar treze sacos de feijão e 1.300 quilos de 

mandioca e fechou lá. (GA). 

Já, mas perdeu coisa de mais. Porque eles falam: tal mês começa pegar, aí você 

planta aquele trem para dar naquela época, aí eles ó... E aquilo panhava [sic] batata, 

jiló, e jogava fora. Quando ele liberou já não tinha mais. [...] Aí eu falei: não, vou 

mexer com isso mais não, dá só trabalho. [...] Acho que o que deu pra entregar 

mesmo foi só o milho, mandioca e batata doce, que nós conseguimos entregar, o 

resto nós entregamos só um pouco. Perdeu tudo. Aí eu falei, não, não compensa não. 

Se pegasse direitinho dava pra entregar muita coisa. (TLMAC). 

 

Como demonstrado, esses acontecimentos vão desestimulando a participação no 

programa. No entanto, um dos agricultores pesquisados faz o seguinte relato em relação a essa 

situação: 

 

Eu nunca tive problema por que sempre tive um comércio bom na cidade, a pessoa 

nunca deve ficar presa, é isso que eu falo para todo mundo, nunca deve... tem gente 

que planta só para o PAA. Aí planta para o PAA e tem a época certa de pegar. Agora 

é época de pegar mas o governo não liberou, não repassou o dinheiro, não pode 

pegar. Aí você está ali e vai perder. Você planta, aí eu procuro o comércio, aí o que 

sobrar do meu comércio eu vou pro PAA, eu faço o contrário. Tem que vender 

mesmo, a vida não pode parar porque as escolas pararam. Tem que planejar, 

escalonar, não adianta você plantar tudo agora e amanhã está faltando. Aí eu faço 

escalonamento. (SDM). 
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 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por 

cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas (BRASIL, 2009). 
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Como o entrevistado explica, ele criou estratégias que foi aprendendo com o tempo 

para que não passe pela situação de perder seus alimentos e não se torne refém dos prazos dos 

programas e dos próprios programas. No entanto, tem outro fator que também desmotiva a 

participação ou desistência, que é a falta de conhecimento dos agricultores em relação aos 

processos burocráticos que o programa exige, por ser coordenado pelas prefeituras por meio 

de chamadas públicas, tornando os camponeses dependentes de outros agentes e instituições 

para concorrerem. 

Isso se dá, seja pelo fato de não possuírem o conhecimento escolar nem mesmo para 

realizar a leitura dos documentos, ou ainda por terem que se comprometer a entregar uma 

quantidade fixa de produtos semanalmente, demandando também, para sua operacionalização, 

uma maior capacidade de gestão e organização. Nesse sentido, o programa requer um 

planejamento da produção (como o entrevistado cita em relação ao escalonamento), 

necessitando de capacitação e saberes técnicos específicos para o gerenciamento e para a 

negociação no atendimento das chamadas públicas das prefeituras municipais. (CAMARGO; 

BACCARIN; SILVA, 2013). 

Esse tipo de programa requer uma ação educativa por parte dos agentes municipais e 

de técnicos, que deveriam instruir os agricultores de maneira que estes não deixem de 

participar dos mesmos. Geralmente a participação no PAA que é menos complicada, 

impulsiona a participação no PNAE, pelo fato de que ao aprenderem a lidar com o primeiro se 

sentem experientes para aderir ao segundo.  

Esta conjuntura deve ser levada em consideração, tendo em vista o quanto o PAA e o 

PNAE contribuem com a renda familiar dos camponeses assentados do município, 

estimulando a diversificação e ampliação da produção de alimentos, afirmando a inserção 

destes no mercado local e valorizando essa categoria social, sendo estes os programas dos 

quais o campesinato em Jataí tem participado massivamente, interferindo de fato para o 

fortalecimento desse segmento social. 

A elaboração desses programas e suas diretrizes (como estratégia de ação 

governamental específica para esse segmento) vão ao encontro da lógica camponesa e 

contribuem significativamente para sua reprodução, no entanto, a falta de conhecimento e 

capacitação técnica que demandam saberes específicos para participação nos mesmos podem 

ser consideradas um fator desestimulante na adesão ou no abandono, tendo a educação um 

papel importante nessa situação. 

Por outro lado, quando os agricultores, dirigentes de associações ou cooperativas vão 

em busca de informações de como lidar com tais mecanismos, com os trâmites burocráticos 
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necessários para viabilização da participação nos programas, aprendem e se tornam mais 

autônomos, conforme ressaltam Camargo, Baccarin e Silva (2013, p. 18): “[...] os grupos que 

aprendem o caminho de acesso aos programas de políticas públicas tornam-se mais 

independentes dos representantes estatais e logram alcançar maiores benefícios das mesmas.” 

Ou seja, o conhecimento é essencial nesse processo. Ratke (2013, p. 105-106) diz também 

que é importante a  

 

[...] capacitação dos agricultores e de suas lideranças, para participarem, com 

conhecimento (da legislação, das atribuições e objetivos etc.), dos mecanismos 

institucionais de implementação das políticas; estimular uma parceria entre as 

agências públicas e as organizações de agricultores [...]. 

 

A falta de assistência técnica é uma queixa unânime, nenhum dos assentamentos 

pesquisados conta com o apoio que deveria ser ofertado pelo Estado via Assistência Técnica e 

Extensão Rural (ATER). 

 

Não tem técnico do INCRA para assinar o projeto, para pegar a verba do fomento, a 

EMATER não pode assinar porque não está vinculado ao INCRA. (TLMA). 

De primeiro tinha SEBRAE que dava assistência agora tem muito tempo que não 

tem assistência. (GMG). 

De primeiro era o SEBRAE né, o SEBRAE que dava assistência pra nós, mas o 

SEBRAE agora não faz parceria mais com o INCRA né, então não dá mais, agora 

não tem parceria assim para dar assistência para nós aqui, hoje não tem. Na verdade 

muitas coisas de gado assim a gente tem que procurar né, o veterinário, o SEBRAE 

mesmo... Antigamente ele estava aí né, ajudando, mas hoje não tem não. Aí você 

tem que procurar né, eu tenho que ir atrás, saber onde que mexe. Ir no agrônomo, 

alguma coisa né. Particular né. Na verdade, de primeiro tinha a Coparpa, a Coparpa 

que vinha aqui, mexia aqui, sempre aparecia um agrônomo ou outro da Coparpa. Só 

que hoje não está mais vindo. Porque era por causa da soja né. (RSJ). 

 

Os relatos demonstram que já houve um período em que eram assistidos por meio da 

política de ATER com órgãos como Sebrae e também a Emater, os técnicos que atuam nos 

assentamentos são contratados de modo particular por produtores que possuem melhores 

condições produtivas e consequentemente financeira, ou são técnicos que trabalham para a 

Coparpa e atendem os produtores associados que estão vinculados ao programa do PNPB com 

plantio de soja, mas quando se desvinculam do programa também perdem essa assistência. 

A assistência técnica adequada ao campesinato e que reforce o habitus camponês é 

fundamental para a política de assentamentos rurais, visto que é um auxílio aos assentados 

diante das dificuldades enfrentadas nessa nova realidade, seja na fase inicial em que precisam 

de orientação técnica para viabilização da produção na terra, para o ingresso em diferentes 
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programas, e mesmo para o plantio e as dificuldades dele decorrentes, fazendo com que 

fiquem a mercê de vários agentes externos que lhes fornecem orientações técnicas distintas e 

os confundem. 

 

De primeiro as plantas quase não dava bicho. Arroz a gente colhia muito bem, milho 

a gente colhia muito bem. Não precisava dessas coiseiras não. Se não fosse veneno 

para as formigas, o resto não precisava. Hoje em dia você precisa de veneno pra 

esses trem. [...] Uai, eu não sei porque que mudou, porque hoje em dia tudo que 

você vai plantar você tem que pôr veneno, tudo você tem que dar combate, senão 

não dá. Aí a gente pergunta né. A gente vai nas lojas, ó, está assim assim, está cheio 

de bicho, tem bizorrinho, aí eles falam o veneno e a gente compra. (GMG). 

De primeiro você não precisava de um adubo nem nada, pra você poder produzir né, 

agora hoje em dia já tá precisando mudar, já não tinha essa “insetaiada” danada, é 

muito inseto que tem né, hoje em dia tudo tem um pouco de dificuldade. (RSGE).  

Aí a lavoura sujou demais, por causa da gente não conhecer de arroz em lavoura 

assim. Eu conhecia de arroz de roça de toco, lavoura assim... Lá no mato grosso já 

trabalhei muito de lavoura assim de arroz, mas terra nova entendeu... Você plantar 

em terra nova, você quebrava o trem, gradeava e plantava arroz. Aí plantava o 

segundo ano não tinha praga na roça, ainda dava, terceiro ano já não dava. E aqui, 

essa roça aqui já estava com muitos anos trabalhada, eu plantei arroz aí e tomei no 

meu nariz entendeu, porque tinha praga demais. Aí nasceu mato demais, aí fiquei 

esperando, disse que tinha regente pra passar no mato do arroz, aí tem que esperar o 

arrozinho crescer mais um pouco pra passar. [...] Quando eu fui correr atrás pra 

passar, estava passando da hora o mato... O veneno que existia pra passar só pega o 

mato novinho, aí eu já comecei a perder por aí. [...] Tem o estágio né, o mato tem o 

estágio, eles fala duas folhas o pé fio, segundo, terceiro, quarto pé fio, do terceiro pé 

fio já não pega mais o veneno, o capim já tá grande né. Ele só pega quando o capim 

está dois pé fio, duas folhinhas no máximo. [...] Na hora que eu fui comprar o 

veneno, o mato já estava grande. Eu levei o mato. Aí o cara falou: “seu mato está 

grande, não vai adiantar muita coisa não. Mas tem que passar né fazer o que.” Aí eu 

passei. Você passa o veneno mais forte um pouquinho aí segura o arroz também. Aí 

onde o mato estava mais sujo o arroz não cresceu. [...] Com os técnicos que vendem 

na casa do adubo com [fala o nome do técnico], aí ele mesmo que passa a dosagem 

de veneno pra mim, compro o veneno deles lá, aí no dia de bater eu ligo lá pra ele. 

Muitas vezes ele me passa as primeiras aplicações tudo anotadinho já, a dosagem. 

(GR). 

Tem cenoura, beterraba, alface, mas dá muito bichinho, couve, tinha uns pés de 

couve bonito, mas dá aquelas broquinha sabe? Aí tem que ir lá ver qual remédio que 

é bom né. Tem pés de pimenta, os pés de pimenta estão bonitos. [...] Vai naquele 

povo que vende semente né, eles sempre explicam um remédio que é bom, aí vem e 

bate. (TLMA). 

 

Tais depoimentos revelam que os camponeses têm na memória um período anterior à 

“entrada na terra” por meio da política de assentamentos rurais e um período posterior, em 

que relatam dificuldades e falta de conhecimento em algumas situações. Mas, como 

mencionam, eles “correm atrás” das informações quando surgem problemas que não 

conseguem resolver e, de uma forma ou de outra, continuam seu aprendizado, pois sem este 

dificilmente se manteriam na terra. 
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Mas fica claro que o período anterior que trazem na memória é referente ao tempo de 

“antigamente”, quando utilizam a expressão “de primeiro”, ou mesmo quando um dos 

camponeses menciona: “eu conhecia lavoura de roça de toco” em “terras novas”. Nesses 

casos se referem ao período anterior às várias mudanças decorrentes do processo de 

“modernização” agrícola, principalmente na região estudada em que se passa a praticar a 

monocultura de grãos, como milho, soja e sorgo e, mais recentemente, lavouras de cana-de-

açúcar, que ficam muito próximas dos assentamentos (por vezes separados por cercas) e 

mesmo dentro dos assentamentos com aqueles que também fazem o plantio desses cultivos 

por meio do PNPB (como será analisado adiante). 

Ocorre que, com a modernização agrícola vem todo um aparato técnico-ideológico, 

com pacotes de sementes hibridas, adubo químico, herbicidas, inseticidas e maquinário, que 

altera profundamente a agricultura tradicional, padronizando todo o processo produtivo, 

visando maior produtividade e lucro. O plantio de monoculturas realizado nesse sistema dito 

“moderno”, produz a necessidade de utilização de adubos químicos para melhor 

produtividade, defensivos agrícolas e herbicidas para o combate às “pragas”, seja para 

exterminar a vegetação natural que faz a cobertura do solo (comumente denominadas ervas 

daninhas), ou de insetos que acometem as lavouras.  

Isso faz com que os insetos se tornem cada vez mais resistentes aos “venenos” e os 

impulsionem a atacar as áreas próximas de plantio que não utilizem esse tipo de aparato, 

principalmente as hortaliças, plantas e pomares que os camponeses cultivam em suas terras. 

Desse modo, onde antes não havia tantos insetos e pragas diferentes, agora passam a ter que 

conhecer e lidar com as mesmas e devido à intensidade dos ataques são praticamente 

obrigados a utilizar os defensivos da agricultura extensiva/tecnificada para não perderem sua 

produção, sendo empurrados a este mercado de insumos, agrotóxicos, sementes e adubo 

químico
80

. Como fica explicito na fala dos sujeitos e sem a devida assistência técnica tem que 

“buscar” informações e aprender como lidar com todas essas situações. 

 

                                                 
80

 Com isso não se quer dizer que não existem outros meios de realizar o plantio e que esta seja a única 

alternativa, outras alternativas serão analisadas mais adiante, a intenção é demonstrar alguns fatores que levam o 

campesinato a se tornarem reféns desse mercado da “modernização” agrícola. 
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As vezes tem, as vezes é uma pessoa muito boa sabe, as vezes tem o pessoal que 

meche com horta aí “Tô com uma planta assim assim”, aí ele vai: “ó você pode usar 

esse assim assim, esse aqui não pode por causa do consumo”, é assim. Mas, na 

realidade, você não tem um agrônomo específico para o assentamento não, você tem 

que correr atrás pra conseguir certas informações. (RSG). 

Mesmo não tendo um técnico disponível a gente vai na EMATER e eles sempre 

ajudam. A universidade, né, já faz muito tempo que eles vem e, se a gente precisa 

deles, vai lá também... A gente procura, né. Fica em Jataí mesmo, ali na [avenida] 

Goiás... A gente é muito amigo do [cita o antigo técnico que atendia o assentamento 

pela EMATER], não sei se ele é o presidente ou o chefe, não sei... Geralmente 

quando a gente precisa a gente procura ele, se for uma coisa mais detalhada ele 

passa, né, para outras pessoas. As meninas de lá atendem a gente muito bem, tem a 

[secretária]. Então se a gente precisa, tem os meninos que são os técnicos né, e a 

gente precisando, vai lá, e eles socorrem a gente aqui. [...] Geralmente, se precisa vir 

aqui, o [antigo técnico] vem, nunca cobrou nada, tem dia que a gente resolve com o 

pessoal da UFG também [risos]. No ano passado o Neaf estava vindo muito e eles 

ajudavam a gente também, orientavam... se precisasse, no que eles podiam, eles 

ajudavam. [...] Uai, a gente vai na Agropecuária Jataí, esses tempos nós estávamos 

com problema com gado, aí nós fomos na Agropecuária Jataí, aí lá eles dão 

consultoria, se não tiverem que vir aqui, eles nem cobram, mas se você fala pra eles 

mais ou menos como é que está, aí eles passam os remédios, né, na hortaliça 

também, do mesmo jeito. Tem hora que acerta, não é toda vez não, igual, esses dias 

nós perdemos um boi, a gente não sabe o que aconteceu, ele foi emagrecendo, não 

queria comer, a gente ia lá e eles passavam os remédios, mas foi indo até que 

morreu, não recuperou não. Agora nós estamos sem boi, estamos fazendo 

inseminação, tem um rapaz ali em cima que usa inseminação, né, aí quando a gente 

precisa ele vem e faz pra nós. E ele é preparado, ele é produtor de leite mesmo, aqui 

ele é produtor de leite, [...] ele trabalha com a Nestlé, não é nem com a Comigo. 

(SRJD).  

Geralmente é na internet, o agrônomo, aquelas bula do veneno, como que chama, 

aqueles folhetos que vem na embalagem né. Aí você vai procurando ali, já tem um 

certo conhecimento do que que é, pra quê que funciona cada coisa. Aí quando você 

tem uma dúvida vai na internet, ou o próprio agrônomo nosso, tem um agrônomo 

que dá assistência pra nós aí, aí você vai né. (RSG). 

Aí falei, não, vamos ver o que nós fazemos, vamos mexer com cova, por causa da 

gravidade da água ali, se não fosse mexer com irrigamento, [corrige] irrigação, acho 

que não ia dar muito certo pra nós, porque a queda aí ia ser muito pouco, sabe? 

Então a gente fez gotejamento, vamos mexer com gotejamento aí. Aí nós fomos na 

casa da irrigação, perguntou para uma pessoa lá. [...] Sabe? ali perto do centro 

médico não tem uma casa de irrigação ali, não sei se você já viu, nós fomos lá, aí ele 

explicou para nós e falou, não, o sistema é bom, vocês fazem assim, assim. Então 

nós fizemos. 

Ah, isso você vai vendo os outros fazer, vai aprendendo, eu fiz só até a sexta serie 

só, mas então você aprende aquele básico ali, você vai se virando sabe, a dosagem as 

quantidades, a própria experiência que você tem você vai aperfeiçoando ela, as 

vezes você não sabe uma coisa aí pergunta “ô fulano como que é?” Aí ele fala 

“assim, assim, assim”. (RSG). 

Porque eu tenho vontade de trazer esses trem que eu vejo, de vez em quando eu vejo 

no [tenta lembrar] globo rural é? De manhã cedo, que quando eu tenho tempo eu 

assisto né, pra ver se a gente pega alguma coisa. Só que a gente vê aquele trem e não 

entra na cabeça da gente pra gente ficar, pra fazer aquele trem, aí tem que uma 

pessoa. (CJJ). 
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Como demonstrado o habitus camponês não é capaz de orientar suas ações diante de 

uma situação desconhecida, tendo que ser socorrido por diferentes agentes e instituições 

externas, sejam técnicos que já os atenderam por meio da política de ATER, a universidade e 

seus núcleos de estudo (Neaf), as várias casas agropecuárias do município e até mesmo fontes 

como a internet e programas televisivos (Globo Rural e Jornal do Campo que foram citados 

nas entrevistas).  

Outros modos de apreensão do saber são identificados e não se dissociam da vida dos 

camponeses, pois ocorrem em meio a processos sociais diversos de suas vidas e são 

retomados e revisitados quando necessário. Os depoimentos que seguem, embora um pouco 

longos, têm a intenção de elucidar como se dão tais situações de aprendizagem: 
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Foi um senhor lá adiante, que mora numa fazenda lá... A gente foi passear lá, numa 

fazendinha que tem lá adiante, aí eu peguei um galho daquele trem e falei: o que que 

é isso? Eu não estava sabendo o que que era, aí ele foi e falou: é manjericão, isso é 

bom pra plantar dentro de horta pra combater esses insetos de horta. Disse que era 

bom plantar um trem que cheira, que é bom, aí eu trouxe e plantei, mas ainda não tá 

valendo não. Mas ele ainda não tá muito bom né. Tá assim “emperreado”. Ele 

ensinou: a senhora planta num cantinho dentro da horta que é bom. Tem aquele 

hortelã também né. Falar nisso a borboletinha tá voando [risos]. Aquela lá que é a tal 

[risos]. [...] Ali quando a gente estava construindo aqui ainda, meu filho pegou e 

arrumou as mudas e plantou, naquela beirada lá [mostra onde], mas elas estão muito 

ruins, deu broca sabe, deu aquelas broquinhas. Esses dias eu estava olhando, acho 

que vou queimar elas todinhas. Ali onde passou a cerca lá, para o lado de fora, o 

gado pisou, pisou e comeu o que deu, agora está brotando bonito! Falei vou 

queimar! [risos] esses dias eu queimei uma moita, brotou né. Eu tenho uma banana 

pratanã que eles falam né, está tão doente que não “coisa”, não dá o cacho, ela dá 

um cacho pequenininho assim, bananinha pequena assim e já vai secando. Aí falei, 

vou queimas elas né, que a maça estava boa, precisa de ver, deu boa, agora os pés 

estão fracos, acho que vou queimar elas. Eu queimei uma moita ali para mim ver, 

que aquele trem não dá nada, aí falei, vou tentar né, aí queimei uma moita só. Aí ela 

brotou bonita depois, aí falei, vou queimar os outros [risos]. Vou queimar os outros 

para soltar os brotos, se chover né, aí elas vem com outra força, aí a gente joga cal 

virgem, diz que cal virgem é bom para aquelas broquinhas né. [...] Há muitos anos 

tomava conta de um bananal de um fazendeiro lá, ele matava broca era assim, ele 

pagava nós, nós íamos lá tirávamos aquelas folhas todinhas, os tocos, bananeira ia e 

tirava os cachos né, depois nós ia e tirávamos os tocos que sobravam, tirava aquelas 

folhas que estavam dentro né, ele vinha com cal e jogava, dava aqueles cachão de 

banana e não ficava doente. Aí eu falei, vou queimar ali e fazer isso. Vamos ver se 

dá certo né [risos]. (TLMA) 

A gente vai em certos lugares e vê né. Ali no [fala o nome do vizinho] mesmo tem, é 

irrigado né, tem os bicos os trem, aí... eu vou fazer! Eu vi né, a gente vai em certas 

hortaliças e vê né, então eu sou meio curioso, vou entrando e vou fazer. Não, como 

diz, eu mesmo vou lá e peço a máquina e eu mesmo vou fazendo, comprei os trem e 

vou fazendo. Eu pensei, porque a água que vinha da mangueira, ela não dá pressão, 

ela corre pouco né, igual eu tendo ela ali aí eu ponho ela pra encher, aí a agua vai 

correndo direto, aí eu reguei a horta, desliguei a bomba aqui, a mangueira está 

correndo direto, ela enche de novo repõe, aí de tarde eu águo de novo, o que ela 

baixar a noite ela repõe
81

. (GJ). 

Então, sempre a gente tá ali, sempre tá conversando, eles [se refere a irmã e ao 

cunhado] são mais entendidos que nós, eles tem mais tempo que planta do que nós 

né, então nós estamos começando agora, só que nós não fomos muito fortes na 

horta, agora que nós vamos começar, mas eles é forte na horta, já tá bem adiantado, 

já mexe nas coisas, já sabe o que que precisa, já tá bem entendido dos trem, doença, 

como diz o outro, ele já é quase o agrônomo dele mesmo, muitas coisas ele já sabe, 

mexe muito com melancia, abobrinha, cenoura, eles tem muitos canteiros de 

cenoura. (RSJ). 

Minha mãe que fazia o tecido, calça, camisa para os meninos, tudo! Aprendi a fiar a 

tecer o algodão [inaudível] só não aprendi porque era xadrez, eu não sabia fazer, 

aprendi escondido da mamãe, porque ela era parteira, ela saia para as fazendas para 

pegar filho dos outros, quando ela saia de casa eu pulava no tear para poder tecer, 

ela via porque não estava do jeito que ela deixou, aprendi desse jeitinho! A paciência 

era pouca, porque minha mãe era uma baiana brava! É de olhar ela fazer, tudo que 

eu aprendi. (TLC). 

                                                 
81

 O entrevistado explica que ele mesmo teve a ideia de fazer um poço com uma lona para evitar o contato da 

água com solo, em que vai fazer o sistema de irrigação com uma bomba que puxa a água do poço e leva pelas 

mangueiras de irrigação onde ele necessitar, pois sua água vem de uma mina há uns três quilômetros da sua 

parcela, por queda natural em mangueiras o que dificulta seu trabalho na propriedade, pela falta de água. 
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Porque eu mexia com máquina, eu não mexia com horta, eu não conhecia o que que 

era horta... verdura eu conhecia na mesa lá na hora de comer... eu não sabia de onde 

vinha um tomate, uma alface, eu ia no supermercado e comprava tudo pronto. Aí 

sim, aí eu fui conhecer, igual ontem eu cheguei, eu fui em Holambra conhecer, lá no 

estado de São Paulo. Fui lá e aí... Top! Porque lá eu conheci top dos tops né! Lá sim, 

a tecnologia é avançada e nós estamos querendo pôr ela aqui, vamos batalhar lá e se 

deus quiser ver se a gente consegue pôr aqui. Eu mexo com horta porque eu gosto, 

eu aprendi a gostar. Então a gente vai lá e vê, tem muita tecnologia que a gente pode 

baratear custos. Se eu te falar hoje de baratear custo em uma horta é problema mais 

de agrotóxico, você entendeu... essa é a realidade hoje, eu fui lá e vi, tem muito 

manejo hoje que você pode trabalhar que você pode amenizar o agrotóxico. Não vou 

falar para você que não vou ter agrotóxico, tem sim, mas com mais coerência. 

(SDM). 

 

Esses relatos ressaltam um tipo de aprendizagem que se dá de maneira espontânea, 

que se constituem em saberes oriundos da observação, do ver como o outro faz, da vivência 

de cada um no decorrer das várias situações que a vida lhes faz percorrer, por meio da 

experiência e da experimentação, que se constituem em modo de aprender significativo para o 

campesinato. Pessoa (1999, p. 264) ressalta que, 

 

No confronto com os saberes de quem sempre manipulou os sistemas de sua 

produção e transmissão, os sujeitos envolvidos com a luta pela terra também 

produzem e trocam, nesse mesmo processo, outros saberes sobre a história, os usos 

da terra e a sua própria reprodução social. 

 

Outros depoimentos também são significativos para demonstrar os aprendizados 

adquiridos ao longo de suas vidas e que são resgatados pelos camponeses na fase em que se 

encontram: 
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A lua né. Dia primeiro. Antigamente a gente plantava na nova de setembro. Naquele 

tempo chovia mês de setembro. Você podia plantar, nós plantávamos o milho, 

plantava tudo. Nessa época começava a plantação. Agora hoje não né, hoje é nos 

fins de outubro. Agora eu planto é na minguante. [...] Por que dá mais raiz né, me 

ensinaram. Disse que dá mais raiz. As mandiocas ficam mais viçosas. Uma vez eu 

plantei um, antes de nós mudarmos pra cá, estava construindo aqui ainda, [...] aí a 

gente deu um “aradinho” e plantou mandioca lá. Menina você precisa de ver, 

arrancava um pé de mandioca dava um carrinho desse cheinho [mostra o carrinho de 

mão], mas nunca vi, daquele tipo nunca vi! Arrancava um pé, aquelas “mandiocona” 

grossa, bonita. E no começo não queria cozinhar, depois foi ficando mais aerada, 

mas ficou boa de cozinhar! (TLMA). 

Escuta aqui, você que disse que sabe muito, deixa eu te perguntar, quantos dias fica 

uma rama debaixo da terra nos dias que tá no mês das águas mesmo? Que a água 

está fria? [Questiona um técnico da prefeitura que havia ido ao assentamento]. “Aí 

eu não sei!”. Falei, pois é, eu sei! Com a terra quente é oito dias a rama está toda 

brotada, toda nascida. E quando é, vai um mês e dois dias pra poder nascer quando 

tá frio, chovendo. Pode plantar e prestar atenção. Por que a terra quente que nem 

agora, a terra faz puxar, crescer. Com tempo frio não tem como, por que a terra 

esfria, congela... Não tem força. Quando nasce aqueles pés “pichadinho”, feinho. 

Não nasce pé bonito. Agora, o milho não, por que ele é capim. Feijão também não 

dá bem... [...] O feijão ele não gosta de muita chuva nem muito sol. É na 

temperatura. O arroz já gosta de água. Quanto mais o tempo está frio, mais aí que 

ele “viceia” e fica bonito. Aí eu perguntei: pois é, sabe quantos fiapos sai num pé de 

arroz? Vamos lá, você disse que sabe então pega comigo! Falei: quantos grãos de 

arroz você planta que sai na cova? O arroz sadio? Ele falou uns 20, eu falei: não 

precisa de 20 pés! Olha, se você plantar uma rodeia de arroz com oito grãos, ele vira 

uma touceira enorme! Por que em cada pé daquele grão que caiu ali, que sai aquele 

pezinho, ele sai doze “fiote” ao redor, doze! Fora o principal. Ele é capim, ele 

entouceira, ele “grafeia”...[...] “Grafeia” é aqueles filhotes do lado pra entouceirar. 

Um grãozinho de arroz gera doze fiapos ao redor. Quer dizer que com o que saiu do 

meio é treze! Ali você vai ter treze cachos de arroz em uma touceira. Pra você ver o 

tanto que o poder do senhor é milagroso! E nós não temos esse poder! Pra você ver, 

você planta um pé de milho aí ó, ele dá duas, três espigas no pé... Você tem espiga 

de quinze carreiras, de doze, tem pé de dez... Agora, quantos grãos não tem numa 

carreira?! Pensa bem! Ele não sabia responder nenhuma! Ele falou: não vou mexer 

com você não! Eu falei, nãaao!!! Falei, [cita o nome do técnico], nós não temos 

estudo, mas meu pai explicou isso. (TLC). 

A época de plantar a melancia é plantando ela agora nesse tempo [agosto] no tempo 

do calor agora da seca, que agora quando ela vier, a época da chuva aí ela já está 

com as melancias grandes né, já segurou a carga! Não tem frio não tem nada para ela 

“engrugir” a folha né, aí ela dá boa. É observando o tempo, firmou o tempo, passou 

o frio, passou a geada, essas coisa aí planta e a época de pegar a força da venda 

também, tem época que está lotada a venda, nas águas mesmo todo mundo tem 

melancia! Se plantar aí não dá dinheiro, aí a gente espera passar aquela época aí 

você começa plantar, que na hora que a deles estiver acabando você está chegando. 

[...] Tem umas luas que não é boa não, ela é fraca né. Tem a lua nova, ela é fraca. 

Tem a lua cheia, ela é boa mas só faz encher, ela enche muito de folha. Então tem a 

minguante, a mais sadia para a planta é a minguante né. Todo mantimento na 

minguante ela é melhor. Dá mais e não dá doença, ela fica mais forte. (GC). 

Pega essas ramas de horta, hortelã, carqueja [Baccharis Trimera]. Se for para dor de 

barriga é marcela, Marroio [Marrubium Vulgare], acho que o povo aqui fala Rubim, 

não tem erro, se você estiver com começo de congesta não precisa nem ir pro 

hospital, Marroio com bicarbonato, resolve na hora! A carqueja é boa para o 

colesterol, tem o poejo. Aí eles vão plantar soja lá eu mudei para cá. (RCE). 
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As falas revelam diferentes tipos de conhecimentos incorporados pelos camponeses 

que foram estruturando um habitus próprio e exteriorizado na utilização de plantas 

medicinais, de saberes relacionados ao crescimento e desenvolvimento das plantas de acordo 

com a época do plantio, demonstrando que, mesmo em meio à suposta “modernização” 

agrícola e suas técnicas ditas “modernas”, os camponeses utilizam seus saberes e crenças 

tracionais e milenares de cultivo
82

, como a observação e o plantio realizado em determinadas 

épocas do ano, como o “tempo da seca” e o “tempo das águas”, ou em que lua plantar.  

Mas adquiriram a percepção de que as condições climáticas se modificaram ao longo 

dos anos e de acordo com essa mudança estão em constante reestruturação de seus saberes, 

sendo todos eles mobilizados e utilizados como estratégia de sua reprodução social. Um 

exemplo claro é explicitado por um dos camponeses quando direciona sua atividade produtiva 

para um período mais satisfatório e que lhe possibilite auferir maior renda com sua produção, 

que é o que lhe garante uma melhor condição de existência. 

Todos esses conhecimentos revelam um universo próprio de saberes adquiridos ao 

longo da vida dos camponeses e de suas experiências, fazem parte de um constructo dialético 

entre aprender e ensinar, entre viver para aprender e aprender para viver no mundo camponês, 

e compõem uma rede de estruturas populares de saber
83

 utilizados na agricultura desde os 

tempos mais remotos. 

Compõem uma estrutura interna de reprodução do saber, transferindo entre si os 

segredos do que se faz e do que se crê, Brandão (2002, p. 97) ao tratar desse entrelaçamento 

da educação com a cultura ressalta que “Dentro da cultura do povo há um saber; no fio de 

história que torna esse saber vivo e continuamente transmitido entre pessoas e grupos há uma 

educação.” 

Todos os tipos de aprendizagens mencionadas se dão no decorrer da vida, 

constituem-se por meio de diferentes processos de transmissão do saber em diferentes 

                                                 
82 Alfredo Bosi demonstra que as palavras cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo latino “colo”, 

tendo como particípio do passado cultus e particípio do futuro culturus. Colo “[...] É a matriz de colônia 

enquanto espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar” (1992, p. 11). A cultus foi 

atribuído o significado do campo que já havia sido plantado por gerações, do trabalho já incorporado a terra que 

se lavrou, denominando de cultas as plantações quando se referiam a este elemento cumulativo, “[...] O ato em si 

de cultivar e o efeito de incontáveis tarefas, o que torna o particípio cultus, esse nome que é verbo, uma forma 

significante mais densa e vivida que a simples nomeação do labor presente. [...] Cultus é sinal de que a sociedade 

que produziu seu alimento já tem memória” (p. 13). Outro aspecto é que cultus também se refere não só ao trato 

da terra como também ao culto dos mortos, sentindo do qual derivam formas primitivas de religião como 

lembrança, chamamento ou esconjuro dos que já partiram. O autor menciona que o gesto, o canto, a dança, o 

rito, a oração, a fala que evoca e invoca, constituem a religião e os laços simbólicos do passado e do presente que 

sustentam a identidade de um povo. “Cultura é o conjunto das práticas, técnicas, dos símbolos e dos valores que 

se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social” (p. 16). 
83

 Brandão (2002) ao caracterizar a cultura popular a descreve como o conjunto de crenças, saberes, costumes, 

valores etc. 
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momentos e têm a ver com educação nos seus âmbitos mais diversos, pois não se dão de 

maneira pensada, prevista, formatada, não se trata de um saber formal, escolar e sim de um 

saber não menos importante, adquirido ao longo das experiências singulares em meios sociais 

diversos e difusos que interferem diretamente e significativamente em sua reprodução. 

Brandão menciona que esse processo tem vários nomes (educação, socialização, 

endoculturação, internalização da cultura e outros), mas que, 

 

Todos têm no entanto, algo em comum: são progressivos e resultam em processos de 

interação de saberes em graus e modos sempre mais amplos e profundos; não são 

necessariamente restritos a ciclos restritos de vida, podendo acompanhar a pessoa ao 

longo de toda sua vida; são sempre o resultado de interações significativas da pessoa 

com ela mesma (“estou só, logo, somos quatro”, dizia em algum lugar Gaston 

Bachelard), de pessoas entre elas, como sujeitos sociais e como categorias 

diferenciais de sociabilidade, e de pessoas com sistemas e estruturas de símbolos e 

significados. (2002, p. 26). 

 

Neste sentido, a educação está presente em toda a vida e faz parte da humanização 

em sociedade e perpassa, pelo menos, três dimensões diferentes, como foi identificado nesta 

pesquisa: a educação institucionalizada, escolar, que abarca a dimensão do ensino formal, 

com objetivos, metodologias e finalidades definidas; uma segunda dimensão que é igualmente 

institucionalizada mas não escolar, que abrange um nível de instrumentalização técnica e 

capacitação, seja por meio de projetos, cursos, palestras etc.; e uma terceira, que se dá de 

maneira difusa, não escolar e não institucionalizada, nos espaços sociais mais diversos do 

saber, como vem sendo analisado, seja o conhecimento geracional, seja pela vivência e 

experiência entrecruzada de trajetórias de vida na participação em movimentos sociais, 

partidos políticos, sindicatos, cooperativas, seja na troca de informações com os vizinhos, 

parentes e amigos, ou outros diferentes agentes sociais.  

Há ainda a educação que se dá de maneira subjetiva, presente em todas as outras 

dimensões e que, dificilmente é (re)conhecida, pois atua no nível de formação de 

consciências, produzida/gerada socialmente de maneira subjetiva, incorporada de maneira 

inconsciente, e exteriorizada por agentes e instituições também de modo subjetivo sendo 

constituída e constituinte dos diferentes habitus. Neste sentido, quando se trata do campo 

agrário, fala-se de uma educação que pode agir para reforçar um habitus camponês ou um 

habitus agromodernizador, como analisado anteriormente, tendo como exemplo a educação 

escolar ofertada nesse campo. 
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Para os camponeses pesquisados a importância e o sentido da educação escolar em 

suas vidas se deve, principalmente, ao conhecimento adquirido ou não para saber ler, escrever 

e “fazer contas”, conforme relata uma entrevistada: 

 

Nadinha, nadinha [explica que nunca estudou]. Nunca tive tempo, ajudava a tratar de 

seis irmãos. Quando meu pai e minha mãe largou meus irmãos eram pequenos, 

então a mais velha era eu. Ali eu ia pra roça, os meninos ficavam em casa, eu mais 

minha mãe ia pra roça, trabalhando o dia inteiro. [...] Nossa senhora! Fez falta de 

mais! A gente chega na cidade, as vezes você quer ir no lugar, você não sabe onde é 

aquilo. Às vezes você está em cima daquilo, aí você pergunta: aonde que é “casa 

fulano?” Aí fala: é essa aí ó... É por que não sabe ler, não sei ler. (GM). 

 

São poucos os camponeses pesquisados que galgaram um nível mais alto de 

escolaridade. Apenas oito cursaram até o ensino médio, sendo que destes, apenas seis o 

concluíram. Dos demais, nenhum chegou até esse nível de ensino. Onze entrevistados 

cursaram da quarta à oitava série (correspondente do quarto ao oitavo ano da segunda fase do 

ensino fundamental); dez cursaram até a terceira série, dois sabem assinar seus nomes e outro 

é analfabeto.  

O entrevistado que é analfabeto relata o quanto isso lhe traz problemas 

constantemente, pois sua fonte de renda é exclusivamente a venda de hortaliças na cidade, 

desse modo ele precisa pagar alguém para dirigir seu próprio carro para fazer as entregas, 

dispendendo dinheiro que poderia constituir parte de sua renda, mas como é sozinho, não tem 

quem o auxilie nos cuidados da horta para que ele possa retomar os estudos. 

 

Só que eu tenho um problema, que eu preciso de uma pessoa pra dirigir pra mim, 

que eu não tenho como assinar a carteira, porque eu sou analfabeto né. Aí eu tenho 

um carro, sempre dá problema com um companheiro, sempre eu mando um embora. 

O problema é só esse. (CJJ). 

 

Outra entrevistada de 64 anos conta a história de como aprendeu a assinar seu nome, 

em uma fala rica sobre suas memórias: 
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Eu aprendi de tudo nesse mundo, só não aprendi a roubar! A mãe não deu estudo 

para nós mas deu a sabedoria, educação de berço, saber respeitar os mais velhos e os 

mais novos. Então isso aí ela deu pra nós, que ela foi uma menina criada sem pai e 

sem mãe. Nós aprendeu a assinar o nome você sabe como? Os filho do seu [cita o 

nome] fazendeiro que era compadre, que nós morava lá, numa leva de chão 

pequenininha, mas era nossa, dividida só de cerca com outro fazendeiro. Os filhos 

dele que tinha condição de estudar num lugar que chamava Santa Maria da Vitória, 

lá na Bahia, eles passavam, então a casa nossa era de pau a pique, barreada de barro 

e varada de vara, aí você embarreava de barro branco, você olhava de noite ficava 

com coisa que era cal, branquinho por dentro, mas era tudo embarreado, mas era de 

barro, não era de outro material não! Tapado com folha daquele buriti, tudo isso... 

Que que eles faziam, passavam para o campo, escrevia o nome nosso na parede lá, 

com carvão! E meu pai não achava bom porque a parede dele era branca, sujava de 

preto! Aí quê que pegava? Cortava aqueles carvãozinho comprido, punha tipo bem 

fininho os meninos [cita os nomes], mandava escrever o nome para... Pegava para 

escrever o nome, eles tinham estudo, sabia a letra do nome nosso, escrevia lá, para 

de lá nós escrever cá. Como não tinha papel para nós escrever, escuta para você ver! 

Como não tinha papel, mas tinha aquelas tábuas de madeira, aí pegava lá e nós ia 

escrevendo o nome nosso. Hora que eles vinham do campo com gado, eles “pozia” o 

gado lá no curral e voltava para ver se nós deu conta de escrever o nome nosso, na 

tábua, por isso que nós aprendemos! Aí seu [cita o nome] pegou, mas o filho dele 

que chamava [nome], tinha o [nome] novo e o [nome] velho, que era compadre da 

mamãe e padrinho dos meninos. Lembro que nem hoje, foi em Montalvânia, 

comprou caderno, aqueles cadernos fininhos, comprou caderno, comprou lápis, uns 

lápis grossão, que não era como hoje em dia, apontava era com faca, não tinha esse 

negócio não... Hoje em dia tá fácil tudo meu deus! [...] Escrevia tudinho, aí nós 

aprendemos a escrever o nome nosso, pelo menos nome, graças a Deus! Foi aonde 

nós tiramos título de eleitor, tudo foi por causa disso. Mas na escola, hoje eu estou 

indo na escola, hoje eu estou estudando! Sou aluna da escola daqui! [...] É boa 

professora! Aquela dali tem paciência. Eu conhecia a letra mas não sabia juntar pra 

formar a palavra. Hoje eu já dou conta de escrever algumas palavrinhas junto, aí ela 

manda escrever a palavrinha e ler as palavrinhas também! Tudo, cada coisa um 

pouquinho. [...] Aprende a fazer continha, aquele negócio de alfabeto... Eu acho bom 

demais. (TLC). 

 

Esta foi a única entrevistada no período de toda pesquisa que mencionou que estava 

estudando, nenhum dos outros entrevistados estavam no sistema escolar. Nesse sentido, a 

única “escola” que foi mencionada na pesquisa foi esta, mas constatou-se também que 

nenhuma das escolas rurais do município oferta a modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 

A “escola” à qual se refere anteriormente é apenas o espaço de um cômodo na sede 

do Projeto de Assentamento Terra e Liberdade cedido para formação de uma turma do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), ou seja, não faz parte do 

sistema de ensino do estado ou município. A criação desta turma está relacionada a 

movimentos sociais como Terra Livre (que deu origem ao Projeto de Assentamento e ao qual 

alguns assentados estão vinculados), à Fetraf, Fetaeg e MST. 

A referida turma funcionou entre dezembro de 2014 e agosto de 2016 com aulas dois 

dias da semana e uma professora contratada (já aposentada mas que participa do programa) e 

contou com 62 alunos matriculados. No entanto, de acordo com relatos das pessoas que 
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auxiliam com as matrículas, muitos alunos se matriculavam e não participavam das aulas 

devido à falta de transporte que não conseguiram junto ao poder municipal, uma das maiores 

queixas apresentadas que levou a desistência progressiva dos participantes e provavelmente 

contribuiu para seu fechamento. 

Nenhum dos pesquisados possui pós-graduação, no entanto, uma entrevistada relata 

que iniciou curso superior, mas não concluiu pela falta de tempo para prosseguir, outra relata 

que tem vontade de fazer faculdade, mas que a falta de transporte inviabiliza a continuação 

dos estudos. No momento da pesquisa uma entrevistada almejava uma vaga no curso de 

direito na Cidade de Goiás, caso a Universidade Federal de Goiás (UFG) disponibilizasse.  

O que se pode inferir da realidade apresentada até o momento é que o baixo nível de 

capital cultural (do tipo escolar) dos agentes pesquisados é um fator determinante da posição 

de dominação que ocupam no interior do campo agrário jataiense. Portanto, a educação 

escolar, na realidade estudada, não é tomada pelo campesinato como uma estratégia para sua 

reprodução, mas tem papel significativo para leitura e escrita, os únicos saberes adquiridos e 

memorados por meio dessa instituição. Os relatos a seguir são elucidativos da realidade 

camponesa analisada. 

 

Meu nome é roça. Fui nascido e criado na roça. A vida inteira plantando, por que 

não tem estudo, não tem profissão nenhuma, só sei trabalhar braçal mesmo. A gente 

já nasce quase sabendo, por que nasce ali dentro. (GJ). 

De jeito nenhum! Não faz falta. Eu entro em qualquer lugar, eu vou em qualquer 

lugar, as vezes o que eu não sei eu chego ali e procuro. Eu sou um cara simples, eu 

chego e falo: eu não sei arrumar isso aqui você me ensina? Se você não sabe mesmo 

não adianta falar que você sabe. (SDM). 

[...] eu nunca gostei de escola. Na verdade eu sempre gostei foi de fazenda. Desde 

menino. Meu pai sempre foi criado em fazenda, eu fui criado em fazenda, então 

minha vida inteira foi de fazenda, aí sempre tinha meus tios que moravam na 

fazenda, eu só gostava de ir pra fazenda. Foi logo rapidinho eu abandonei a escola, 

eu não quis mais. Meu pai pelejou mas minha mãe. Comecei já a trabalhar novo 

também né, aí logo logo abandonei a escola. Largar esse trem aí. Mas arrependo né 

de não ter estudado. Mas tá bom. Não tenho muita dificuldade com muitas coisas 

não, por que como diz o outro, basta a gente procurar né, saber bem entender as 

coisas. Os trem a gente tá sempre procurando entender direito né, já faz 

alguma coisa né, um curso né pra te ajudar, vai atrás. (RSJ). 

 

A educação escolar rural, nos moldes em que tem se dado no interior do campo 

agrário, possui importância para os agentes pesquisados, no entanto, ela se constitui em 

apenas uma das fontes formadoras desses sujeitos, não ocupando um lugar central. Como 

destacado na fala de um dos entrevistados, eles procuram o saber, vão atrás do conhecimento 
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de que necessitam para sua reprodução em diferentes espaços com os mais diversos agentes e 

instituições que possam lhes (in)formar.  

Desse modo, essa formação tem se dado de diversas maneiras, em diferentes espaços 

a partir do contato com vários agentes e instituições, como vem sendo demonstrado ao longo 

desta análise e, a partir desse momento recairá sobre os agentes e instituições que foram 

caracterizados no capítulo anterior, acenados pelos camponeses pesquisados como fonte 

significativa de seus aprendizados e com forte presença no campo agrário jataiense: STRJ; 

Senar; Coparpa; UFG/Neaf. 

 

3.1.1 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí - STRJ 

 

A atuação do sindicato e a participação dos camponeses nessa instituição tem se dado 

a partir de interesses específicos diante das tensões e embates no campo agrário jataiense. 

Inicialmente pelo movimento de luta pela terra que originou o Projeto de Assentamento Rio 

Paraíso (conforme demonstrado no capítulo anterior), em que o STRJ orientou os camponeses 

na luta pelo retorno à terra, e, posteriormente, desencadeou outros movimentos e a 

implementação de outros projetos de assentamento na região
84

. 

Nesse momento será destacado o papel e as estratégias desenvolvidas pelo STR, em 

suas frentes de atuação com os camponeses, que se configuram como suas práticas educativas. 

Destaca-se seu papel na mobilização dos trabalhadores rurais para ingressarem no movimento 

de luta pela terra, bem como os saberes que resultaram desse processo, a partir do auxílio na 

identificação de possíveis terras para serem desapropriadas, no diálogo com o governo no 

decorrer do processo, na elaboração de documentos, dentre outras ações. A fala de um 

entrevistado é elucidativa desse processo: 

 

Lá vinha os “nego” falando: ó, tem reforma agrária e como que é, fulano está com 

uma caravana aí, o sindicato, está montando um sindicato [...]. Juntamos aquele 

grupo, aquela fazenda estava parada, a gente ia para lá. Aí foi chegando o 

conhecimento do sindicato, pelo INCRA, que se havia a possibilidade de alguma 

fazenda estar à toa, podia dar uma observada nela que podia entrar. Aí foi logo, eles 

me convidaram e eu filiei no sindicato. Eu achei que a gente demorava a subir, viver 

de salário e tal, é bom que todo mês tem, todo mês tem, mas a gente naquela 

expectativa, quem sabe a gente melhora, a gente tem uma renda melhor para frente. 

(RCG). 

 

                                                 
84

 Importante ressaltar que houve criação de assentamentos em Jataí que não tiveram a participação do sindicato, 

como o assentamento Terra e Liberdade (3T) ligado ao Terra Livre (anteriormente denominado de Movimento 

Terra Livre – MTL). 
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Essa fala exemplifica as estratégias de ação desenvolvidas inicialmente pelo 

sindicato, por meio de ações como panfletagem e diálogo direto com trabalhadores em 

fábricas e indústrias da região, convidando os trabalhadores para se filiarem e ingressarem no 

movimento e retornarem à terra. Os trabalhadores também dialogavam entre si espalhando a 

notícia e se filiavam com interesse de sair da condição de trabalhador temporário ou 

assalariado, ter uma renda melhor na sua própria terra e reestabelecer sua posição no campo 

agrário. 

As ações eram desenvolvidas nessas fábricas e indústrias pelo fato de que havia 

muitos trabalhadores rurais que saíram do campo agrário e migraram para a cidade no 

período em que se instalou a modernização agrícola na região se empregando em atividades 

agrícolas nas indústrias. Filiavam-se e participavam das reuniões promovidas.  

O sindicato realizava discursos em relação à reforma agrária e à necessidade de união 

dos trabalhadores na luta pela terra para formar uma consciência nos trabalhadores rurais da 

necessidade da reforma agrária, no intuito ainda de conseguir cada vez mais associados e 

assim se manter no campo em questão.  

 

A reunião foi aberta pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jataí, 

que agradeceu a todos pela presença, e afirmou que Sindicato se faz com a união de 

os trabalhadores. Logo em seguida usou a palavra o secretário Osmar Batista da 

Silva, que frisou [sic] a necessidade do trabalhador adquirir seu pedaço de chão. [...] 

Passando a palavra para o presidente do S.T.R. de mineiros [sic] Waldemar Rosa de 

Jesus que falou sobre a reforma agrária em nosso país e acrescentou que reforma 

agrária quem vai fazer é a união dos trabalhadores. (STRJ, 1982, p. 3). 

 

Essa reunião se deu no dia 13 de julho de 1984 e contou com a presença de mais de 

1500 trabalhadores rurais e dirigentes dos sindicatos de Jataí, Mineiros e Santa Helena e ainda 

com o presidente da Fetaeg naquele período, Amparo Sesil do Carmo. Ao participarem das 

reuniões e de tais ações desenvolvidas, os camponeses enfrentavam a luta, compreendiam 

seus direitos e participavam dos acampamentos organizados. Estas ações se constituíram em 

importantes estratégias educativas no processo de luta pelo retorno a terra, promovendo a 

conscientização e politização dos participantes.  

O número de participantes nas reuniões foi diminuindo ao longo do percurso do 

sindicato, à medida que iam se organizando acampamentos e movimentos próprios, como o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Município de Jataí, criado no dia 20 de 

dezembro de 1996, no Acampamento Cambauvinha, às margens da BR 158 no entroncamento 

para Perolândia, elegendo a sua primeira direção e aprovando seu estatuto. Esse movimento 

coordenou a luta pela terra durante o período de assentamento de várias famílias, sendo a 



153 

última registrada em ata no dia 21 de fevereiro de 2001, ou seja, o movimento perdurou do 

ano de 1996 até o ano de 2001. (ATA DO MTSTJ, 1996). 

No decorrer desse movimento de luta, várias foram as estratégias apreendidas pelos 

camponeses, desde a realização de ocupações para pressionar os órgãos competentes a 

realizarem vistorias em áreas ocupadas, a definir as áreas que poderiam ser ocupadas, até 

mesmo no entendimento de qual melhor horário e dia de realizar tais ocupações: 

 

Na sexta feira era bom porque dava mais tempo para nós. No caso de vir uma 

liminária [liminar] na sexta feira, então o fazendeiro só ia correr ela na segunda feira 

para frente. Aí nós ficávamos mais tempo. E ele conseguia a liminária. Aí dava fé, o 

papel chegava, e nós ainda tinha aquele rau rau, mas era só para firmar: ah, nós não 

vamos sair não! Nós não vamos sair não! Nós vamos ficar aqui. Fazia aquele rau 

rau. Aí conversava com o sindicato, ó vocês falam que não vão sair, deixa para 

última hora. A hora que eles apertarem mesmo vocês saem. Aí virou. Eu senti uma 

rotina naquilo. O sindicato falando, sai, com 24 horas pode voltar para traz de novo. 

E assim nós fomos naquela rotina. Entrava, saia, entrava, saia, foi muito tempo. 

(RCG). 

 

O entrevistado explica o motivo de realizarem as ocupações na sexta feira e deixa 

explícito também o papel de orientação do sindicato junto ao movimento, o que exemplifica 

alguns dos saberes adquiridos e mobilizados pelo campesinato no embate direto contra os 

latifundiários e representantes da modernização agrícola no campo agrário em Jataí. Como 

afirma Loureiro (1999), esses saberes são adquiridos sempre que há uma luta social e os 

agentes que participam dessa luta adquirem um saber que não possuíam antes, segundo a 

autora, isto se constitui como aprendizagem, educação. 

Esses saberes, sem dúvida, foram mobilizados pelos camponeses como estratégia de 

luta para que se capitalizassem e reestruturassem suas posições no campo agrário, o que, 

naquele momento, representava o maior interesse dos mesmos. 

Após a constituição de vários assentamentos no município, o movimento de luta pela 

terra diminuiu consideravelmente, no entanto, o sindicato continua lançando mão de algumas 

estratégias de ação para auxiliar os camponeses no seu processo de reprodução, 

principalmente pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNFC), dos quais já foram 

constituídos três assentamentos: Torres e São Domingos (criados em 2006) e Santa Helena 

(criado em 2012). 
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Nós trabalhamos também com o Crédito Fundiário. A pessoa procura a terra, aí o 

sindicato monta o projeto para o Governo Federal, aí o pessoal compra a terra, 

chama Crédito Fundiário. [...] O sindicato dá o suporte pra essas pessoas, porque 

para estar na terra tem que ter o suporte do sindicato, é tudo via sindical, monta aqui 

e aí vai tudo para Brasília para Goiânia, essas coisas são feitas todas dentro do 

sindicato. (PSTRJ). 

 

Na fala a seguir um dos sujeitos pesquisados informa como ocorre a constituição do 

assentamento via PNCF: 

 

Monta uma associação, quantas famílias, faz uma ata, registra a ata, aí depois de 

montada uma associação procura uma fazenda, chama a UTE, UTE é de Goiânia, ela 

vem e faz vistoria na terra e manda pro MDA, depois passado pela aprovação do 

MDA retorna de volta para UTE e a UTE vai fazer a classificação daquela família. 

Não pode ter acima de quinze mil reais de renda... É uma burocracia do Governo 

Federal mesmo para você fazer isso. (SDM). 

 

Pela fala do entrevistado percebe-se a clareza com que discorre sobre a constituição 

desse tipo de assentamento e as etapas perpassadas, evidenciando seu saber a respeito dos 

trâmites necessários para tal e continua sua explicação: 

 

A nossa foi uma modelo, tudo que aconteceu de errado aconteceu nela, toda semana 

ia um documentado errado e voltava um documento errado, porque se não encaixar 

direitinho... E olha que estava tudo arrumadinho... E os beneficiários, se entra no 

SPC, tem que ter o nome limpo, a sua vida tem que ser passada a limpo. Nós temos 

que fazer declaração, pagar ITR, tudo. Tem uma modalidade do INCRA que não 

precisa não, mas nós do Crédito Fundiário precisa. Você não pode ter uma restrição. 

Quem descobriu isso foi um engenheiro agrônomo chamado [cita o nome]. Ele 

chegou em Jataí e vestiu essa camisa aí, mas aí andou fazendo umas coisas erradas 

então... ele andou se beneficiando do PRONAF, aproveitou de muita gente, então 

afastaram ele. Mas foi uma coisa muito boa, muita gente que não tinha acesso 

passou a ter acesso aquilo lá. O Crédito Fundiário é o seguinte, você não pode 

invadir terra, porque você compra ela, você só pode entrar na terra quando comprar, 

só pode entrar depois que a escritura estiver pronta, registrada. Antes disso se você 

entrar dentro da terra a escritura é recolhida. Nós esperamos até o dia que o banco 

autorizou, o MDA falou assim: podem ir pra terra! Tem data, dia o documento. 

“Nego” tinha comprado galinha, porco, tudo, mas não podia ir, enquanto não tivesse 

liberação. (SDM). 

 

A constituição do primeiro assentamento pelo PNCF em Jataí teve início em 2004, 

mas só foi finalizado em 2006, após quase dois anos movimentando o trâmite de criação e, 

pelo relato acima, percebe-se que foram enfrentadas várias dificuldades, inclusive com o 

agente que tomou a frente da organização em benefício próprio, recebendo verba do Pronaf 

que favoreceria os camponeses.  
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Dois anos. Foi muito erro sabe, muita documentação errada, não tinha ninguém do 

sindicato apto para fazer esse serviço, era uma novidade, ninguém conhecia, então 

onde pegava muito era nesse aspecto aí, sabe. Eu acompanhei isso desde o início. Eu 

vivi toda aquela situação de angústia, agonia, documento chegando, fazendeiro 

pressionando para receber, porque vai passando o tempo e fazendeiro quer receber, 

aí fica aquela enrola porque o banco não paga... A gente ficava com medo do 

fazendeiro romper. Se bem que o fazendeiro assina um contrato de seis meses para 

esperar essas coisas aí, essa documentação. A vantagem nossa era essa. [...] Só 

podem fazer alguma mudança na terra depois que pagarem, antes disso a terra 

pertence a união, aí o banco não deixa fazer nenhuma modificação. [...] Na época foi 

o Senhor [cita o nome] que ficou responsável dentro do sindicato para ajudar nesse 

processo. Na época ele era o presidente do sindicato ele que encaminhava, ele que 

pedia, ele que ajudava. Ele foi responsável por nós que fomos os primeiros, ele que 

foi o responsável. [...] Falar do crédito fundiário é minha área porque a gente viveu 

isso na pele, aprendeu errando. (PSTRJ). 

 

O Presidente do Sindicato explica o motivo da demora e dos erros cometidos, pois se 

tratava de uma novidade, mas que com o auxílio do sindicato as dificuldades foram superadas 

e o conhecimento foi sendo acumulado pelos próprios dirigentes do sindicato e dos 

participantes, gerando saberes a este respeito, o que auxiliou na constituição de mais dois: 

 

Muitas partes pegaram do nosso né! Pegaram mascado, pegaram tudo prontinho 

[risos]! Eles foram olhando e montando o processo e foi aprovado rapidinho! Aqui o 

sindicato tem tudo arquivado, tudo arrumadinho. Já tem mais grupos montados, deve 

estar paralisado por causa da crise, mudança de governo, é meio complicado... [...] 

2006 foi o nosso, o da Torres, o Santa Helena foi o “derradeiro”, se não me engado 

tem dois anos da carência, mais dois anos que eles estão pagando, três anos, tem 

cinco anos! A gente tá em 2017, então foi 2012. (SDM). 

 

O Assentamento Santa Helena possui 36 famílias, o São Domingos 14 e o Torres 5 

famílias. Nesse sentido, apesar das dificuldades enfrentadas a possibilidade da compra de suas 

terras via PNCF tem significativa importância para a recriação do campesinato e o 

aprendizado acumulado no decorrer do trâmite tem auxiliado cada vez mais famílias a terem 

acesso ao seu próprio “pedaço de chão”. Esses saberes adquiridos e apreendidos foram e 

continuam sendo utilizados pelos camponeses como estratégia de reprodução no campo 

agrário em Jataí, pois, ao aumentarem seu capital cultural, ganham força dentro campo para 

se manterem e se reproduzirem socialmente. 

Em um dos assentamentos pesquisados o entrevistado relata uma estratégia das quais 

lançaram mão para poder adquirir as terras: “Os outros quatro aqui tudo é... Aquela primeira 

ali é da irmã da minha mulher. E tem uma outra aqui, era da irmã dela. E tem um irmão dela 

ali e tem o pai dela que mora ali. Então ficou um grupo de cinco famílias, tudo da família.” 

(TD). Ou seja, reuniram a família para comprar a terra e permanecerem no local próximos uns 

aos outros. 
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O sindicato também desenvolve estratégias de ação em outras frentes e é procurado 

pelos mais diversos motivos: 

 

Uai tudo. A gente chegava no sindicato queria saber de projeto, projeto que foi feito 

aqui porque teve... Pegou financiamento pegou o Pronaf, então você queria uma 

coisa e foi colocando no projeto outra coisa, então você não tinha conhecimento, não 

tinha limite até onde você vai, o que pode fazer, não sabia disso. Então muita coisa 

eu estou sabendo agora porque sempre participo das reunião, então acho que nesses 

lugares, na reunião. (TL). 

O sindicato rural, se a gente pede curso ele traz. O sindicato do STR também traz 

cursos. Então quando a gente precisa de curso, de informação, a gente vai atrás, né. 

A gente pede um curso, pede alguém que sabe, um técnico... [...] Eu gosto muito de 

assistir é o globo rural... Globo repórter... Esses noticiários que eu gosto de assistir e, 

quando eu invoquei com abelha, eu vi foi no globo rural, aí eu fui atrás né, foi lá que 

eu vi passando os apiários e tudo, aí eu conversei com o [marido], falei “ah [...], 

acho que eu vou fazer um curso de apicultura” e ele: “ah, você quem sabe”. Aí eu fui 

lá em Jataí e fui no sindicato rural e descobri que lá tinha, aí eu fiz um. (SRJD).  

 

Pelos depoimentos acima, percebe-se que o STRJ é um ponto de apoio para os 

camponeses, pelos serviços assistencialistas como serviços advocatícios para informações 

sobre aposentadoria e outras demandas judiciais, informações de outros tipos de auxílio, 

procura de informações sobre cursos (principalmente pela parceria na oferta de cursos com o 

Senar), elaboração de projetos de diversas naturezas, auxílio com questões inerentes ao Pronaf 

em relação às coisas que “não tinham o conhecimento”, dentre outras. O Presidente do STRJ 

esclarece sobre a procura: 

 

Mais é aposentadoria, problema agrário, acampamento, Pronaf, essas coisas procura 

o sindicato. Problema de cursos também, porque o sindicato tem uma parceria com 

Senar. Maioria procura advogado também, porque o advogado sempre tem que 

arrumar os papéis para dar entrada no INSS, tanto faz da agricultura familiar como 

dos assalariados. 

 

Toda esta procura por informações dos mais diversos tipos vai gerando saberes que 

são acumulados em uma dupla dimensão: pelos agentes que estão na direção; e pelos 

camponeses que participam das reuniões e buscam tais informações. Mas há também 

insatisfações em relação ao sindicato por parte dos filiados: 

 

Porque a cooperativa tem que estar associado no sindicato, sindicato só que tomar o 

dinheiro da gente, não faz nada... Eu estou atrasado com o sindicato aí. Assim que 

nós chegamos aqui tinha médico, eu fui, dentista uma vez fazer limpeza nos dentes. 

Só. Em 2007. Nunca mais. (GR). 

 



157 

Essa insatisfação pode ser explicada por diversos motivos: pela visão assistencialista 

que os camponeses ainda têm do sindicato, marcada pela ideia do assistencialismo gerada no 

período pós-Funrural, pelo fato de que este “deveria” ofertar serviços que não são mais 

ofertados, como atendimentos médico hospitalares, pela realização apenas de reuniões 

pontuais quando e onde é requisitado, ou ainda por sua pouca atuação em relação à luta pela 

melhoria das condições de vida nos assentamentos, reflexo também da dificuldade de 

organização coletiva dos assentados para se mobilizarem e lutarem por seus interesses. Nesse 

sentido o sindicato poderia ser mais atuante e promover reuniões de formação política, de 

formação para o associativismo, dentre outras. 

Leal (2015) analisa que isso também pode relacionar-se ao fato de que o sindicato de 

Jataí apenas estimulava e incentivava a participação dos trabalhadores rurais para a 

sindicalização, mas que, dentre os sindicatos de Rio Verde, Jataí e Santa Helena, apenas esse 

último tinha um alto grau de politização, considerando a presença do número de associados 

nas decisões tomadas em reuniões. Isto é fruto da carência de um trabalho educativo com os 

camponeses que promova sua conscientização e politização, levando os trabalhadores a ter o 

sindicato apenas como órgão assistencial. 

Das 34 famílias entrevistadas, 23 são filiadas ao sindicato e 11 não. As famílias se 

filiam por diversos motivos, algumas desde que entraram no movimento de luta pela terra, 

outras pela participação em programas e políticas governamentais, outras por precisarem da 

filiação para se cooperarem. Das que não são, há relatos da impossibilidade da filiação pela 

participação em movimentos sociais, como os entrevistados do projeto de assentamento Terra 

e Liberdade
85

, e as demais famílias não filiadas são de comunidades tradicionais.  

O STRJ não tem, até o momento da pesquisa, jornal ou qualquer outro meio próprio 

de informação. O presidente do sindicato informou que já tiveram um jornal informativo, mas 

que não têm mais. Os jornais que possuem são da Fetaeg (com expediente mensal), 

panfletos
86

, Boletim informativo da Fetaer-Go e cartilhas do STRJ com informações sobre as 

empresas com as quais possuem convênio, resultando em desconto para os trabalhadores 

rurais filiados. Estes se constituem como estratégias utilizadas pelo sindicato para (in)formar 

                                                 
85

 Os relatos são de que o movimento Terra Livre não permite a filiação no sindicato. 
86

 Nas visitas à sede do STRJ foi encontrado panfleto da CONTAG/FETAEG de um movimento de mobilização 

nacional “em defesa dos nossos direitos e da democracia”. No panfleto há explicação de que o movimento 

sindical é contrário à reforma da Previdência Social, à extinção do Ministério da Previdência Social e do 

Ministério de Desenvolvimento Agrário, e ao fim dos subsídios do Programa Minha Casa Minha Vida de 

Habitação Rural para as famílias de baixa renda, principais demandas pelas quais realizariam a mobilização 

naquele período (início de 2016). 
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o campesinato e são facilmente encontrados na sede, no entanto, não se sabe seu alcance de 

divulgação para os camponeses. 

Diante do exposto, pode-se dizer que as práticas educativas desenvolvidas pelo STRJ 

se dão de maneira difusa, não sistematizada. Os cursos que “ofertam” são na verdade cursos 

fruto da parceria com o Senar, mas passando a ideia aos camponeses de que é o próprio 

sindicato que os promove.  

Desse modo, o STRJ, apesar de não possuir canais de formação e informação 

próprios, interferiu, principalmente no início de sua atuação, com ações educativas 

importantes para o campesinato e sua reprodução social. No entanto, diminuiu sua atuação 

posteriormente, mas ainda cumpre um papel importante na reprodução camponesa, 

principalmente orientando os camponeses sem terra para criação de assentamentos por meio 

do PNCF, servindo de ponto de apoio com várias outras informações, inclusive jurídicas.  

Enquanto instituição presente no interior do campo agrário, seus agentes por meio 

das ações aqui analisadas, tem (in)formado os camponeses em diferentes momentos e 

situações, atuando na perspectiva de interferir na sua manutenção e reprodução no campo 

agrário, reforçando o habitus camponês. Por isto mesmo, considera-se que suas práticas 

educativas têm sido tomadas pelo campesinato como estratégia nesse contexto, em alguns 

momentos como estratégia de subversão, como quando utilizam os saberes adquiridos, 

capitalizam-se e saem da condição de sem-terra, reestruturando suas posições no campo e, em 

outros momentos, quando utilizam os saberes adquiridos para conservarem suas posições e se 

reproduzirem socialmente. 

 

3.1.2 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR  

 

O Senar está caracterizado como uma das instituições formais de ensino que atendem 

diretamente o campesinato
87

, principalmente por meio dos diversos cursos e treinamentos
88

 

que constituem ações educativas ofertadas nas vertentes da Formação Profissional Rural 

(FPR) e Promoção Social (PS), incluindo educação formal e não formal (termos utilizados 

pelo SENAR) em diferentes frentes: 

                                                 
87

 O SENAR atende também a educação formal por meio de cursos ofertados pelo PRONERA, tendo 6.500 

matrículas (onde é ofertado no Brasil) no ano de 2016. (SENAR, 2017). 
88

 Treinamento é entendido como o processo educacional aplicado de maneira sistemática e organizada, por meio 

do qual as pessoas adquirem conhecimentos, atitudes e habilidades em função dos objetivos definidos. Segundo 

Chiavenato (1999), treinamento envolve a transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, 

atitudes frente a aspectos da organização, da tarefa e do ambiente e desenvolvimento de habilidades. (MARIANI 

et al, 2016, p. 6). 
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Na educação não formal, os cursos profissionalizantes têm a carga horária e o 

currículo definidos pela instituição ministrante, por vezes com base em legislação do 

Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho (MTE), e são denominados 

formação inicial e continuada (FIC). Já a educação formal realiza cursos 

regulamentados por legislação do âmbito do Ministério da Educação (MEC), com 

cargas horárias mínimas definidas, podendo, ainda, tomar como referência a 

Classificação Brasileira de Ocupações- CBO (MTE) para a composição dos 

currículos. (BRASIL, 2015, p. 33). 

 

As ações educativas são desenvolvidas com diversas parcerias e são realizadas 

mediante um planejamento estratégico de acordo com as necessidades do mercado de trabalho 

e as expectativas profissionais e sociais do público atendido. São sistematizadas, baseadas em 

um planejamento que deve observar as especificidades dos estados e municípios e, a partir 

disso, elaborar um Plano Anual de Trabalho (PAT) que será executado pelas Administrações 

Regionais no ano subsequente, por meio da atuação dos agentes mobilizadores e instrutores 

devidamente treinados nessa metodologia da FPR e PS, sendo avaliados pelos Supervisores.  

 

O SENAR desenvolve e dissemina metodologia educacional própria para a 

realização da FPR e da PS em todo o Brasil, nos ambientes reais do trabalho rural 

em todas as dimensões (agroindústrias, laticínios, usinas, pastagens, viveiros, 

currais, plantações, etc.). (BRASIL, 2015, p. 29). 

 

No estado de Goiás o Senar possui uma divisão interna que atende 12 regionais, cada 

uma assistida por um coordenador. Jataí compõe a regional do Extremo Sudoeste, das quais 

fazem parte os seguintes municípios: Aparecida Do Rio Doce; Aporé; Cachoeira Alta; Caçu; 

Chapadão Do Céu; Itajá; Itarumã; Jataí; Lagoa Santa; Mineiros; Paranaiguara; Perolândia; 

Portelândia; Santa Rita Do Araguaia; São Simão; Serranópolis. 

Em Jataí o Senar atua principalmente em parceria com os sindicatos rurais, tendo um 

agente mobilizador que atende o Sindicato Rural Patronal e duas agentes que atendem o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sendo uma mobilizadora de campo e outra que 

permanece na sede do STRJ. A mobilizadora que atua junto ao STRJ é uma camponesa 

assentada do município e faz esse trabalho a nove anos e explica sua atuação: 
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Eu costumo fazer é campo, no dia a dia, pesquisa, tipo assim é demanda... Tem o 

treinamento, agora aqui, por exemplo, a gente tá iniciando a associação da 

piscicultura, vocês já devem ter escutado falar sobre isso, é... Então a gente tem a 

demanda da piscicultura, então eu já corro atrás do pessoal que tá precisando fazer 

esse treinamento. A gente também tem os contatos que vai procurando a gente, 

alguma fazenda que liga que quer o treinamento, a gente leva lá, então não é só nos 

assentamentos, a gente faz igual a Agropecuária Rio Paraiso, fazenda São José, essa 

região, eu trabalho é o município, onde tem gente querendo os treinamentos a gente 

leva. (MSJ). 

 

Como explicitado, o atendimento se dá em todo o município, não somente nos 

projetos de assentamento, mas em qualquer lugar que requisitem os cursos e treinamentos, 

ficando a cargo da pessoa que mobiliza a função de detectar a demanda, verificar quem são as 

pessoas interessadas, requerer o instrutor, e viabilizar toda estrutura e a logística para que a 

ação educativa aconteça. Um dos entrevistados relata como eles também se organizam para 

requerer cursos que tem interesse: 

 

Você junta uma turma né, porque também não adianta só eu querer um curso, eu 

querer e você não quer, porque não vem pra dar só para mim, tem que ter no mínimo 

umas dez pessoas pra dar o curso. Aí sempre procura né, ah, fulano, nós queremos 

um curso de horta, de hortaliça ne. Ah, dez pessoas, aí ela vai e faz. Onde você 

quiser, aqui em casa ou na casa de quem for que tiver o curso. Na minha casa, na 

sua. Na média é geralmente três, quatro dias. (RSZ). 

 

Como mencionado anteriormente, os cursos e treinamentos são ofertados de acordo 

com a realidade de cada região. Em Jataí, pela parceria com o STRJ, as ações educativas se 

dão a partir dos cursos e treinamentos na modalidade de Formação Inicial e Continuada
89

. No 

âmbito da pesquisa realizada, foram identificados cursos destinados à formação continuada a 

partir das modalidades de aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos do campesinato. 

Esses cursos têm duração variada, mas em média são realizados com a carga horária 

entre 16 e 24 h/a, no período de dois a três dias e os locais são definidos de acordo com o 

público atendido, seja nas casas dos agricultores, nas sedes das associações e/ou 

assentamentos.  

Das 34 famílias pesquisadas, apenas 7 relataram a não participação em cursos e 

treinamentos ofertados pelo Senar, o que pode estar relacionado ao fato de que estas famílias 

não são filiadas ao sindicato e destas, quatro não são assentadas de reforma agrária e sim 

oriundas de comunidades tradicionais. Os relatos acerca dos cursos, do aproveitamento e de 

                                                 
89

 A formação inicial se divide em duas linhas: Aprendizagem Rural e Qualificação Profissional Básica. A 

Formação Continuada se dá nas modalidades de aperfeiçoamento, atualização e especialização. O Senar-Go, 

oferta 36 cursos de FPR e 02 de PS. Não foram identificadas ações formais de ensino do Senar nas modalidades 

de Aprendizagem Rural e cursos com vinculação ao Pronatec no município. 
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sua utilização são os mais diversos, desde depoimentos informando que os cursos 

contribuíram significativamente para o desenvolvimento de atividades produtivas e aumento 

da renda familiar, até depoimentos que demonstram as dificuldades de operacionalização e 

aproveitamento. A mobilizadora do Senar relata que sua visão sobre a instituição mudou 

significativamente com sua participação nos cursos e treinamentos, que se tornou mais 

positiva: 

 

Hoje eu acho que o suporte do homem do campo é o Senar. É o que a gente tem de 

melhor. Quem vem dar os cursos é de Goiânia, de Goiás. Nós acabamos de fazer um 

treinamento de apicultura no “3T” lá [Assentamento Terra e Liberdade], não sei se 

vocês vão lá, mas, o rapaz era de Brasília, dia seis inclusive a gente tem um 

treinamento, vai ser aqui do lado da sede, de piscicultura. O cara é excelente, se você 

assistir o vídeo de uma aula dele você quer fazer os três dias de curso. A Associação 

São Domingos [Assentamento do Crédito Fundiário São Domingos], hoje ela existe 

quando o pessoal chegou lá era terra de areia, ninguém sabia nem o que fazer! [...] 

Aí pegou os treinamentos e conseguiu desenvolver a propriedade, então hoje na São 

Domingos é 100% Senar. O que sabe lá foi dos treinamentos que foram feitos, e é 

um dos produtores aí que abastece as escolas. (MSJ). 

 

Um dos entrevistados do Assentamento São Domingos relata sua experiência com a 

instituição: 

 

Até hoje a gente erra, hoje a gente está na terra a gente pediu cursos, o Senar, o 

Senar entrou na minha terra e hoje a minha propriedade é praticamente 90% é o 

Senar lá dentro. Eu devo ter mais de 40 cursos do Senar. E eu não queria fazer curso 

do Senar. Você sabe porque eu comecei a fazer curso do Senar? Na época para você 

pegar o Pronaf você tinha que ter 96 horas de cursos, para ser apto para o Pronaf. Aí 

fiz o primeiro curso, não querendo fazer, repugnando, teve um instrutor bom né, aí 

fui fazendo, fazendo, fazendo... Hoje em dia minha propriedade é 90% Senar. Das 

coisas que eu aprendi e que tem lá né! (SDM). 

 

O relato desse entrevistado demonstra que os cursos e os saberes neles adquiridos, 

foram e continuam sendo significativos no processo de reprodução da sua família na terra, ou 

seja, os cursos e treinamentos ofertados pelo Senar se constituíram efetivamente como 

estratégia para que conseguissem se manter e se reproduzir na terra. Quando menciona que 

“90% na sua propriedade é Senar”, ele explicita a dimensão do aproveitamento dos saberes 

adquiridos e explica: 

 

Não, eu vou te falar a verdade para você... quando eu fui para lá [onde mora] eu 

trabalhei vinte anos de funcionário numa fazenda. Quando eu fui para lá eu tive que 

dar baixa na minha carteira, não, eu nem trabalhava de carteira assinada, eu tive que 

fazer um acerto com o patrão. E eu ainda trabalhava numa plantadeira de 16 linhas, 

num trator e numa colheitadeira, em 2006.  
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A relação que o entrevistado possuía com a terra era a de um trabalhador rural 

assalariado, que trabalhava com máquinas agrícolas e que, ao adquirir sua terra por meio do 

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), teve que adquirir novos conhecimentos e 

saberes para produzir e se manter no campo, e o Senar teve/tem um papel importante nesse 

processo. Os relatos abaixo também expressam os pontos positivos de experiências com a 

instituição: 

 

“Vixe”, ajuda! Ajuda bastante, ensina muitas coisa né. Tem curso demais, tem curso 

de gado, curso de inseminação, curso de tudo que você pensar tem. Tem muito curso 

também, de pastagem. (RSJ). 

Muito, a gente aprende muito [se referindo aos cursos do Senar], o que a gente não 

sabe a gente procura buscar aprender muito mais, porque a gente que trabalha na 

agricultura tem sempre que aprender muito mais. E eu quero ir longe aí. (RSZ). 

[...] Inclusive teve um pouco tempo aí agora, de detergente, sabão. Fizeram aí. Eu 

mesmo quase não vou, quase não tenho tempo. Nós tivemos um curso aí de 

eletricista para trator, foi muito bom, coisas que a gente não sabia. Agora a gente já 

pode comprar uma máquina aí que a gente já está mais por dentro. (RCS). 

O Senar instruiu muito a gente, porque a gente tinha os instrutores todos 

credenciados. O último curso que a gente teve agora foi de gestão leiteira, eu tenho o 

curso de gestão leiteira completo, o cara veio da Europa para dar esse curso para 

nós, então... nós temos uma bagagem grande! (SDM). 

 

Em um dos assentamentos pesquisados também há o relato de uma entrevistada que 

tem como atividade econômica principal a produção de mandioca e seus derivados, atividade 

que aprendeu com sua mãe e que desenvolve em seu sítio e conta que construiu toda estrutura 

específica e necessária para essa finalidade. Ela também relata que utiliza o próprio caldo de 

limpeza da mandioca para combater fungos, aprendizado derivado da participação em um dos 

cursos.  

No entanto, expõe que perdeu a aprovação de um projeto para fazer uma casa de 

farinha para ampliar a produção, pelo fato de que precisava de quinze pessoas, o que não 

conseguiu no assentamento, também perdeu a entrega de biscoitos para o Pnae por que 

precisava produzir em torno de quatro mil quilos e para isso também precisava que fosse um 

trabalho coletivo. Isso revela uma tendência entre os camponeses que ao se tornarem 

assentados se indispõem ao trabalho coletivo. 
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Eles vieram do STR e trouxeram e depois a gente contratou... Não, depois a gente 

conseguiu fazer um projeto de apiário, em que a gente conseguiu as máquinas, as 

caixas, os “trem”, aí, através do projeto, a gente contratou um instrutor pra dar um 

curso também. Então a gente já fez vários cursos de apiário. [...] Aí eu achei que 

precisava de companhia e levei a [fala o nome da vizinha], fiz mais um e ela gostou 

também, porque antes ela tinha muito medo, aí nós fizemos o curso juntas de novo, 

aí ela gostou e começamos a trabalhar em 2005 com apicultura. Depois disso, nós 

pedimos o curso para cá, para o assentamento e muita gente fez, mas foram poucos 

que continuaram, né. Aí depois a gente fez o projeto lá do sindicato, de apicultura, 

foi quando juntou mais gente. Nós temos as roupas e tudo, trabalhamos com a 

abelha Europa africanizada. Por ano uma caixa dessa dá uns 20 quilos [de mel] e é 

de ano em ano que colhe, nós sabemos fazer a divisão e tudo. (SRJD). 

 

Essa entrevistada relata também que a partir dos cursos do Senar começou a trabalhar 

com apicultura, reuniram algumas famílias e iniciaram um trabalho coletivo, mas que ao final, 

o cuidado com as caixas ficou a cargo dela e de uma vizinha, trabalhando com apiário em 

suas propriedades e extraindo renda dessa atividade. Há também relatos em que os 

entrevistados expõem as dificuldades que os levam a não prosseguir com as atividades 

ofertadas por meio dos cursos: 

Ah aqui nós já fizemos de maracujá, de bananal, de banana, de ... [pausa e tenta se 

lembrar] Mas teve mais uns cinco ou seis cursos. [...] deu certo demais. O problema 

do maracujá é que gasta água de mais, e nossa água aqui é pouca é água de mina aí. 

E o maracujá a gente planta um ano, um ano e pouco ele dá bom demais, aí vem 

uma doença, aí tem que esperar uns dois anos pra plantar de novo. Não adianta 

plantar. (TD).  

Uma vez fiz um curso que falava, mas eu nem lembro mais. Faz muito tempo, foi 

assim que nós chegamos para cá. Eles ensinaram... Eu fiz o curso de horta, aí 

ensinaram os “trem” que tinha que bater, pôr na água, não lembro mais. Os ramos 

que a gente põe, as coisas, eles falam que água de arroz é bom para fortalecer as 

plantas. (TLMA). 

Isso é abacaxi... Isso é abacaxi.... Sabe por quê? Isso é perder tempo, inclusive quem 

veio dar o curso não é abacaxi não, mas o negócio é que vem e dá o curso, aí na hora 

que o cara sai de lá já não sabe mais como é... Eu nem não vou não porque eu já sei. 

(GA). 

Ajuda... Mas aí você fica muito tempo sem... Por exemplo, a gente fez o curso de 

reformar cadeira, aí a gente não praticou, aí não sabe de mais nada, entendeu. 

Porque já fiz uns quantos... Aquele de empreendedorismo rural já fiz também e não 

aproveitei nada porque aquele é uma burocracia danada [inaudível] ferro velho, vou 

perder tempo com isso não. Ah, de hortaliça mesmo, eu nunca participei do de 

hortaliça, de hortaliça era um curso que era bom né pra você fazer um curso de 

hortaliça e entrar no ramo ai, pra você começar a trabalhar naquilo que você 

aprendeu né. Mas aquele de empreendedorismo mesmo, a gente fez e não serviu pra 

nada. Mas o de cerca, eu estou fazendo a cerca do jeito que aprendi. Fiz curso de 

porco e tudo, mas como que faz? Eu queria fazer e tudo, mas não tem o recurso pra 

aplicar. Tem o curso de piscicultura, mas pra vir essa água pra cá fica caríssimo, e 

tem que ter o lugar que a água vai, não tem condições... (GR). 

 

Estes depoimentos demonstram algumas dificuldades encontradas para o não 

aproveitamento dos cursos, percebe-se que a variedade da oferta é grande, mas revela também 
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que a falta de recursos financeiros para investir na infraestrutura se constitui em um dos 

maiores empecilhos para a não implementação de muitas atividades e a não implementação 

faz com que o curso caia em desuso e não seja aproveitado, não contribuindo com a melhoria 

das condições de vida na terra. 

As dificuldades são a falta de água na propriedade, ter que lidar com a burocracia, 

falta de recursos financeiros e falta de assistência técnica para que se possa fazer os 

investimentos necessários para implementar as atividades, ou seja, há a participação nos 

cursos mas não o seu efetivo desenvolvimento posteriormente, não tendo eles o impacto 

significativo nas atividades produtivas e na renda familiar. Mas um ponto que pode ser 

observado em alguns dos relatos citados anteriormente foi a qualidade dos agentes 

mediadores dos cursos, os instrutores, várias vezes elogiados pelos camponeses.  

 

Para mim, eu falo que praticamente a assistência
90

 nossa é SENAR. É o que nós 

temos de melhor. [...] Está montando o curso de piscicultura por conta da associação 

de piscicultura de Jataí, do Projeto Tambacu, se você precisar de alguma 

informação, o palestrante é excelente [fala o nome dele], muito bom mesmo, fala 

aquilo que o produtor precisa ouvir, e na... do jeito popular, do jeito que o homem 

do campo entenda, porque a vantagem do Senar é essa, primeiro porque ele ensina a 

fazer fazendo, esse curso de piscicultura mesmo, você aprende a fazer um tanque 

como se você  fosse a máquina lá, você aprende a fazer o tanque ali no enxadão. 

Então é interessante, tudo que você vai aprender a fazer dentro do SENAR, tudo tem 

a parte prática. Então é importantíssimo. (MSJ). 

 

A metodologia deve ser levada em consideração pelos agentes que irão mediar o 

conhecimento, pois o seu aproveitamento se deve, em boa medida, às ações/estratégias 

pedagógicas desenvolvidas. A metodologia preconizada pela instituição é a seguinte: 

 

Essa metodologia é baseada em princípios pedagógicos e andragógicos, referentes à 

educação de adultos, que primam por estratégias que conjugam teoria e prática, a 

experiência do educando e a atuação do educador, possibilitando ainda que o 

participante contextualize e aplique, de forma efetiva e eficaz, as suas competências 

tanto nos exercícios laborais quanto na vida em sociedade. Atento às diversas 

metodologias e estratégias educativas em expansão, o SENAR também desenvolve e 

implementa em todo o país ferramentas atualizadas, como a Educação à Distância 

(EaD), a Pedagogia da Alternância e a Formação por Competências, dentre outras. 

(BRASIL, 2015, p. 29). 

 

Essa é a metodologia preconizada para todos os cursos desenvolvidos pela 

instituição, desde a educação formal até os cursos e treinamentos, adequando a mesma para 

cada situação pedagógica. Nos cursos ofertados em Jataí, percebe-se que os agentes 

                                                 
90

 Importante destacar que o Senar não oferta em Jataí a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) ofertada em 

outras localidades e estados. A assistência a qual a entrevistada se refere é a presença da instituição nos 

assentamentos por meio dos cursos, sendo que alguns deles, como o de treinamento de qualidade do leite, o 

instrutor vai de casa em casa dar um primeiro suporte, como explica a mobilizadora em sua entrevista. 
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mobilizadores e instrutores têm levado isso parcialmente em consideração no trabalho com o 

campesinato, pois identifica-se, pelos depoimentos, que os camponeses participam de uma 

quantidade grande de cursos, mas que, na maioria das vezes, não os utilizam por não 

condizerem com sua realidade: pela falta de água na propriedade para implementar a 

piscicultura ou um sistema de irrigação diferenciado na horta, pela falta de água e energia 

elétrica na produção hidropônica, pela indisponibilidade de recursos financeiros para investir 

em infraestrutura adequada a determinadas atividades.  

Ainda assim, ressalta-se que mesmo não desenvolvendo as atividades produtivas da 

maioria dos cursos dos quais participam, é importante que sejam oferecidos pelo Senar, tendo 

em vista que lhes apresentam uma diversidade de atividades novas e já conhecidas, que 

reatualizam seus saberes e propiciam a aquisição de novos conhecimentos utilizados no 

cotidiano, conforme explica uma entrevistada: 

 

A gente que tem 20 anos que mora aqui, então desde o primeiro ano, mesmo que a 

gente não tinha um lugar assim específico para ficar, mas a gente já plantava 

hortaliça para vender, para consumir, aí com a peleja a gente vai aprendendo um 

pouco né, e a gente fez muito curso também, já teve uns dois cursos de horticultura e 

a gente vai fazendo e vai aprendendo. Nunca que você vai em um curso que você 

não tira nada, cada vez que você vai em um curso você tira alguma coisa, você 

aproveita né. Então eu acho assim, toda vida eu gosto de fazer curso, as vezes é uma 

área que a gente nem está pensando, mas igual doce, aí as meninas queriam pedir o 

curso de doce, aí eu fui, só que aí eu gostei tanto do doce que até hoje a gente 

trabalha com doce. Até o ano passado a gente fazia doce para levar para as feiras, 

tem uns dois anos que a gente está participando das feiras, mas a gente ia para a feira 

em Goiânia, assim, todo lugar que tinha um evento a gente levava doce... (SRJD). 

 

Mas um ponto que não pode deixar de ser alvo de análise é o que retrata o próprio 

nome da instituição. O Senar se constitui em um serviço, serviço este que é ofertado para o 

campesinato, no entanto, deve-se ressaltar que seus objetivos e pressupostos formativos mais 

amplos, na maioria das vezes, idealizam uma formação na lógica do constructo “agricultura 

familiar”, ou seja, formando os trabalhadores rurais para sua inserção cada vez maior no 

mercado. Os cursos e suas metodologias são formulados e desenvolvidos na perspectiva do 

aumento da produtividade, do lucro, de modo a inserir os sujeitos rurais no mercado 

globalizado e o tornar cada vez mais competitivo
91

. 
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 Vale destacar que o Senar e o CNA firmaram parceria com o canal rural para ofertar o Canal do Produtor e 

levar informações para o meio rural por meio de diversos programas televisivos e que, por meio do próprio nome 

do canal, que se refere ao “produtor” e não ao agricultor, por exemplo, deixa claro a perspectiva sob a qual 

enxergam o campesinato. A logomarca do canal, por exemplo, é: “O Agro passa aqui”, ou seja, o agro do 

agronegócio e não o agri da agricultura tradicional camponesa. Esse canal também se constitui como uma 

estratégia educativa desenvolvida por este órgão para o campesinato. 
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Nesta lógica, o interesse da instituição e de seus agentes é formar o campesinato, de 

modo geral, para se inserirem no mercado, pois enxergam a unidade de produção familiar 

camponesa como uma potencial e desejável unidade econômica capitalista de produção, ou 

empresa agrícola, visando ampliação de lucros, maior competição no mercado e, 

consequentemente, a instituição e seus agentes estão a serviço da manutenção e reprodução da 

lógica e do habitus agromodernizador, constituindo-se como estratégia do agronegócio, 

também assumida por diferentes governos, para tornar o camponês em agricultor familiar, 

expressão do agronegócio em pequena escala.  Silva, Amaral e Maciel (2016, p. 6), tecem 

algumas críticas em relação à formação proposta pela instituição e seus agentes: 

 

Sob o aspecto da necessidade de exclusão do “resíduo”, a extensão rural pública 

brasileira, por muitas décadas - a partir da década de 1960 -, seguiu e/ou ainda segue 

a tendência dominante do mercado sendo forte o discurso construído sobre a 

agricultura tradicional como necessária para a modernização e construção de um 

novo rural [...]. Destaca-se, a título de exemplo, o papel do SENAR (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural) que tem por objetivo formar trabalhadores rurais 

que estejam em consonância com os objetivos da agropecuária moderna 

latifundiária, gerando assim uma massa de trabalhadores subordinados as políticas 

institucionais dos empresários agrícolas [...].  

 

No entanto, estes interesses se mostram antagônicos aos dos camponeses pesquisados 

que investem em sua formação por meio dos cursos e treinamentos, com objetivo fundamental 

de satisfazer as necessidades familiares para sua reprodução e manutenção na terra. Ao 

realizarem os cursos, apreendem diferentes saberes e os utilizam de acordo com seus 

interesses, reelaborando aqueles que julgam necessários de modo que estes complementem 

seus saberes já acumulados e, não os utilizando com o objetivo da produção em grande escala 

e de inserção no mercado. 

Em estudo que verificou a contribuição dos cursos de formação profissional do Senar 

na qualificação dos trabalhadores rurais no município de Brasilândia – MS
92

, com 58 pessoas 

egressas de dois cursos do Senar, Mariani et al (2016, p. 14) também demonstram a visão dos 

camponeses sobre os saberes adquiridos e o sentido de complementaridade que adquirirem em 

sua racionalidade: 

 

Quando os alunos foram questionados se aprenderam mais com a prática do trabalho 

diário ou com o curso do SENAR, a maioria (86,21%) mencionou uma contribuição 

mútua de ambos os aspectos como se um complementasse o outro [...].  

 

                                                 
92

 Embora a realidade pesquisada por Mariani et al (2016) seja diferente da realidade do município de Jataí em 

termos de oferta dos cursos, os dados da pesquisa revelam que a educação (por meio dos cursos analisados) tem 

impacto direto e positivo na renda familiar. 
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Em que pesem as diferenças da realidade pesquisada por Mariani et al (2016), existe 

uma homologia do sentido e do significado que estes cursos possuem para o campesinato. A 

fala abaixo também é ilustrativa nesse sentido: 

 

Dei uma olhada na terra, vi que ela era boa pra produzir, boa de água né, graças a 

Deus, essa vantagem a gente tem aqui né. E aí a gente foi fazendo uns cursinhos 

daqui e dali com o SENAR, aprendendo um pouco, que a gente sabia mais da 

maneira antiga né, que você sabe, sempre tinha diferença né? Que hoje em dia 

mudou muito né. (RSGE). 

 

Alguns relatos demonstram que a realização dos cursos muitas vezes não tem como 

meta a comercialização, que se torna inviável de acordo com a realidade vivida por estes 

sujeitos, que revertem os saberes adquiridos para utilização doméstica, seja para arrumar sua 

cerca, para produzir queijos, requeijão, iogurtes, hortaliças, pomar, detergente, mas tudo para 

consumo próprio, como pode ser observado abaixo: 

 

“Ixi” já fiz foi muitos e muitos... ih... já fiz curso de criar minhoca, fiz curso de 

hortifrutigranjeiro, fiz curso de galinha caipira, melhoramento de leite, curso de 

derivados de leite, curso de derivados de mandioca. Adorei aquele curso, para mim 

foi um dos melhores cursos que já fiz! Eu aprendi a fazer coisa de mandioca, mas é 

bom a gente sempre aprender mais né! O polvilho, a farinha, agora eu não estou 

fazendo mais, mas antes eu fazia, “trem mais bão do mundo!” [risos]. Do leite 

também era o doce, o iogurte, que delícia! Até o Danoninho! Mas aí você 

descontrola né, tem que comprar os trem para fazer, tem que ter a isca para fazer, 

mas eu aprendi, achei bom, você precisa de ver! [...] Não, não não... é só pro 

consumo aqui mesmo, algum dia faz aí pra comer. Mas tem mais eu que não estou 

lembrando agora no momento. Agora por último aquele de alface hidropônica, mas 

só que eu não pratiquei não, só fiz o curso mesmo. (SRMC). 

Estou com um problema no pomar lá, já falei com nossos superiores, tem um monte 

de colegas nossos aqui também, já falei ó, manda um treinamento de pomar caseiro 

pra nós urgente! Porque nós não sabemos nem o que que vai fazer com aqueles 

negócio. Quando é planejado, aí você vai lá: vou fazer o pomar! Mas quando é coisa 

caseira, isso aqui não é pra produzir pra vender... (RSL). 

 

A partir do exposto e dos cursos ofertados para o campesinato em Jataí, por meio da 

parceria firmada com o STRJ, o que se constata é que as práticas educativas desenvolvidas 

por seus agentes, mesmo estando à serviço do Estado na perspectiva de formação para o 

“agronegocinho”, em favor da lógica capitalista de produção, como preconizam seus objetivos 

e finalidades, o campesinato se apropria de tais práticas educativas, reelaborando estes saberes 

no sentido de complementá-los e utilizá-los em favor de sua lógica de reprodução, de seu 

habitus. 
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Desse modo, alguns cursos e treinamentos têm maior impacto na melhoria da renda 

familiar e no desenvolvimento de suas atividades produtivas, outros em menor escala, mas a 

instituição e seus agentes têm interferido diretamente na apropriação de diferentes saberes 

pelo campesinato, que são utilizados como estratégia na luta e tensão cotidiana para 

permanência de suas posições no campo agrário jataiense. 

 

3.1.3 Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce - COPARPA 

 

Para se manter no campo agrário a Coparpa e seus agentes investem em diversas 

frentes de atuação, sendo suas atividades principais o recebimento e resfriamento de leite in 

natura
93

, comercialização de grãos, prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 

e na agricultura, participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa Nacional de Produção e Uso de 

Biodiesel (PNPB). 

Acredita-se que o investimento da cooperativa na adesão a tais programas tem 

relação direta com a ampliação do seu quadro social, principalmente por meio da participação 

no PNPB. Outro resultado desse investimento foi a diversificação de produtos derivados do 

leite e da soja comercializados pela Coparpa, que de quatro passaram para quatorze, a partir 

de 2010, quando aderiu ao PAA e PNAE. A evolução do seu quadro social pode ser 

observada abaixo: 

 

Evolução do quadro social Coparpa 2011-2016 

Ano Número de cooperados 

2009 345 

2010 455 

2011 824 

2012 946 

2013 1092 

2014 1187 

2015 1442 

2016 1313 

Fonte: relatórios anuais Coparpa de 2011-2016. Dados organizados pela autora. 
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 A Coparpa disponibiliza vários tanques resfriadores de leite para seus cooperados em todos os locais do 

município que estes necessitam, sendo que a contrapartida dos associados é apenas a de manutenção dos 

mesmos. 
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A participação no PNPB se dá desde o ano de 2006, mas incialmente não alterou 

significativamente a composição do seu quadro social, pois passou a fornecer a soja que seus 

cooperados já produziam. Só teve impacto significativo nesse sentido quando novos 

assentados passaram a se cooperar e aderir a tais programas, com destaque para o PNPB, pois 

a soja se tornou definitivamente o carro chefe da produção na cooperativa e no assentamento 

Rio Paraíso onde ela está situada. 

No entanto, deve-se destacar que inicialmente as atividades principais do 

assentamento e da cooperativa eram a bovinocultura de leite e a suinocultura, conforme é 

relatado no próprio jornal da instituição: “De acordo com os produtores, antes da cooperativa 

ninguém tinha atividade definida.” (JORNAL COPARPA, 2011, p. 3). Mas, à medida que 

foram se redefinindo os seus sujeitos ocupantes (possui aproximadamente três famílias de 

seus ocupantes iniciais), em sua maioria migrantes sulistas e sojicultores, se redefiniram 

também as relações socioprodutivas naqueles espaços, como pode ser observado abaixo: 

 

Faturamento bruto de grãos Coparpa 2011-2016 (em reais) 

Ano Valor em reais 

Produção da 

cooperativa no 

segmento de grãos 

2011 45.743.955 86,3% 

2012 46.207.462 81,4% 

2013 59.078.945 84% 

2014 64.982.734 82,3% 

2015 69.496.568 85,1% 

2016 86.741.104 87,3% 

Fonte: relatórios anuais Coparpa de 2011-2016. Dados organizados pela autora. 

 

Pelo quadro acima é notável que a produção de grãos se consolidou como a principal 

atividade produtiva da cooperativa, e que a evolução do faturamento bruto deste segmento 

aumentou exponencialmente, dobrando a produção entre 2011 e 2016, acompanhando o salto 

da evolução de seu quadro social no mesmo período. A produção da Coparpa está alinhavada 

com as tendências do agronegócio na região sudoeste de Goiás, principalmente no que diz 

respeito à produtividade, à maximização de lucros e à utilização de todo o pacote tecnológico 

do setor (maquinários de ponta, insumos, agrotóxicos), o que demonstra que sua visão e 

objetivos podem se modificar dependendo de quem está à sua frente, garantindo com que os 

interesses de determinados agentes se materializem sob a forma dos interesses da instituição e 

se objetivem nas suas atividades produtivas e nas ações desenvolvidas por seus agentes. 
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Atribui-se a estes fatos principalmente a adesão ao PNPB, pois as demais atividades, 

apesar de contribuírem para a produção em outros segmentos e para a ampliação dos produtos 

comercializados, pouco alteraram a estrutura da cooperativa, conforme pode ser observado a 

seguir: 

 

Faturamento bruto por segmento de negócios Coparpa 2011-2016 (em reais) 

Produto/Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Grãos 
45.743.955 

(86,3%) 

46.207.462 

(81,4%) 

59.078.945 

(84%) 

64.982.734 

(82,3%) 

69.496.568 

(85,1%) 

86.741.104 

(87,3%) 

Leite 
3.609.897 

(6,8%) 

5.279.565 

(9,3%) 

6.575.544 

(9,4%) 

6.717.585 

(8,5%) 

5.927.683 

(7,3%) 

10.013.012 

(10,1%) 

Mercado 
1.070.303 

(2,0%) 

1.717.993 

(3,0%) 

2.191.600 

(3,1%) 

2.262.809 

(2,9%) 

1.658.987 

(1,9%) 

1.491.948 

(1,5%) 

Óleo diesel 
438.960 

(0,9%) 

444.943 

(0,8%) 

525.801 

(0,7%) 

554.672 

(0,7%) 

536.883 

(0,7%) 

577.908 

(0,6%) 

Projetos 

CONAB 

(incluindo 

PAA) 

210.124 

(0,4%) 

706.735 

(1,2%) 

115.808 

(0,2%) 

2.534.778 

(3,2%) 

1.251.424 

(1,5%) 
- 

Projetos PNAE 
1.907.625 

(3,6%) 

1.976.324 

(3,5%) 

1.824.382 

(2,6%) 

1.933.833 

(2,4%) 

2.245.425 

(2,7%) 
- 

Rações - 
467.785 

(0,8%) 
...  ...  

651.649 

(0,8%) 

592.159 

(0,6%) 

Fonte: relatórios anuais Coparpa de 2011 a 2016. Dados organizados pela autora. 

 

No ano de 2013 pode-se observar uma queda na comercialização do item referente 

aos Projetos da Conab, o que é explicado pelo presidente da cooperativa:  

 

Conseguimos em 2013 participar do PNAE (Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) somente com as cidades de Goiânia e Jataí. Com estes municípios, 

comercializou-se principalmente os derivados de leite, dos quais a prestação de 

contas ocorreu final do ano, como de costume. Com o P.A.A. (Programa de 

Aquisição de Alimentos) não conseguimos trabalhar via cooperativa devido a 

exigência de que todos os produtos vendidos teriam de ser com a marca COPARPA. 

Com isso os projetos apresentados ficaram para 2014, até que atendamos essa 

exigência. (COPARPA, 2014, p. 4). 

 

Diante dessa dificuldade enfrentada pela cooperativa a solução encontrada foi 

realizar parceria com a Comigo, para que esta embalasse os produtos com a marca da 

Coparpa. Essa parceria funcionou nos anos de 2014 e 2015, não funcionando mais a partir de 

2016, conforme explica um de seus diretores: 
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Com essas mudanças de governo está difícil trabalhar com esses programas, estão 

exigindo muito. Até que a Coparpa se adequou. Só que quando a Comigo vendeu a 

indústria, na verdade ela fechou a indústria, nós perdemos esse mercado, porque ela 

produzia nossos produtos com o nome da Coparpa. Nós tínhamos leite UHT, leite de 

caixinha com o nome Coparpa. 

 

É importante destacar que a Coparpa, ao aderir ao PAA e ao Pnae, só comercializava 

produtos referentes a derivados do leite e grãos, não trabalhando com alimentos de outra 

natureza, incentivando a especialização produtiva de seus cooperados. Os produtos 

comercializados pela cooperativa no Pnae foram: Leite, manteiga, bebida láctea, muçarela, 

óleo de soja, proteína de soja (e também frango caipira); no PAA: manteiga, bebida láctea, 

fubá, farinha e canjica de milho (e também frango caipira). O Fato da bovinocultura de leite 

ser a segunda atividade mais comercializada na tabela acima, pode ter relação direta com a 

participação nesses programas, tendo em vista que, conforme explicitado, a cooperativa só 

entregava para os programas leite e seus derivados, e ainda pelo fato de que os participantes 

dessa atividade aderiram aos dois programas: 

 

Geralmente o que atraia muito quando tinha o programa, o PAA o PNAE, mas hoje 

é preço. Nós atuávamos só na área do leite e grãos. [...] a gente compra o produto 

deles, compra o leite e transforma em manteiga de leite, bebida láctea, em derivados, 

e a gente entrega isso para a merenda, para o albergue e creches. Então assim, 

quando esse projeto sobra, tem um lucro, a diretora, a Coparpa ela não ficava com 

ele, e isso foi um atrativo, onde o quadro de associados dela deu uma subida. (DC, 

2017). 

 

O entrevistado também explica o fato de comercializar o frango caipira nos dois 

programas: 

 

Tem a [cita o nome da produtora] que é de frango. Ela é produtora nossa, ela 

construiu na propriedade dela um abatedouro e tudo. Ela produz o frango, tem 

outros produtores lá que tem parceria com ela, abate e entrega para as escolas. [...] 

até onde eu sabia eram dez produtores, mas parece que aumentou mais. É porque 

assim, começa pequeno, pessoal acha interessante, não eu vou fazer também! Sabe, 

então é assim, ela está conseguindo os produtores. Hoje ela não está mais com visão 

desses projetos, está querendo atender também o mercado local. (DC, 2017). 

 

Mais uma vez os agentes da cooperativa expõem sua visão em relação à 

especialização de seus cooperados em uma determinada atividade produtiva e a visão 

idealizada de sua inserção no mercado.  

No entanto, no ano de 2017, a cooperativa parou de trabalhar com os programas do 

PAA e Pnae, atuando apenas com os Programas Senar + Leite (antigo Goiás Mais Leite) e 

PNPB, “biodiesel”. O programa Senar + Leite é uma parceria do sistema Faeg-Senar com a 
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Coparpa e também contribui para o destaque desse segmento de comercialização da 

cooperativa. Esse projeto só foi viabilizado em Jataí, em função da idealização e ação de um 

dos agentes diretor da Coparpa. A Coparpa financia subsídios sob a forma de crédito ao 

cooperado, que posteriormente o restitui, conforme explica a seguir: 

 

Na verdade é aquilo que eu sempre falei e sempre vou falar. O que eu esperei da 

minha vida, eu tive um caso desse, Eu trabalhei em uma fazenda com produção de 

leite, uma das maiores, se não a maior fazenda produtora de leite de Jataí, mas com a 

expectativa de eu ser um produtor de leite. Na minha propriedade, isso frustrou. 

Então eu criei essa expectativa, eu esperei uma oportunidade e isso não aconteceu. 

Então eu vejo dessa forma, esse pessoal está esperando uma oportunidade e a 

cooperativa ela pode proporcionar isso, então quando a gente levou esse projeto, 

lógico que a gente teve um apoio da diretoria, ela arrumou recurso... Só que quando 

ela arrumou recurso eu entrei de cabeça no projeto, eu entrei, fez acontecer o 

projeto. [...] E os recursos veio da cooperativa. Eu já recebi isso aí, já veio para 

cooperativa e já coloquei em caixa de novo. Eu falo, a Coparpa já recebeu e já está 

pronto para... é um bate e volta né, um crédito. É o seguinte, o acordo é assim com o 

produtor, ora que você me pagar esse recurso ele está disponível para você de novo. 

É um bate e volta. Então ele vai me pagar, ele vai pagar a cooperativa. É do interesse 

dele, já encerrou, eu estou disponibilizando para ele de novo o recurso. Então, nós 

recebemos cem por cento e já estamos disponibilizando de novo para eles. (DC, 

2017). 

 

A prefeitura, por meio da Divisão da Agricultura Familiar, também foi parceira no 

projeto, auxiliando os participantes:  

 

Aí eu apresentei para o prefeito, para o secretário da agricultura. Aí até o prefeito 

virou e falou assim para mim: quanto custou esse projeto? Aí eu falei: com duzentos 

mil reais eu fiz isso aqui. “Mas só!”. Os caras eles são o seguinte, tem um projeto 

desse eles acham que precisa muito dinheiro. Mas lógico que a gente teve uma 

parceria da prefeitura, a Divisão da Agricultura Familiar entrou com os maquinários, 

com distribuição de calcário, gradagem para fazer o pasto, preparo de solo para 

cana, a prefeitura deve ter investido... Na verdade a conta é feita assim ó, a 

prefeitura gastou cem mil reais em horas máquina no projeto todo. Você pagou o 

óleo diesel e a comida, alimentação e forneceu o lugar lá de repouso do operador. 

Esse foi o gasto do produtor.  

 

O objetivo da cooperativa com esse projeto é promover melhorias de produção de 

volume de leite e com isto um incremento na renda de seus cooperados, e utilizou como 

estratégias educativas para criar/gerar a demanda para sua implementação: reuniões, visitas 

em propriedades de outros municípios que participam do programa e dias de campo realizados 

pelo Sistema Faeg-Senar/AR-GO. A Reunião inicial desse projeto se deu na propriedade de 

um dos participantes no Projeto de Assentamento Rômulos de Souza, com representantes da 

cooperativa, do STRJ, do Senar, da Divisão da Agricultura Familiar, produtores rurais e 

alunos da UFG dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia. 
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Foram abordados temas referentes à extensão rural, ações do Senar e de fertilidade 

do solo. Também, o médico veterinário Salim Jabur Maluf Filho, (Técnico que 

atende as propriedades) apresentou resultados já obtidos na produção de leite e 

melhorias quando á [sic] intensificação do uso das pastagens nas propriedades 

atendidas pelo programa Goiás Mais Leite. Os produtores participantes do programa 

recebem assistência técnica e gerencial, sendo a visita mensal na propriedade nas 

quais são trabalhados temas como a melhoria das pastagens, a produção de 

volumoso para o período da seca, o manejo nutricional e reprodutivo, o controle 

zootécnico e econômico, como também o planejamento para a melhoria da atividade 

leiteira. O Goiás Mais Leite – Metodologia Balde Cheio – é um programa de 

transferência e difusão de tecnologias para pecuária leiteira. As principais estratégias 

são: - Formação de unidades demonstrativas, a fim de evidenciar a viabilidade 

técnica, econômica, social e ambiental da produção intensiva de leite e treinamento 

teórico e prático dos técnicos envolvidos. (COPARPA, 2016, p. 5). 

 

Essas estratégias utilizadas podem ser tomadas aqui como ações educativas pelo fato 

de terem o objetivo claro de atuar na conscientização e no convencimento do produtor para 

que este faça parte do programa, por meio da atuação dos agentes envolvidos, investindo 

assim nas visitas em outras propriedades, no desenvolvimento de dias de campo, nas reuniões 

e diálogo direto com os produtores. 

Estas ações se deram em julho de 2015 e o programa teve início em setembro com a 

adesão de 22 produtores de três assentamentos do município: Rômulos de Souza, Nossa 

Senhora Guadalupe e Associação São Domingos. Os participantes do programa recebem 

assistência gratuita de um técnico cedido pelo Senar em parceria com a Coparpa, que trabalha 

sob a metodologia do programa, denominada de “Balde Cheio”.  

Nessa metodologia está prevista a utilização de fichas de anotações do programa que 

são preenchidas pelos produtores alimentando uma Planilha de Avaliação Econômico 

Zootécnico (PAEZ). Esse controle já era desenvolvido por nove dos participantes e, ao final, 

todos aderiram ao mesmo. Já o controle econômico e climático não era realizado, sendo que 

ao final treze passaram a desenvolver o econômico e três o climático. Esse acompanhamento 

das tarefas combinadas entre produtor e técnico e ainda o planejamento de novas tarefas era 

firmado sempre nas visitas técnicas. (COPARPA, 2017). 

Considerando-se todos os participantes do projeto, em média houve um aumento de 

produção de 86 litros/dia, com o aumento de 38.400 litros por mês, mas também houve dois 

casos em que os produtores tiveram uma queda na produção, devido à falta de controle 

zootécnico de reprodução. Em outros casos em que os produtores fizeram esse controle da 

reprodução do rebanho houve participantes que triplicaram sua produção no período de 

lactação, conforme ele explica: 
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Olha aqui, a gente poderia até esconder as informação, mas olha aqui, o leite desse 

fez mesmo foi cair, mas porque, ele na época para trás ele não teve orientação, as 

vacas dele secou tudo em um período, em vez de aumentar, fez foi cair, nesse dois 

casos [mostra no relatório]. [...] esses produtores aqui, a maioria aumentou a 

produção deles. Eu tenho lá dez vacas e eu não acompanhei essas vacas emprenhar, 

cobri o cio delas, ver se deu ou se não deu. Então eu tenho lá vinte vacas, um 

rebanho todo meu, eu tenho dez vacas em lactação, quando dar fé que não essa vaca 

aqui ela está vazia, outras está prenha. Vamos pôr assim que oito tá vazia, não tem 

bezerro na barriga, se ela não parir ela não vai dar leite, porque eu tenho doze 

programada para parir, mas tá uma para esse mês, uma para o mês que vem... Então 

não tem aquele controle zootécnico que a gente comentou aqui atrás. Quando a 

minha vaca amarelinha vai parir? Que mês que ela vai parir? Eu não tenho... O 

planejamento, o controle zootécnico. Eu tenho duas vacas para parir agora, mês de 

julho, eu vou ter o leite. No caso deles, nos dois casos, o que que aconteceu, chegou 

esse período secou as vacas deles, o leite deles vai lá em baixo. Ele não tinha vaca 

no curral, enquanto os outros, esse cara aqui, olha só, as vacas dele estavam todas 

paridas, pariu todas nesse período. Ele não tinha uma vaca solteira, olha para onde 

foi o leite dele... Triplicou a produção dele! Aí quanto que foi para conta dele no 

final do mês? Pergunta se ele vai descuidar mais! Nunca! Ele viu o resultado. Então 

é importante isso, uma assistência técnica e não a insistência! Não adianta falar eu 

quero que você produza leite, porque é bom, porque é isso, porque é aquilo... então 

assim, não é insistência técnica, precisa é de assistência, acompanhamento. (DC). 

 

Nessa fala o entrevistado explica os motivos pelos quais houve queda na produção de 

alguns participantes e ressalta a importância do controle zootécnico do rebanho e a 

necessidade do acompanhamento, da assistência técnica, assistência esta que os outros 

assentados não recebem no município, esta é um privilégio apenas dos cooperados que estão 

inseridos nesse programa. O entrevistado relata que faltam oportunidades para o campesinato 

e que a cooperativa aparece como essa oportunidade que lhes falta, principalmente por meio 

de projetos como este, que é caracterizado por ele como uma ação social da cooperativa: 

 

[...] mas para nós é muito orgulho ver essas pessoas saírem lá de baixo e produzir. E 

a cooperativa tem conseguido muito isso. É a oportunidade que falta. Pegar um 

produtor que produzia vinte litros de leite, que as vezes tinha vergonha de levar o 

leite no ponto, “precisa não tio! Pode trazer aqui, o senhor é companheiro nosso”. 

Daqui um pouco ele está com cem litros de leite e o dinheirinho ele vem gastar é na 

cidade mesmo. (DC). 

 

O projeto se encerrou no final de 2016, com a desistência de seis produtores já no seu 

início,  

[...] entre a segunda e a quarta visita inicial. Outros produtores entraram no 

programa alguns meses após, como recentemente e ao mesmo tempo ocorreu saída 

de outros, por não se encaixar no perfil das metodologias do programa e desistência 

do próprio produtor. (COPARPA, 2017). 

 

Tais desistências podem ter ocorrido por vários aspectos, mas estes não foram 

indicados no relatório final do projeto. Mas as dificuldades enfrentadas pelo técnico elucidam 

algumas pistas sobre isso, o relato foi de que os participantes cortaram a adubação 
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nitrogenada comprometendo a taxa de lotação do pasto rotacionado; diminuíram o 

fornecimento da ração, que comprometeu a produção de leite; não ajustaram a lotação da 

quantidade permitida no módulo, não deixando somente os melhores animais por 24 horas nos 

piquetes, colocando todos nos piquetes em um período e posteriormente todos no pastejo 

convencional, comprometendo assim os resultados esperados; não fizeram balanceamento do 

concentrado nos períodos da seca, ou nos piquetes na época das águas; e, não comunicavam 

com o técnico para relatar problemas ou solicitar esclarecimentos necessários. 

Dos dezesseis participantes que finalizaram o projeto em 2016, doze são do 

assentamento Rômulos de Souza, dois do Nossa Senhora do Guadalupe e dois da Associação 

São Domingos. De acordo com o diretor da Coparpa o projeto caminha para renovação e 

conta com 30 participantes, e ainda há a possibilidade de formar mais uma turma. 

O planejamento do programa é que o rebanho vá evoluindo e, consequentemente, 

que se evolua também a implementação de novas áreas de pastagens intensificadas (piquetes) 

como também o aumento da área plantada de cana de açúcar ou silagem, atingindo um total 

de 12 hectares (de uma propriedade de 16 ha) da propriedade com atividade de bovinocultura 

leiteira. (COPARPA, 2017). De acordo com o relatório,  

 

O produtor recebe orientação e treinamento nas áreas de manejo de pastagem, 

planejamento de volumoso, recomendações agronômicas de calagem, adubação em 

pastagens, lavouras para silagem e em cana de açúcar, defensivos, qualidade de leite, 

equipamento de ordenha, reprodução (Diagnóstico de gestação, protocolos de 

IATF), nutrição de bovinos, sanidade, ambiência, conforto animal, organização dos 

dados econômicos e zootécnicos, entre outros assuntos e planejamentos futuros, para 

o crescimento na atividade, de acordo com a metodologia do programa Goiás mais 

Leite. (COPARPA, 2017). 

 

Estas são estratégias educativas que se dão sob a forma de cursos, diálogo direto 

com o produtor, dias de campo, reuniões, e ação dos agentes técnicos, dentre outros 

momentos educativos e que fazem parte do Programa Balde Cheio. Pela análise do relatório 

técnico do projeto, constata-se que este interfere na melhoria da atividade desenvolvida pelos 

participantes, principalmente com impacto positivo no aumento da produção de leite e 

consequentemente na melhoria da renda. 

Pode-se inferir que os saberes adquiridos pelos participantes interferem na 

reprodução destes camponeses, principalmente se estes continuarem sendo utilizados, 

orientarem suas ações futuras e se forem compartilhados com outros camponeses. No entanto, 

não se sabe se os participantes irão continuar na nova etapa do projeto e se, sem a presença do 

técnico continuarão a implementar as técnicas prescritas, tendo em vista que, mesmo com o 
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acompanhamento, em determinados momentos os camponeses agiam de modo diferente do 

que era esperado por ele, conforme as dificuldades apresentadas no relatório. 

Novamente isso se explica pelo fato de que os camponeses agem segundo uma lógica 

própria. Só será possível saber se estas ações educativas e saberes técnicos serão incorporados 

no seu habitus se estes orientarem suas ações futuras nessa atividade, precisando de uma 

pesquisa específica com tal finalidade. No entanto, observa-se que o campesinato de modo 

geral, tende a incorporar e utilizar tais saberes a partir da experiência positiva que vai 

adquirindo e acumulando ao longo de suas vidas. Alguns depoimentos demonstram como isso 

se dá: 

 

Estou na atividade de leite há 23 anos. Eu nunca tinha tido a experiência de adubar 

pasto. Hoje as coisas mudaram completamente. O custo do adubo se paga 

facilmente. Aconselho com certeza. Quando cheguei no assentamento eu tinha 18 

rezes mas eu não tinha pasto suficiente para manter os animais. Por fim, tive que me 

desfazer deles para que não morressem de fome. A minha vida era sair procurando 

pasto em lugares que me permitiam colocar as minhas rezes. Hoje, eu tenho 10 

animais sendo que 8 estão em lactação. Com a reforma das pastagens, que só foi 

possível com o financiamento do adubo, calcário e maquinário da DAF – Divisão da 

Agricultura Familiar, sobra pasto na minha propriedade. De 68 litros/dia saltei para 

100 litros/dia assim que as vacas passaram a comer nos piquetes reformados. 

(COPARPA, 2016, p. 6). 

Os projetos de assistência técnica são muito bons e não podem parar. Quando eu 

comecei no mês de junho, início da seca, eu tinha 8 vacas em lactação e tirava um 

pouco mais de 50 litros. Já no mês de agosto, o [técnico] iniciou o trabalho de 

assistência técnica com a gente. Hoje eu tenho 17 vacas em lactação e tiro por volta 

de 200 litros. Eu recomendo procurar a assistência técnica. O técnico vem e faz a 

cobrança do que deve ser feito e isso é bom, pois força a gente a andar na linha. Se 

fizer o que for combinado o resultado vem. (COPARPA, 2017, p. 6). 

 

Para a cooperativa a experiência também foi positiva, já que ampliou sua 

comercialização tanto do leite e seus derivados quanto da ração utilizada:  

 

A COPARPA, apostando no potencial da produção e na contribuição da atividade 

leiteira, registrou no Ministério da Agricultura e Abastecimento – MAPA em 2015, 

a fábrica de alimentos, produzindo rações para bovinos, suínos e aves. [...] Para 

garantir a satisfação do cooperado, a COPARPA trabalhará em 2017 para que todas 

as formulações estejam sempre disponíveis. Além disso, é importante lembrar da 

possibilidade de requerer a ração com a formulação que o produtor desejar, desde 

que a quantidade mínima seja de uma tonelada de formulado. “Acima de 200l/dia já 

é lucrativo fazer a ração personalizada na fábrica da COPARPA, mas vale lembrar 

que as formulações da cooperativa já atendem a grande maioria dos produtores 

perfeitamente”, acrescenta Antônio Pinto, responsável técnico pela formulação e 

garantia de qualidade da fábrica e dos produtos. (COPARPA, 2017, p. 4). 

 

Ao observar o projeto de modo geral e a atuação da cooperativa e dos agentes 

envolvidos, percebe-se que há uma “orientação” que guia tais ações. Essa orientação faz parte 
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da própria visão da cooperativa no sentido de conduzir as ações dos cooperados para uma 

especialização produtiva, estimulando o aprofundamento e aprimoramento técnico de apenas 

uma atividade, para que esta atividade dê o máximo de lucro possível com menores custos de 

produção, o que fica perceptível, por exemplo, quando, nas ações futuras do projeto analisado, 

se preconiza a utilização de 71% da área da propriedade na atividade em questão. Ou seja, 

esse projeto é um forte estímulo à especialização produtiva e todas as ações educativas do 

mesmo são orientadas por essa racionalidade. 

Em outros pontos isto também pode ser observado, quando estimula o produtor a 

adquirir ração própria na cooperativa, desde que produza 200 litros/dia e adquira a quantidade 

mínima de uma tonelada do formulado. Isso deixa claro que a cooperativa trabalha com 

produção especializada em larga escala, estimulando seus cooperados, por meio de projetos, 

ações e discursos, a produzirem em larga escala, interessada em transformar a unidade de 

produção camponesa em pequena empresa rural, produzindo/gerando a necessidade dos 

cooperados em fazer parte dessa lógica mercantil como sinônimo de sucesso. Uma 

participante do projeto ilustra bem essa ideia em seu depoimento para o informe Coparpa 

especial: 

A consultoria trouxe até uma maior união da minha família com o negócio. 

Passamos de tiradores de leite e estamos no caminho de nos tornarmos produtores de 

leite. Meu pai [...], por exemplo, conta para todo mundo que agora ele administra 

nossa EMPRESA RURAL, e é realmente assim que encaramos a atividade hoje em 

dia. O próximo passo é trabalhar para vender genética além do leite. (COPARPA, 

2016, p. 6). 

 

Isso demonstra que há um processo educativo mais amplo e menos palpável no 

âmbito desses projetos que orienta as ações da cooperativa e de seus agentes, e que vai ao 

encontro da formação dos cooperados participantes na lógica do “agronegocinho”. Pelo 

discurso de tais agentes fica clara essa perspectiva: 

 

Trabalhar no agronegócio é gratificante. É, ao mesmo tempo, uma tarefa árdua, 

complexa e cheia de detalhes que podem te levar ao lucro ou ao prejuízo de uma 

hora para outra. [...] esta é a principal função da assistência técnica: organizar sua 

empresa rural e fornecer técnicas corretas ao seu trabalho. No ano de 2015 a 

COPARPA, em parceria com empresas e instituições, iniciou o trabalho de oferecer 

e promover assistência técnica para produtores de leite da empresa. (COPARPA, 

2017, p. 6). 

 

Este discurso está disponível no Relatório Coparpa referente ao ano de 2016 e 

publicado de maneira impressa no ano de 2017. Esses relatórios são produzidos anualmente 

desde 2011, sendo que nesse primeiro ano a cooperativa produziu também a primeira edição 
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do Jornal Coparpa (até 2017 só foi produzida esta edição). Por meio dos relatórios é possível 

acompanhar várias informações, tais como a evolução do seu quadro social, do capital social, 

do faturamento bruto por segmento de negócios, da sobra bruta de segmentos por negócios, a 

participação em números no PAA e PNAE, bem como todo o balanço patrimonial, tendo 

também informes sobre os demais projetos desenvolvidos, como o que foi analisado do Senar 

+ Leite, do PNPB, sobre doenças, vacinações, assistência técnica, dentre outras. 

O investimento da cooperativa e dos seus agentes na criação desses instrumentos de 

comunicação é estratégico e serve como mecanismo para (in)formar aos cooperados os dados 

acerca da cooperativa e disseminar, por meio dos discursos e informações, a sua visão e lógica 

de atuação, para que esta se mantenha e se reproduza no campo agrário em Jataí e região. 

Na edição impressa do Jornal Coparpa (2011) o destaque foi a participação do 

assentamento Rio Paraíso e da cooperativa no Programa Nacional de Uso e Produção de 

Biodiesel (PNPB), as notícias principais foram: “Rio Paraíso é considerado assentamento 

modelo do Biodiesel: Coparpa apresenta produção de soja do P.A. Rio Paraíso a 

representantes de ministérios na Casa Civil, em Brasília, durante reunião do biodiesel”; 

“MDA reconhece Rio Paraíso como maior produtor de soja em Goiás”; “Biodiesel aumenta 

negócios da Coparpa: Coparpa fornece soja a três grandes empresas de biodiesel, a 

comercialização anual passa de 50 mil toneladas”; “A Coparpa transformou o P.A. Rio 

Paraíso”; “MERENDA ESCOLAR Coparpa movimenta mais de 1,3 milhões: políticas 

públicas garantem renda de até 30% e comercialização segura ao agricultor familiar”; 

“Assentamento tem Centro Comunitário com acesso a tecnologia de ponta”.  

A ênfase das notícias recai sobre a participação da cooperativa e do assentamento no 

PNPB, demonstrando o sucesso que serve como propaganda para aqueles que ainda não são 

cooperados, funcionando como um chamariz para atrair mais participantes e engrossar a 

produção e comercialização de grãos pela cooperativa em Jataí e nas demais regiões em que 

atua, pois possui escritório também em Rio Verde-Go e Água Boa no estado de Mato Grosso. 

Assim, com a possibilidade de se cooperarem e participarem do PNPB, vários outros 

assentados de Jataí e região o fazem sob o fetiche de se tornarem produtores de Grãos, o que 

contribui para que este segmento se consolide ainda mais como o carro chefe da cooperativa, 

que é responsável, como demonstrado anteriormente, por mais de 80% da produção bruta da 

Coparpa.  

A participação da cooperativa no PNPB, foi fruto de intensos investimentos atuando 

na organização e estruturação da Central de Cooperativas da Agricultura Familiar (CECAF), 

unindo-se à Fetaeg e à Contag, ganhando força junto ao governo desde sua implementação em 
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2005. A Fetaeg (via Contag e Cecaf) ao se tornar responsável pelo abono dos contratos com o 

biodiesel no estado de Goiás, indicou a Coparpa como entidade de organização da produção 

da agricultura familiar para as empresas do setor, conforme demonstrado no capítulo anterior. 

Nos contratos do PNPB a Fetaeg é a parte interveniente, o sindicato é a parte 

anuente, a empresa participante a compradora e o agricultor (filiado ao STR e à cooperativa) o 

vendedor do produto objeto do contrato, no caso a soja. No contrato especifica-se a área 

plantada com croqui elaborado pela empresa compradora e a área a ser plantada e cultivada 

fica sob responsabilidade do vendedor. 

O contrato pode ser prorrogado por mais uma safra agrícola, e ambas as partes 

devem manter atualizados, respectivamente, os registros: como participante no Pronaf, 

Registro Especial de Produtor da Secretaria da Receita Federal, na Agência Nacional do 

Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e, anteriormente à sua extinção, também no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).  

A empresa garantia a compra de 100% do produto, mesmo se o MDA não 

concedesse, não renovasse ou cancelasse o Selo Combustível Social, desde que o produto 

passasse por análise no ato de entrega e estivesse dentro dos padrões de qualidade técnica 

estipulados pelo Decreto 5.297 de 07/12/2004. Caso o produto não passasse pela análise, 

poderia ser aceito de modo parcial ou poderia ser rejeitado, mas a empresa asseguraria ao 

vendedor o direito de realizar a contra análise
94

. 

Nos contratos de duas empresas que foram analisados (Granol e Cargill) o 

comprador pode oferecer antecipadamente ao vendedor o fomento à produção em forma de 

adiantamento dos valores de insumos/serviços. As despesas do transporte para entrega do 

produto são pactuadas no momento da assinatura do contrato e o preço do produto pode ser 

acertado de acordo com o valor vigente no fechamento do contrato ou no dia de venda do lote 

apurado em Jataí, no entanto, fica assegurado ao produtor receber o preço mínimo estipulado 

pelo Programa de Garantia de Preço para a Agricultura Familiar (PGPAF) caso esse seja 

maior que o preço de mercado no momento da venda.  

A Fetaeg como parte interveniente do contrato, recebe do produtor o valor de 0,25 

centavos por saca, desde que apresente ata da assembleia geral da categoria dos trabalhadores 

rurais do município participantes do PNPB, ata de deliberação dos representantes dos 

sindicatos com a Fetaeg, autorização individual dos trabalhadores rurais e parecer oficial do 
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 As entregas podem ser recusadas se constatada presença de elementos tóxicos, teores resíduos de agentes 

químicos, inerentes à soja transgênica (caso o PRODUTO seja soja convencional), ou qualquer outra forma de 

contaminação acima do permitido pela legislação vigente. 
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MDA concordando com o recolhimento e respectiva contabilização para o Selo Combustível 

Social. 

A participação nesse programa também dá direito ao agricultor de receber assistência 

técnica e gerencial gratuita, que em Jataí se dá pela via da cooperativa (conta com quatro 

agrônomos), o que tem se apresentado como vantagem aos participantes por não terem acesso 

a assistência técnica nos assentamentos em Jataí. No entanto, essa assistência é apenas para a 

atividade de produção de Grãos. Um dos técnicos explica em entrevista realizada que por 

vezes, quando os cooperados plantam outras culturas, ou mesmo quando há problemas que 

não estão na área de atendimento pela qual foi contratado ele presta assistência, “mesmo não 

tendo nenhuma obrigação com esse cooperado” (TCPNPB), o que de acordo com ele é um 

serviço social que ele faz pela cooperativa. 

A Coparpa já atendeu e ainda atende vários assentamentos da região, mas de acordo 

com o técnico entrevistado eles encerraram as atividades nos assentamentos Nossa Senhora 

Guadalupe e Terra e Liberdade pelo fato de que houve problemas de arrendamento de terras 

nos mesmos
95

, ficando inviável para a cooperativa se manter naqueles locais e relata que 

também parou de atender o assentamento Rômulos de Souza: “No Gurita eu acho que foi até 

falta de sorte do pessoal lá, porque foi três anos que a gente entrou lá, parceria com a Granol, 

foi três anos que bem na época reprodutiva da soja, vinha trinta dias de sol, até que no último 

ano lá ficou com uma pequena dívida para pagar.” (TCPNPB).  

Em contrapartida, alguns depoimentos dos camponeses entrevistados revelam outros 

fatos que ocorreram no decorrer da participação no programa:  
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 Mas é interessante observar que estas mesmas práticas são identificadas no assentamento Rio Paraíso, o que 

não obstrui sua participação no programa. 
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Ah minha filha, nós tivemos um problemão, gosto nem de lembrar. Nós plantamos e 

depois uns dois anos nós ganhamos dinheiro e no terceiro ano o que nós ganhamos 

nos dois anos nós perdemos o que tinha, perdemos até o maquinário. Sobrou só com 

isso aqui, nós tínhamos dois tratores, perdemos assim, que nós estamos brigando na 

justiça, vamos ver o que Deus proverá para nós. Mas esse trem é mais só latada, 

você planta, não dá para ganhar. Agricultura familiar, negócio do biodiesel, a terra é 

muito pequena, não vira, aí o pessoal acha que você é besta, já vem passando a mão 

na sua cabeça sabe, e é isso que acontece. [...] Não, eles deram busca e apreensão, 

porque a soja era pra dar seis mil sacos. Ela deu novecentos. Aí não deu pra pagar. A 

semente que eles deram pra nós não germinou. Só que nós tínhamos a análise da 

semente. Pra você ver como eles é. O que adianta jogar veneno aqui, adubo até.... Se 

a semente não germinou? (TLM). 

Não quero nenhum caroço. Nenhum caroço. A gente vê cada marmota no mundo... 

Você sabe o que que um “caboco” falou pra mim aqui?! Um plantador de soja daqui 

de dentro, não vira nada, se o senhor não plantar soja aqui o senhor vai morrer de 

fome. Eu disse: você arruma dez famílias e bota aqui dentro que eu garanto que eu 

sustento. Dez famílias, bota aqui dentro que eu sustento Eu não quero aquela [...] 

não, aquilo lá, aquilo lá, eu não sou gaúcho! Quem planta soja é gaúcho, agora esses 

peãozinho de [...] desse com uma terra desse tamanho vai plantar soja?  Por que que 

não planta mandioca, não planta que nem eu fiz aqui? Se você descer ali em baixo, 

eu estou com oito quilos de mandioca no meio do eucalipal ali em baixo. [...] que 

aquilo é ouro, é dois, três reais o quilo na rua. Entrega a dois reais ela 

descascadinha... Comprei sacola, comprei o emblema para por, comprei tudo 

direitinho. (GA). 

Ah, não dá certo, porque soja na verdade se eu tivesse maquinário pra mim mesmo 

eu falava que compensa, mas você ficar na mão dos outros não dá certo, e outra, eu 

como não estava trabalhando aí, não ficava aqui, sempre ficava pra fora, trabalhei 

em lavoura muito tempo né. Minha vida era veneno, eu era venenista, então esse eu 

sei mais ou menos o jeito que é. Aí você não vê se o cara bateu o veneno, se não 

bateu, terceirizado né. Então é difícil, as coisas não dá. Igual a Coparpa, a Coparpa e 

a Granol, sempre tem atravessador, os caras. Eles não perdem, quem perdia era 

sempre a gente que perdia, ficava no prejuízo. Muita gente aí tomou prejuízo por 

causa de soja, ficou devendo. Nós teve um ano aí que nós ficou devendo, devendo aí 

dois mil e tanto, para eles nós ficou devendo. Aí você vai lá saber, porque na lógica 

nós não devíamos né, mas ai eu falei pra minha esposa que não ia mexer com isso 

mais não. Deixa quieto aí, põe gado aí que é muito melhor. Deixa o trem comer aí e 

soja nós não plantamos mais não. O ano retrasado nós arrendou pro [...] ali, ele 

queria né, aí nós falamos que podia. Aí deu até para nós pagarmos nossa dívida lá, 

dois mil e pouco sabe. Aí falei, dá para ele aí, ele te dando dinheiro para pagar. Aí 

nós deu pra ele e ele plantou, oito hectares para baixo aí. Aí eu falei: também é só! 

Agora até formei uns pedaços aí, quase uns três hectares de Mombaça, aí eu vou 

formar mais um pedaço esse ano então, esse ano não, não esse ano, no começo desse 

ano quero plantar já. (RSJ). 

 

Pelas falas dos sujeitos, vários problemas são identificados com esta atividade nos 

assentamentos, desde o tamanho da propriedade até o fornecimento de sementes para o 

plantio, que não germinou. A entrevistada relata que mesmo as sementes não germinando 

continuaram com o processo normalmente na propriedade e conseguiram uma produção muito 

abaixo do esperado, fazendo com que ficassem endividados junto à empresa, chegando a 

perder até o maquinário que possuíam. Vários foram os casos de frustração relatados nos 

assentamentos participantes no programa e que saíram endividados. O técnico da cooperativa 

dá o seguinte relato: 
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Eu acho que sim, depende muito da estrutura do cooperado, tamanho de área né. Eu 

acho que área de assentamento tem sim que ter uma diversificação, principalmente 

se a área for pequena né, porque lavoura nós estamos passando por um período bem 

crítico, soja o ano passado de 80 reais, hoje 53, então o pessoal que não fechou tá 

perdendo muito dinheiro, tanto o pequeno quanto o grande produtor. Milho também 

o ano passado estava quarenta e cinco reais, hoje está dezessete e pode cair mais 

ainda... com o custo de produção aí altíssimo. [...] então não dá para ter amador na 

atividade, você não pode errar. Então é onde que entra a diversificação. Ali na Rio 

Paraíso lógico que são áreas maiores né, tem áreas de trinta hectares, trinta e poucos 

hectares. (TCPNPB). 

 

A visão do próprio técnico que atende o programa demonstra que o plantio de grãos, 

para ser uma atividade exitosa, depende do tamanho da área, mas ele mesmo já sugere que o 

produtor não deve ficar “por conta” somente da lavoura, que tem que diversificar a produção 

para obter renda de outras fontes, pois esta atividade pode variar tanto no preço, quanto pode 

não dar certo, deixando o produtor endividado. Como ele mesmo menciona, esta é uma 

atividade de risco que não “dá para ter amador” e relata também algumas dificuldades 

encontradas em se trabalhar nos assentamentos: 

 

Tem assentamento que não dá né, tem solo mais arenoso e as áreas são muito 

pequenas né, 10 hectares, 10 hectares, dá um trabalho né...daí chega um bi trem de 

adubo lá, o bi trem não consegue chegar no assentamento para descarregar, as vezes 

chega na hora de colher, chega uma colhedeira lá de 25 pés ela não passa no 

corredor, as vezes começa colher o caminhoneiro já quer receber e vem em cima da 

gente, todos esses problemas a gente enfrenta né. As vezes plantou 20 hectares 

precisa de uma embalagem de um litro só tem de vinte. (TCPNPB). 

 

Essa fala deixa explícito como a lógica do agronegócio é incompatível com a 

produção em pequena escala e a inviabilidade de se trabalhar com esse tipo de produção em 

lugares como as propriedades dos assentamentos. Os assentados, deslumbrados com a 

possibilidade de se tornarem “produtores de soja”, atraídos pelo discurso e pela ideia gestada 

por diferentes agentes, de lucratividade dessa atividade, tentam se inserir nesse ramo 

produtivo, mas, na maioria das vezes, como demonstrado, não conseguem se manter, seja por 

não terem o maquinário próprio, seja por algum evento climático que ocasiona perda da safra, 

pela baixa produção que conseguem em suas propriedades, pela variação do preço que por 

vezes fica abaixo do  estipulado pelo PGPAF. 
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De uma forma geral, a safra 2012/2013 foi bem produtiva associando boa colheitas e 

bons preços. Abre-se exceção aos assentamentos P.A. Vale do Cedro, Canadá, 

Pontal dos Buritis e Ponte de Pedra os quais sofreram forte estiagem diminuindo a 

produção. No que diz respeito a safrinha, devido a estiagem neste período, foi 

possível verificar problemas de produção e de preços baixos nas diferentes regiões 

englobadas pela COPARPA. Diante desses fatos, cabe ressaltar a todos os 

cooperados a importância de buscar recursos no PRONAF e junto ao Banco do 

Brasil, com o intuito de ter a lavoura segurada, tanto na safra como na safrinha, uma 

vez que, o seguro vai além dos sinistros de clima, garantindo também o preço de 

comercialização. Produtores de safrinha, mesmo colhendo bem, conseguiram 

desconto do custeio de até R$5.000,00, pelo fato do preço do milho estar abaixo do 

preço mínimo (Seguro PGPAF). (COPARPA, 2013, p. 4). 

Nesse ano que passou tivemos muitas dificuldades na agricultura familiar de nossa 

região. O clima foi irregular para as plantações. Com isso, dificultou-se o acesso ao 

crédito com os bancos e empresas privadas, que exigiram maiores garantias e 

aumentaram as taxas de juros. Mesmo assim, conseguimos aumentar o crédito junto 

ao Pronaf e com a Caramuru (empresa produtora de Biodiesel). Devido aos altos 

custos para a cooperativa manter toda a equipe de assistência, a mesma foi assumida 

pela Caramuru, ficando sob a responsabilidade da COPARPA apenas com um 

engenheiro agrônomo em Goiás e outro no Mato Grosso. No ano corrente, 

praticamente não tivemos problemas de inadimplência junto aos cooperados com 

baixa produtividade que renegociaram os adiantamentos adquiridos junto a 

Caramuru. (COPARPA, 2016, p. 4). 

 

Pelos informes da cooperativa, pela fala de um dos técnicos do programa e dos 

próprios pesquisados, percebe-se que esta é uma atividade de bastante risco para o 

campesinato de modo geral, tendo em vista que qualquer problema que ocorra com a safra 

ocasiona o seu endividamento. Isso ocorre pelo fato de que as terras nos assentamentos são 

pequenas e, geralmente, a participação nesse tipo de programa requer a ocupação de quase 

toda área, tornando essa atividade a principal fonte de renda do campesinato, que consegue 

desenvolver no máximo mais uma atividade produtiva, conforme demonstram seus relatos: 

“22.8 né [área total]. Aí eu plantava 21 hectares, agora eu vou plantar 18. Vou tirar ali pra 

formar e comprar as vacas. O Pronaf vai sair esse ano que vem né. A gente tem que ir 

preparando né [risos]”. (TLMA). 

 

Soja. Plantei soja e um quintal lá, uma banana lá no quintal, pra não ficar sem nada 

né, eu plantei, mas o resto estou plantando tudo é soja. A gente faz um pacote lá 

sabe, é de dez, quinze sacos por hectare. Aí eles vai e banca o veneno, a semente e o 

adubo. Aí nós paga aquele hectare por isso. Supor a gente paga 15% de soja para 

eles né. Aí o resto fica para nós. Aí nós temos que pagar a colheita e vai embora. Aí 

já leva lá, já entrega, o dinheiro já vem para nós e o deles já fica lá também. (RCS). 

 

Atualmente a cooperativa possui contrato apenas com a empresa Caramuru, e o fato 

de não ter parcerias com outras empresas pode estar relacionado aos convênios que não deram 

certo e ao endividamento dos assentados, o que pode ter feito com que aquelas empresas não 

se dispusessem à renovação. Os assentamentos que ainda estão no programa em Jataí são o 
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Rio Paraíso e o Rio Claro, mas o técnico ressalta outros na região estudada que continuam e 

se ajustaram a esse processo: 

 

O Rio Paraíso é um assentamento tecnológico né, o pessoal faz tudo sozinho. Eu, 

nos outros assentamentos, a gente que abraçou a causa né, o Guadalupe que a gente 

parou, o Gurita [Rômulos de Souza] que a gente também começou e parou, o 

Hidrocilda lá de Santa Helena lá que deu certo. [...] Quando procura é uma coisa 

depois que você começa com a atividade é outra. Às vezes você chega lá tem até pau 

no meio da roça né, não tem aquela vontade de querer ajudar, falta cuidar do que é 

dele né. Porque tem assentamento aí que a gente começou e se você ver o que era 

antes e o que é hoje... O Rio Verdinho [em Rio Verde] é um, no Rio Paraíso, no Três 

Pontes lá em Perolândia, assentamento Bonfim [Perolândia], até mesmo no 

assentamento Rio Claro aqui. (TCPNPB). 

 

A crítica à participação do campesinato nesses tipos de programas novamente recai 

sobre a lógica da necessidade da formação de um desenvolvimento rural padrão, cada vez 

mais dependente do mercado e das tecnologias ditas modernas, o que se contrapõe e ameaça a 

lógica camponesa da produção diversificada, que sempre se constituiu como uma de suas 

maiores especificidades, chegando ao ponto de comprometer seu habitus, sua cultura e a 

própria reprodução e manutenção no campo agrário. 

Os programas e políticas públicas para esse segmento deveriam estimular tais 

práticas produtivas diversificadas para não ferir a autonomia camponesa em relação ao seu 

tempo de trabalho e o controle do seu processo de produção, que se perde diante de programas 

como este, deixando o campesinato cada vez mais refém do padrão agromodernizador vigente 

e de todo pacote tecnológico incluído, que necessita de altos investimentos e ainda é 

ambientalmente insustentável. A este respeito Ratke (2013, p. 106) menciona: 

 

Para as mudanças estruturais no perfil do desenvolvimento adotado, é 

imprescindível reconhecer a unidade familiar como um sistema de produção e 

estimular a sua estrutura produtiva sem alterar suas raízes e tentar integrá-la à lógica 

setorial e produtivista do padrão de desenvolvimento convencional ou inseri-la na 

“camisa de força” mencionada por Delgado [...]. O eixo central seria a necessidade 

de garantir a reprodução social da agricultura familiar. 

 

Uma ação importante da cooperativa que deveria ser promovida é a formação de seus 

membros para o cooperativismo e associativismo, que não se materializa, mesmo sendo uma 

prática educativa prevista em seu estatuto. Ao questionar um de seus diretores sobre isso ele 

responde:  
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Não, especifico assim... O pessoal já tem um pouco de conhecimento, já sabe como 

que funciona, a gente até, já entende do processo, então a gente nunca despertou 

para isso sabe. A não ser assim, quando eles cobram mesmo, aí a gente aciona o 

Senar. Geralmente quando tem é pelo Senar, cooperativismo, associativismo é mais 

com o SENAR. (DC). 

 

A Coparpa possui um Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), 

mas este é utilizado apenas para formação e capacitação de seus técnicos e funcionários no 

âmbito de suas atividades específicas, os cursos para os cooperados, são solicitados ao Senar. 

O Fates se constitui como um fundo reserva e está assim disposto: 

 

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) 2009-2016 

Ano Valor Ano Valor 

2009 9.524,28 2013 7.399,65 

2010 12.122,48 2014 6.584,40 

2011 10.942,02 2015 13.865,16 

2012 8.162,13 2016 36.491,30 

Fonte: Relatórios Coparpa 2012-2016. Dados organizados pela autora. 

 

Na realidade pesquisada, percebe-se que a ação do governo por meio da 

materialização de projetos e programas e a atuação da cooperativa têm seguido e estimulado a 

especialização produtiva de seus cooperados de modo geral, numa relação aos moldes 

empresa-funcionário, formando os mesmos para entrarem nessa lógica da especialização, da 

máxima produtividade e lucratividade de uma atividade, o que para uma propriedade 

camponesa na maioria das vezes pode ser inviável.  

Esses pressupostos que estão sendo difundidos por meio da cooperativa e da atuação 

de seus agentes em variados espaços, constituem as práticas educativas que vêm sendo 

desenvolvidas, no entanto, estão a serviço muito mais da reprodução e manutenção da própria 

cooperativa como agente dominante no campo do cooperativismo, da lógica capitalista de 

produção e de capitulação do campesinato, do que em favor da lógica de produção 

camponesa, da diversificação produtiva, da autonomia do seu tempo e trabalho, de uma 

produção sustentável e por fim, da própria reprodução camponesa na terra.  

O que se percebe é que o campesinato participa do processo e tenta se adaptar, 

enquanto a experiência é positiva, mas a partir do momento em que compreende que a 

atividade não é viável ou que não consegue se adaptar ao modelo proposto, retoma outras 
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atividades e estratégias que permitam continuar se mantendo e se reproduzindo na terra, 

decisões tomadas a partir do aprendizado adquirido por meio de suas experiências de vida. 

 

E nós não, nós que decidimos, então nós que somos agricultores, nós que plantamos, 

nós que colhemos, se der certo a ideia é nossa, se der errado a ideia é nossa, então... 

É agricultor. Não concordo, no banco eles não gostam não, eles querem colocar 

outras coisas, agropecuarista, não, não sou agropecuarista. Eu acho que 

agropecuarista é um grande criador de gados, que mexe com gado é assim que eu 

vejo. (SRJD). 

 

As ações desenvolvidas, principalmente nos projetos analisados (Biodiesel e Senar + 

leite) são calcadas numa perspectiva extensionista clássica, por meio da assistência técnica 

prestada pelos agentes técnicos da Coparpa e do Senar, que são formados nesta perspectiva, 

guiados por uma teoria antidialógica que orienta suas ações no sentido de estender seus 

conhecimentos e suas técnicas aos campesinato, prescrevendo a estes o que deve ser feito e 

como devem ser realizadas suas ações nas suas propriedades. 

Desse modo, se nega a ação reflexiva de tais sujeitos, seus saberes e conhecimentos, 

os constituindo em objetos de tais ações, visando substituir seus saberes por outro, alheio às 

suas práticas e a sua cultura, provocando estranhamento e por vezes negação do próprio 

camponês em realizar as atividades prescritas e agendadas pelos técnicos. (FREIRE, 1988). 

Paulo Freire realiza a crítica ao próprio termo “extensão” que segundo ele traz 

consigo, semanticamente, tais princípios e pressupostos, revelando a teoria que embasa a ação 

extensionista e que anula o próprio sentido educativo do conceito, tendo em vista que a 

extensão, sob tais pressupostos, só seria educativa para domesticar os sujeitos objeto de sua 

ação, a educação contida no termo extensão significaria prática da domesticação. A atuação 

nesse sentido, necessita do convencimento e da persuasão para se manter e se afirmar, e, 

 
O mesmo conceito substitui sua educação pela propaganda que vem de um mundo 

cultural alheio, não lhe permitindo ser mais que isso e pretendendo fazer dele um 

depósito que receba mecanicamente aquilo que o homem “superior” (o técnico) acha 

que o camponês deve aceitar para ser “moderno”, da mesma forma que o homem 

“superior” é moderno. (FREIRE, 1988, p. 12). 

 

Nesse sentido o autor ressalta que “Não lhe cabe portanto, de uma perspectiva 

realmente humanista, estender suas técnicas, entregá-las, prescrevê-las; não lhe cabe persuadir 

nem fazer dos camponeses o papel em branco para sua propaganda.” O que se identifica é que 

a atuação da cooperativa, bem como de seus agentes, exteriorizada e objetivada nesta 

perspectiva não tende a reforçar o habitus camponês e sim, tende a imposição de uma habitus 

“agromodernizador” alheio aos mesmos e a sua realidade, tendo em vista, principalmente, que 
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as pequenas propriedades não condizem com a especialização e a produção em larga escala 

exigidas pelo agronegócio, que requer vastas extensões de terra para otimização de 

maquinário, elevação da produtividade e obtenção da maximização de lucros. 

A sugestão de Paulo Freire é a de que, como educadores que são, tais agentes devem 

se recusar à domesticação dos homens, pois sua tarefa é de uma relação contínua de ensinar e 

aprender, aprender e ensinar com e para o outro, num processo dialógico que se dê pela via da 

construção do conhecimento, calcado na realidade mediatizada pelo universo social daqueles 

com quem se pretende dialogar e trocar seus saberes. 

 

[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que 

pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber mais – 

em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem em saber que 

pouco sabem, possam igualmente saber mais. (FREIRE, 1988, p. 25).  

 

O ato de conhecer só se torna possível a partir do questionamento do sujeito em face 

do mundo, requer reflexão, invenção e reinvenção de cada um envolvido no processo, por isto 

mesmo conhecer é tarefa de sujeitos e não de objetos, “E é como sujeito e somente enquanto 

sujeito, que o homem pode realmente conhecer.” (FREIRE, 1988, p. 25).  

Assim, o conhecimento e as práticas educativas desenvolvidas só serão significativas 

ao campesinato e tomadas enquanto estratégias para se manterem e se reproduzirem no 

campo agrário, se coadunarem com tais perspectivas de uma educação que tende a estruturar 

e solidificar seu modo de vida, que afirme seu habitus, sua cultura, sua vida no lugar que 

habita. 

 

3.1.4 Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Agricultura Familiar – 

NEAF 

 

Como mencionado anteriormente, o Neaf surgiu em 2008 idealizado por um grupo 

de docentes da UFG, especificamente no intuito de atender o campesinato, por isso traz em 

seu nome o termo “agricultura familiar”
96

, utilizado como estratégia para arrecadar recursos 

destinados a este segmento social, marginalizado no interior da universidade em função da 

hegemonia do agronegócio em Jataí e toda região sudoeste de Goiás. 

Para isso, o Neaf tem se apropriado de diversas estratégias no intuito de concretizar 

seu trabalho no campo agrário, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, o tripé 
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 A utilização do termo agricultura familiar no âmbito do Neaf representa a agricultura camponesa de base 

familiar, sendo utilizado nessa perspectiva. 
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formativo da universidade. No âmbito do ensino, seus professores atuam em diferentes cursos 

de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, formando futuros 

profissionais para os diversos espaços de atuação de suas respectivas áreas, agregando ao 

ensino as diversas pesquisas realizadas e a experiência advinda dos projetos de extensão em 

um movimento dialético que se retroalimenta por meio da práxis. 

O núcleo objetiva aprofundar os estudos na área da Agroecologia e da Agricultura 

Familiar e viabilizar projetos de extensão que apoiem os agricultores na sua reprodução e 

manutenção no campo. O Neaf atua em diferentes municípios da região sudoeste de Goiás, 

tendo como principal estratégia para sua manutenção a participação em editais lançados por 

órgãos que possibilitam a captação de recursos para o desenvolvimento de suas ações, seja 

pelo CNPq ou pela própria UFG (via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – 

FAPEG). 

O primeiro projeto desenvolvido pelo núcleo foi denominado de “Reaplicação, 

reprodução e disseminação de sementes de milho crioulo e implantação de um banco de 

sementes: estratégia para autonomia de agricultores familiares em Jataí (GO)
97

”. Este projeto 

foi aprovado pelo CNPq e financiado com valor de R$193.400,00, com a duração prevista de 

dois anos. Seu desenvolvimento integrou uma ação da “Rede de Pesquisas sobre Alternativas 

Agroecológicas para as Áreas de Cerrado em Goiás”, pensada a partir do I Simpósio Goiano 

de Agroecologia realizado em Catalão-Goiás, em abril de 2007. Esse simpósio foi fruto de um 

projeto coordenado pelo professor Marcelo Rodrigues Mendonça na Regional da UFG 

naquele município, o qual forneceu as sementes para o desenvolvimento do projeto em Jataí. 

Conforme tem sido destacado ao longo desta pesquisa, na realidade do campo agrário  

 

No município de Jataí há diversos usos e formas de exploração da terra, destacando-

se as empresas rurais modernas, com predominância do cultivo da soja e do milho 

efetuado em grandes propriedades; as agroindústrias, com atividades no 

beneficiamento da matéria-prima produzida; e a presença dos produtores integrados 

(avicultura e suinucultura) numa dependência permanente dos insumos e 

agrotóxicos impostos pelo paradigma da modernização do capital. Porém, mesmo 

com a consolidação da agroindústria e do agronegócio, persiste, precisamente nas 

áreas de relevo enrugado, a agricultura camponesa, majoritariamente exercida por 

pequenos produtores que sobrevivem por meio de estratégias de combinação de 

práticas de ajuda mútua com o trabalho familiar visando a reprodução social da 

família. (NEAF, 2007, p. 3). 

 

Diante dessa realidade, a ação de reaplicar duas variedades de milho crioulo foi 

desenvolvida no Projeto de Assentamento Rio Claro, escolhido a partir de um diagnóstico de 
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 Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/MDS/SESAN - Nº 36/2007 – Seleção Pública de Propostas para Apoio a 

Projetos de Extensão Tecnológica Inovadora para Agricultura Familiar. 
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comunidades tradicionais e assentamentos do município, por ter o menor índice de qualidade 

de vida, contando com a possibilidade de impacto nesse quesito, incidindo também na 

melhoria da renda dos camponeses beneficiários, conforme expresso no projeto: 

 

Diante disso, é objetivo do projeto contribuir com a retomada da autonomia do 

agricultor familiar a partir da produção das suas próprias sementes, o que o isenta 

dos custos em relação à compra e à garantia do ciclo de produção. A presente 

proposta prima por garantir o acesso do agricultor às sementes de milho, sendo este 

fator importante na manutenção das famílias no campo, já que obter e guardar as 

sementes reduz significativamente o custo de produção e permite sua independência 

no processo produtivo. (NEAF, 2007, p. 2). 

 

O milho foi escolhido por ser um dos pilares de manutenção das propriedades 

camponesas, pois serve tanto para alimentação da família quanto para alimentação das 

criações, sendo um investimento por parte do campesinato no caminho inverso da 

dependência trazida pelo pacote tecnológico da “modernização” agrícola, resgatando o 

controle, por parte do agricultor, do ciclo produtivo e sua reprodução, livrando-se da 

dependência dos grandes conglomerados financeiros e industriais transnacionais.  

A metodologia do projeto estava prevista para ser participativa, em que se 

considerasse “[...] a experiência dos camponeses em práticas de produção de sementes 

crioulas, bem como o conhecimento dos mesmos em relação ao uso da terra e à agroecologia, 

que é praticada naturalmente por eles.” (NEAF, 2007, p. 10). A metodologia previu a atuação 

em três frentes: social, técnica e cultural.  

A frente social se deu em função do diagnóstico do campesinato e desenvolvimento 

do projeto em local mais descapitalizado socioeconomicamente; bem como com a criação de 

um Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP) para auxiliar todas as ações desenvolvidas, sejam 

elas de cunho social, técnico ou cultural; a frente técnica se constituiu de todo processo 

técnico relativo ao plantio e cultivo das variedades de milho e; a frente cultural se deu sob a 

tentativa de revitalização da cultura camponesa e ressocialização do grupo assentado. 

Várias foram as estratégias utilizadas como práticas educativas pelo núcleo no 

decorrer do projeto, a própria criação do NAP foi uma ação de cunho pedagógico da equipe 

executora, que era constituída por estudantes, técnicos administrativos e professores das 

ciências humanas, saúde e exatas. O NAP atuava em todas as práticas educativas, na 

organização de reuniões, no modo de abordagem dos camponeses pelos técnicos e equipe 

executora do projeto, na elaboração e confecção de cartilhas, vídeos, panfletos informativos e 

cursos desenvolvidos. De acordo com Dias et al (2010, p. 3),  
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As metodologias utilizadas no projeto, tanto na assistência agronômica quanto nas 

ações sociológicas, ocorreram de forma participativa considerando as principais 

necessidades e conhecimentos dos agricultores do Assentamento Rio Claro. Essas 

metodologias foram articuladas segundo vários referenciais como o da nova Política 

Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, que aponta que toda metodologia para a ação deve ter um 

caráter educativo, com ênfase na pedagogia da prática, promovendo a geração e 

apropriação coletiva de conhecimentos, a construção de processos de 

desenvolvimento sustentável e a adaptação e adoção de tecnologias voltadas para a 

construção de agriculturas sustentáveis (MDA, 2008).  

 

O projeto foi desenvolvido no período de 2008 a 2010 e a maior parte de suas ações 

para o plantio e produção do milho crioulo foi financiada pelo recurso do projeto, bem como 

as idas da equipe executora ao assentamento durante toda a vigência e manutenção de 

bolsistas.  

Os agentes executores do projeto desenvolveram várias estratégias de ação que se 

configuraram em práticas educativas nas frentes propostas: preparo do solo, plantio e colheita 

da forma tradicional, partindo da utilização do que os camponeses dispunham no 

assentamento; incentivou o trabalho em grupo, a cooperação, ajuda mútua, para o resgate de 

tradições como mutirão; ofertou cursos de cunho teórico-prático dentro da abordagem 

metodológica proposta; forneceu orientações técnicas agronômicas, veterinárias e 

zootécnicas; desenvolveu dias de campo do milho crioulo, com a participação de vários 

assentados, professores e alunos do município e região, favorecendo a troca de experiências e 

o diálogo; organizou mutirão para colheita do milho e realização de uma “pamonhada” após a 

colheita e promoveu em conjunto com o grupo uma festa junina. (DIAS et al, 2010).  

O P.A. Rio Claro possui dezessete famílias, sendo que destas, sete se dispuseram a 

participar do desenvolvimento do projeto. O plantio não se deu de maneira agroecológica, o 

que, de acordo com os agentes executores ocorreu pelo fato de que a área do assentamento 

estava pobre quimicamente, devido à exploração intensiva e à proximidade com as lavouras 

monocultoras que circundam o local, facilitando o ataque de insetos, o que retrata a 

dificuldade em se trabalhar nessa perspectiva na região estudada, conforme relata um dos 

entrevistados: 
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Não tem quem trabalha com nada agroecológico nem com agroflorestal. A gente 

está tentando, mas a demanda é muito grande porque a gente é assim uma bolinha e 

em volta, lá tudo é avião [faz o barulho do avião, aludindo ao momento de 

pulverização de defensivos nas lavouras]. Não tem condições eu até falei para [...], é 

muito problemático o lugar que nós estamos sabe, até para trabalhar com apiário é 

complicado, porque, como que você trabalha com apiário em uma situação daquela 

lá? Então a gente tem esse problema lá porque é tudo lavoura em volta. Aí eu 

trabalho com agroecológico aqui e o avião passando por cima, aí é complicado né. 

(SDM). 

 

Outra entrevistada do P.A. Santa Rita que trabalha com apicultura passa pelo mesmo 

problema de estar cercada pela monocultura e relata que no ano de 2017 a sua produção foi 

comprometida, não conseguindo realizar duas coletas do mel, tendo em vista que a 

pulverização de agrotóxicos chegou a extinguir algumas de suas colmeias.  

No projeto desenvolvido pelo Neaf, houve o ataque nas lavouras por lagartas 

cartucho em algumas das áreas plantadas, pelo fato de que a equipe técnica fazia apenas duas 

visitas mensais nas propriedades em que se plantou o milho e os agricultores não realizaram o 

controle adequado quando necessário, uma das dificuldades relatadas pelos técnicos e agentes 

executores do projeto. (DIAS et al, 2010). 

De acordo com os agentes, os assentados não estavam cultivando alimentos como 

arroz, feijão, mandioca, gergelim, dentre outros, ressaltando que o desenvolvimento do 

projeto contribuiu para que houvesse a retomada dessa prática agrícola, “O resgate da 

agricultura é considerado por todos, equipe do projeto e assentados, como rico e belo, pois 

reforça o sentido de pertencimento a terra, os impõe como agricultores familiares e o mais 

importante garante a soberania alimentar e domínio das sementes, que afinal são patrimônio 

dos agricultores.” (DIAS et al, 2010, p. 9). 

Esse trabalho se deu principalmente pelas ações desenvolvidas no plantio do milho 

crioulo, de outras lavouras plantadas que não estavam previstas no projeto, mas demandadas 

pelos agricultores, como as de milho consorciado com pastagem para silagem, de milho em 

consórcio com gergelim e do plantio de lavoura de arroz. A criação de um banco de sementes 

prevista no projeto se constitui nas dependências no Neaf e que disponibiliza sementes para os 

agricultores que as solicitam, com o compromisso de que devolvam em dobro as sementes 

emprestadas para o banco e ampliá-lo. 

Pelo exposto, percebe-se que as ações propostas eram para ser realizadas sob a forma 

de uma assistência técnica de modo diferenciado, buscando adequar o desenvolvimento da 

extensão com metodologias participavas, no intuito de propiciar uma troca de saberes entre os 

envolvidos e assim considerar o conhecimento de todos os envolvidos e reelaborar um novo 

saber que beneficiasse a todos. 



192 

No entanto, de acordo com Dias et al (2010) várias dificuldades foram identificadas. 

A principal delas foi a indisposição dos assentados no envolvimento do trabalho coletivo, pois 

apenas uma pequena parte dos agricultores demonstrou interesse em colaborar nos trabalhos 

realizados nos vários momentos em que isso foi requerido pelas ações desencadeadas, desde o 

momento do plantio do milho, distribuição do calcário, o combate ao ataque de pragas por 

falta de monitoramento nas lavouras de milho, em que não se ajudavam mutuamente, com 

algumas exceções, tendo a equipe do projeto de assumir todas as responsabilidades.  

 

Estes problemas em relação às lavouras são percebidos também em função do 

conceito de “contribuição externa” que os assentados têm, que passa por alguém ou 

alguns que virão de fora, da Universidade, da Agência de Extensão Rural do 

município, do INCRA, etc e farão por eles. (DIAS et al, 2010, p. 7). 

 

Essa concepção de “contribuição externa” que se impõe como dificuldade no 

processo de utilização de metodologias participativas na extensão, por parte dos camponeses é 

explicada por Freire (1988) como um condicionamento da estrutura social vigente, 

condicionamento este derivado de razões de ordem histórico-sociológica, cultural e estrutural 

que explicam a recusa ao diálogo, pois várias são as práticas educativas desenvolvidas no 

âmbito do campo agrário por seus agentes e instituições experienciadas por estes sujeitos e 

constituídas dentro das fronteiras do antidiálogo.  

Segundo o autor, nestes tipos de relações rígidas e verticais não há lugar para o 

diálogo, nem nenhuma experiência dialógica, de participação e, um modo diferenciado de 

agir, provoca ainda a desconfiança por parte dos camponeses daqueles que tentam dialogar. 

No entanto, estes sujeitos revelam que a dificuldade em dialogar não está neles mesmos e sim 

na estrutura social fechada e opressora em que vivem. (FREIRE, 1988). 

Outras razões também podem estar relacionadas e podem explicar esta indisposição 

para o trabalho coletivo e não envolvimento efetivo nas atividades. Ao entrarem na terra 

prevalece uma metodologia de trabalho individual em seus sítios, pois cada trabalhador vem 

de uma trajetória de vida diferente e possui uma pretensão e pensamento de como quer formar 

sua unidade produtiva e com quais atividades produtivas irá trabalhar.  

Outro fator que pode influenciar nesse processo é que por terem trajetórias de vida 

diferentes, a maioria dos assentados não possui vínculos de parentesco, de apadrinhamento ou 

de amizade no interior do assentamento. Pesa ainda o fato de que nessas trajetórias, perderam 

o vínculo temporariamente com a terra, passando por períodos e relações de trabalho diversas 

nas cidades até retornarem, agora como assentados de reforma agrária, tendo que lidar com 
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todo este universo de relações e determinações sociais diferenciadas de sua condição anterior 

na vida na terra, conforme analisado anteriormente. 

Outra dificuldade enfrentada diz respeito à própria formação dos agentes técnicos 

envolvidos, pois foram formados para trabalhar na perspectiva da reprodução da assistência 

técnica convencional, com a qual os camponeses assentados também foram predispostos a 

trabalhar, sob o conceito de “ajuda externa”. Nesse sentido, descontruir esse habitus da 

metodologia adotada nas práticas educativas da assistência técnica convencional, tanto para os 

agentes executores do projeto quanto para os camponeses, impõe-se como uma forte 

dificuldade, pois toca diretamente em uma estrutura que vem sendo incorporada por esses 

agentes ao longo de décadas de formação de uma mentalidade que vai ao encontro das 

metodologias antidialógicas, as quais Freire (1988) bem descreve, analisadas anteriormente. 

A mudança está no desenvolvimento e incorporação de uma metodologia de trabalho 

diferenciada, calcada em pressupostos participativos, que propõe pensar com o outro e para o 

outro, visando uma dialogicidade na troca de saberes de modo que um complemente o outro. 

Mas, para isso, todos os agentes envolvidos devem estar predispostos a tais mudanças. 

Identifica-se que os agentes técnicos ao refletirem sobre sua atuação no projeto, tentam 

desenvolver estratégias de mudança e buscam por soluções metodológicas que possam 

auxiliar nesse processo: 

 

Na percepção dos técnicos, a desconstrução de conceitos que trazem prejuízos aos 

assentados, deve ser demonstrada na prática, com construção de experimentos que 

mostrem as vantagens da mudança na forma de agir. Segundo Freire (1983) os 

adultos aprendem a partir da prática, com experiências, o saber imposto não é 

concebido como parte da vida e por isso não a altera. (DIAS et al, 2010, p. 8). 

 

Pela fala dos agentes executores, percebe-se que os agentes técnicos reconhecem 

que, mesmo tendo a intenção de atuar na perspectiva das metodologias participativas, ainda 

traziam consigo a metodologia tradicional na perspectiva de estender seus saberes ao outro. 

Identifica-se ainda que a participação obtida foi apenas uma parceria de trabalho com divisão 

de tarefas, não uma participação efetiva de pensar todo o processo com e para os camponeses 

envolvidos, tendo em vista que em vários momentos as dificuldades relatadas foram no 

sentido de que “os agricultores não cumpriram com sua parte nas tarefas” ou “não 

preencheram satisfatoriamente a ficha de controle do plantio fornecida pelo projeto.”  

A “participação” a qual os agentes relatam foi atribuída apenas em momentos de 

organização de atividades que incluíam tanto a equipe executora quanto os assentados, como 

nos momentos de plantio, de realização de mutirões para colheita do milho e festividades 
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realizadas, como o 1º Dia de Campo do Milho Crioulo, a “Pamonhada” e a festa junina, que 

se constituíram nas primeiras festividades realizadas desde que o Assentamento Rio Claro foi 

constituído.  

Nesse sentido, houve uma tentativa por parte do Neaf em trabalhar com tais 

metodologias participativas, obtendo êxito em determinados momentos e insucessos em 

outros. O que deve ser ressaltado é que este foi o primeiro projeto desenvolvido pelo núcleo 

nesta perspectiva e que se constitui em uma experiência formativa para todos os envolvidos, 

na busca pela compreensão e reelaboração de seus saberes, mas que esbarrou em vários 

entraves e limitações próprias do trabalho com a extensão universitária, como os próprios 

agentes relatam: 

 

[...] o tempo para a elaboração deste tipo de metodologia deveria ser mais elástico, 

uma vez que a participação prevê conversas e construção em conjunto e a percepção 

e a vivência de tempo pelos assentados são diferentes dos prazos pré-estabelecidos 

pelos editais que regem o cronograma do Projeto. A rigidez acadêmica na busca por 

produtividade e resultados também não permite o desenrolar do debate que 

pressupõe as metodologias participativas e caba por estrangular o tempo necessário 

para a realização das etapas da metodologia. Junto a estes problemas, agrega-se o 

fato dos assentados estarem acostumados com a extensão convencional, onde os 

técnicos apresentam um pacote pronto de inovações tecnológicas em forma de 

cursos, por exemplo. Na maioria das vezes estas inovações tecnológicas demandam 

recursos, tanto de estrutura como financeiro, que os assentados não possuem e os 

cursos não surtem efeito prático na vida destes agricultores. (DIAS et al, 2010, p. 5). 

 

O entrave principal do trabalho na extensão universitária com práticas educativas que 

se propõem participativas, via editais, é o tempo destinado a sua execução, que geralmente 

são realizadas no período de vigência dos editais, que é de dois anos. Nesse sentido o trabalho 

fica “engessado”, primeiramente pelo fato de que a escolha do tema do projeto a ser ofertada 

tem que se dar dentro das opções elencadas pelo órgão de fomento, não ocorrendo a 

participação dos agricultores na escolha, de acordo com suas reais demandas e necessidades. 

Isso só se torna possível posteriormente, mas a escassez de tempo não permite um debate 

coletivo para reformulação do projeto de acordo com a realidade e especificidade do local que 

irá ser implementado, o que seria imprescindível nesse tipo de metodologia e a base de todo 

trabalho posterior, que deve-se pensar com o outro e para o outro todas as ações a serem 

desenvolvidas. 

O tempo também é insuficiente para conhecer a realidade e as múltiplas 

determinações das relações socioprodutivas que regem a vida do grupo com o qual se 

pretende trabalhar, necessitando do desenvolvimento de pesquisa em várias frentes para que 

estas possam guiar os agentes no trabalho coletivo e participativo. 
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Os resultados tidos como positivos pelos agentes mediadores como o estímulo ao 

plantio de lavouras no assentamento e a realização de festividades não perduraram por muito 

tempo. Mesmo o Neaf tendo constituído o banco de sementes disponibilizadas gratuitamente 

para o plantio, os agricultores do assentamento não o fazem mais e nem constituíram seu 

próprio banco de sementes, conforme os entrevistados relatam:  

 

Não, acabou. Eu plantei ele mais um ano ou dois, mas só um pouquinho né, eu ainda 

até levei um pouquinho para eles lá, mas acabou. (RCS). 

Não, tem mais, acabou. Eu acho que aqui ninguém tem. [...] De primeiro nós 

plantávamos milho era, retirava do paiol chegava a época, descascava ele, tirava o 

pé e a ponta, plantava só o meião dele, dava um milhão “bão” de primeira, dava 

milho adoidado. Agora hoje se não for comprado, um milho caro aí, 400, 500 conto 

o saquinho de milho, você vai vender o milho dá aí uns 15, 17 reais, você vai 

comprar é 400, 500 conto, vinte quilos. Você vende o saco de 60 quilos aí 15 conto, 

17, é o preço que eles pagam. (RCF). 

 

De modo geral, os assentados do Rio Claro, após o projeto tinham uma produção 

diversificada entre hortaliças e atividade de bovinocultura de leite (que se constituía como a 

principal no momento de execução do projeto) e a maioria participava do PAA e do Pnae. No 

entanto, no momento da pesquisa (anos de 2016 e 2017) o Rio Claro se constitui como um 

dos assentamentos que está envolvido com o PNPB em parceria com a Coparpa, e somente 

aqueles cujas terras não permitem o plantio de grãos, não o fazem, como a fala abaixo 

demonstra: 

 

No [cita nome de um dos assentados], na [idem] e na [idem] não plantaram porque a 

terra é esburacada e em declive, o [idem] a área é até plana mas é pequenininha aí 

não plantou, ficou de fora, o [idem] que mexe com horta não quis plantar soja não. 

A minha horta era para ali mas aí, acabei que eu quis plantar a soja. Planto 23 

hectares. (RCF). 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que as práticas de cultivo com o milho crioulo 

perduraram por pouco tempo após o término do projeto, mas apreenderam vários outros 

saberes por meio das ações realizadas. A frustração dos principais objetivos do projeto 

demonstra a dificuldade de desenvolver um trabalho de assistência técnica diferenciado, que 

demanda tempo para todos os envolvidos em compreenderam tal necessidade, formarem-se 

nesta perspectiva e aprenderem os caminhos de uma extensão participativa, o que só é 

construído no próprio processo de atuação, pois não conta com caminhos prontos para serem 

seguidos. A própria frustração do núcleo e de seus agentes é fruto de uma primeira tentativa 

nessa perspectiva de atuação. 
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Posteriormente a este projeto o núcleo desenvolveu outro, denominado 

“Diversificação, manutenção e gerenciamento do banco de sementes crioulas como estratégia 

de ampliação da produção de alimentos e de biodiesel pelos agricultores familiares do 

sudoeste de Goiás”, com duração entre o período de 30/12/2009 a 29/10/2012, financiado pelo 

Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater Nº 033/2009. 

Este foi desenvolvido em área experimental da UFG e foram distribuídas sementes 

no acampamento Padre Josimo do MST e Projeto de Assentamento Guadalupe (que dividem a 

mesma área ocupada, da Diocese de Jataí na Fazenda Guadalupe), e Projeto de Assentamento 

Terra e Liberdade, para resgatar diferentes tipos de sementes e ampliar o banco do Neaf em 

variedades. Estas sementes foram coletadas em diversos municípios e estados do Brasil e da 

América do Sul. 

 

Foram resgatadas 10 variedades de leguminosas, aludidas neste trabalho adubos 

verdes, 15 variedades de amendoim, duas variedades de arroz, 34 variedades de 

fava, 98 variedades de feijão comum, 30 variedades de feijão-caupi, 15 variedades 

de gergelim, 67 variedades de milho, 6 variedades de batata-doce e 3 variedades de 

mandioca. Além das variedades apresentadas [...], foram resgatadas algumas 

variedades de fava, feijão e milho em dois países da América do Sul, Peru e Bolívia 

[...]. Atualmente o banco de sementes do Neaf possui quatro variedades de feijão 

crioulo peruano, duas variedades de fava peruana e 25 variedades de milho peruano 

e uma variedade de milho boliviano. (NEAF, 2012, p. 13;21). 

 

O núcleo disponibilizou sementes na safra de 2010/2011 para o Acampamento Padre 

Josimo que montou um banco de 100 kg de sementes de milho crioulo e 40 kg de sementes de 

gergelim. Na entrega das sementes foram distribuídas cartilhas informativas sobre cultivo do 

milho crioulo, orientações em relação à escolha da área para plantio, preparo do solo, 

regulagem de equipamentos de plantio manual e adubação, orientações que servem de 

referência também para plantio de outras culturas
98

. Outro resultado do projeto foi a 

realização do “1º Dia de Campo de Sementes Crioulas” em que  

 

                                                 
98

 Além das cartilhas foram elaborados folders com informações mais resumidas sobre as variedades crioulas, 

para a distribuição em feiras e no dia de campo. Um desses materiais pode ser visualizado no site do Neaf 

(http://neafufg.org/index.php?option= com_content&view=article&id=276:cartinha-plantio-de-milho-

crioulo&catid=46: publicaciones&Itemid=69). (NEAF, 2012, p. 31-32). 

http://neafufg.org/index.php?option
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[...] houve a participação de aproximadamente 70 agricultores da região do Sudoeste 

de Goiás. Foi um evento muito rico, pois os agricultores puderam trocar 

experiências com os participantes presentes (técnicos do projeto e agricultores), e 

conhecer as variedades mais adaptadas a região. A partir disso, pré-selecionar as 

sementes que iriam pegar emprestado para plantar suas roças. Este evento foi 

registrado e divulgado na rede através de um vídeo, que pode acessado pelo seguinte 

endereço: (http://www.youtube.com/watch?v=ebHQxqp4n-Q). Esse evento foi 

conciliado à festa da colheita dos agricultores familiares do Assentamento Nossa 

Senhora do Guadalupe. Após o dia de campo foi iniciada a festa, na qual foi 

discutida a importância da autonomia dos agricultores familiares frente ao mercado 

de sementes. (NEAF, 2012, p. 32). 

 

A assistência técnica fornecida pelos agentes executores do projeto também se deu 

de maneira participava, com boa aceitação dos agricultores “[...] uma vez que neste tipo de 

assessoria técnica os saberes dos agricultores são respeitados e utilizados para a construção de 

novas técnicas e manejo.” (NEAF, 2012, p. 50). As dificuldades citadas no relatório foram 

semelhantes às relatadas no projeto analisado anteriormente, em que os agricultores não 

faziam o controle dos insetos no momento adequado e ainda a imprevisibilidade do fator 

germinativo das sementes. 

Identifica-se que neste projeto os resultados foram mais significativos no que o 

anterior, possivelmente por estar a equipe melhor preparada e ainda pelo fato de trabalharem 

em um acampamento do MST em que os camponeses possuem uma militância e formação 

política que coadunam com os pressupostos do núcleo, principalmente em relação à 

independência do mercado de sementes e à necessidade de se preservar o cultivo das sementes 

crioulas, que são patrimônio da humanidade, mas que têm sido monopolizadas por grandes 

empresas multinacionais. 

Outro projeto desenvolvido pelo núcleo foi o “Orientação e Instrumentalização de 

jovens rurais para atuarem como agentes multiplicadores na organização sócio produtiva de 

seus Assentamentos”, ou “Intervivência Universitária”, financiado pelo Edital 

MCT/CNPq/CT-AGRONEGÓCIO/MDA - Nº 23/2008 - Programa Intervivência 

Universitária, no intuito de divulgar e socializar conhecimentos nas áreas de Organização 

social e associativismo; Ecologia, legislação ambiental e utilização de recursos naturais; 

Produção agrícola, zootécnicas e agroecológica, para que os jovens participantes pudessem 

multiplicar esses conhecimentos em seus assentamentos de origem no sentido da transição 

agroecológica. 

O projeto ocorreu no período de 2009 a 2011 com a realização de quatro módulos de 

Intervivência Universitária sendo cada uma de quinze dias no período de férias escolares. 

Atendeu 60 jovens de quatro assentamentos de reforma agrária em Jataí (Rio Claro e Santa 

Rita) e Perolândia (Três Pontes e Bonfim). Os temas ofertados nas Intervivências foram 

http://www.youtube.com/watch?v=ebHQxqp4n-Q
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escolhidos pelas famílias em cada um dos assentamentos de origem dos jovens em reuniões 

junto aos agentes do núcleo. Os temas foram organizados por eles de acordo com as três 

linhas de atuação do projeto citadas anteriormente. (LEAL, RIBEIRO, 2014). Dentre vários 

de seus objetivos, o projeto visou também:  

 

Estimular o espírito de liderança e de coletividade nos jovens rurais, com orientação 

para a organização sócio-política e o desenvolvimento nos seus Assentamentos; 

Revitalizar a identidade e a socialização camponesa e resgatar a percepção de suas 

condições de herdeiros de uma identidade e de uma terra; Revitalizar a (re)produção 

e a socialização do saber e do modo de vida camponês. (NEAF, 2008). 

 

Na contra mão da educação escolar desta região, que pouco tem contribuído com a 

formação dos jovens que vivem no/do campo,  

 

[...] o projeto “Jovens Rurais”, foi pensado e executado com vistas a propor práticas 

educativas que fossem mais significativas para os jovens que estudam, trabalham e 

vivem no/do campo. Ou seja, nele procurou desenvolver práticas educativas que 

fizessem mais sentido e significado para os jovens assentados. Buscou-se 

possibilidades educativas capazes de resgatar valores da cultura campesina, podendo 

assim, contribuir para constituição de novos habitus, capazes de configurar nesses 

jovens uma nova cultura [...], de maneira a assegurar a constituição, a consolidação, 

a manutenção, a reprodução e a conformação de um modelo de desenvolvimento 

endógeno. (LEAL, RIBEIRO, 2014, p. 4). 

 

O referido projeto também foi desenvolvido (nos limites impostos pelo edital), na 

perspectiva de um trabalho de extensão com práticas educativas participativas, de modo que 

consideraram a realidade dos jovens e da família camponesa em todo seu desenvolvimento, e 

da sua posição ocupada nas lutas e tensões no interior do campo agrário. A principal 

estratégia dos agentes executores do projeto para realizar as práticas educativas foram as 

Intervivências (módulos de quinze dias), que propiciaram aos jovens o contato e a troca de 

experiências e conhecimentos com agentes qualificados que atuaram nas diferentes linhas e 

temáticas propostas. 

As Intervivências aconteceram na UFG/Regional Jataí e em vários outros locais em 

que ocorriam cursos teórico práticos, o que também possibilitou o acesso dos jovens aos 

laboratórios, experimentos, bibliotecas, grupos de estudos, projetos, programas nos mais 

diferentes espaços da instituição, sendo que, nos períodos entre uma Intervivência e outra os 

jovens recebiam acompanhamento da equipe do projeto em seus respectivos assentamentos. 

(LEAL, RIBEIRO, 2014). 

Um dos jovens entrevistados na pesquisa de campo relata que, ao participar do 

projeto e conhecer os espaços da universidade, interessou-se por um dos cursos – engenharia 
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florestal – e chegou a realizar o vestibular. No entanto, não obteve êxito, não tentando 

posteriormente. “Uai, eu achei que iria ter uma continuação [se refere ao projeto]. Eu queria 

muito ver sobre o curso de educação física, porque lá a gente também aprendeu um pouco lá, 

porque eles levaram a gente para ver lá e tal, aí eu fiquei interessado.” (SRL). 

De acordo com pesquisa posterior, os agentes executores do projeto identificaram e 

elencaram três níveis de resultados obtidos: 

 

Os resultados dos módulos de vivências - Oferta de quatro módulos de vivências 

universitárias, com 15 dias cada um; Composição de quatro módulos de vivências 

com temas específicos de acordo com o interesse e a necessidade dos jovens e seus 

familiares; Oferta de conteúdos teórico-práticos de acordo com os temas tratados; 

Acompanhamento, da aplicabilidade dos conteúdos tratados, nos lotes e 

assentamentos dos jovens; Monitoramento das experimentações realizadas pelos 

jovens participantes do projeto; Orientação e instrumentalização teórico-prática de 

60 jovens assentados, com impacto direto em 48 famílias, aproximadamente 240 

pessoas; Multiplicação do aprendizado, por parte dos jovens, nos seus assentamentos 

de origem, com impacto indireto em 170 famílias, aproximadamente 850 pessoas. 

Os resultados técnicos - Compreensão, por parte das famílias, da economia 

doméstica; Diversificação e aumento da produção e produtividade; Aumento da 

renda familiar; Diversificação de alimentos para o consumo diário das famílias 

envolvidas no projeto; Redução dos custos de manutenção do lote e da família; 

Incremento da criação e do manejo de animais para corte, leite e postura; 

Articulação para a comercialização da produção dos assentamentos; Formação de 

multiplicadores dos conhecimentos técnico-científicos tratados durante os módulos 

de vivência; Uso e aproveitamento de resíduos para a adubação e proteção do solo; 

Aproveitamento de resíduos orgânicos; Integração de cultivos; Uso de materiais 

alternativos para construções diversas; Reuso de materiais para a produção de 

utensílios e artesanatos. Os resultados sociais - Maior envolvimento dos jovens nas 

atividades diárias do assentamento; Redução do interesse de migrar para as cidades e 

abandonar as áreas rurais; Interesse em seus lotes e áreas rurais; Envolvimento nas 

reuniões das Associações dos assentamentos; Progresso na comunicação com outras 

pessoas, dentro e fora do assentamento; Melhora da autoestima; Atuação como 

agentes multiplicadores de conhecimentos nos assentamentos de origem; Melhoria 

da qualidade de vida; Maior envolvimento com as atividades e a vida escolar; 

Articulação entre os jovens, dentro do próprio assentamento e entre assentamentos; 

Organização de eventos sociais como: torneios esportivos, reuniões, festejos e 

construção de uma biblioteca; Interesse na formação continuada, sobretudo, em 

fazer curso superior. (LEAL, RIBEIRO, 2014, p. 10-11).  

 

Na pesquisa de campo, entrevistou-se a família de quatro dos jovens participantes do 

projeto, um dos entrevistados participou das quatro Intervivências realizadas e deu o seguinte 

relato: 
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Teve muita coisa que a gente aprendeu, principalmente a questão da horta, porque 

aqui já mexia com a horta, então o que a gente foi aprendendo a gente foi 

introduzindo na horta ali. Eu lembro muito que foi muito boa, que aí a gente foi em 

uma horta, ele [professor do módulo] deu uma explicação prática que foi uma das 

melhores. As outras eu lembro de muito pouca coisa delas. Porque era coisa que a 

gente mexia já, então foi a que teve mais aproveitamento. [...] Porque na época 

também tinha muita coisa que meu pai fazia aqui, ele aprendeu do jeito mais rustico 

né, então ele usou também o aprendizado tanto nas coisas que ele mexia com gado, 

que também a gente aprendeu as coisas lá sobre os animais, gado, porco, esses trem, 

então para ele também ajudou, muita coisa que ele fazia que não era... que poderia 

melhorar, então nesse ponto também ajudou. (SRL). 

 

Esse jovem tinha 16 anos quando o projeto teve início e hoje está com 23. Por sua 

fala percebe-se que, apesar do tempo decorrido, o conhecimento adquirido foi utilizado por 

ele e por sua família para reelaborar os conhecimentos que já possuíam na intenção de 

melhorar as atividades produtivas, dando ênfase no que ele mais lembra, que é a “questão da 

horta”, porque já “mexia” com essa atividade. Essa fala revela a importância da atuação na 

perspectiva dialógica, que considera os saberes dos agentes envolvidos no processo e o 

conhecimento da realidade sobre a qual, com a qual e para a qual se pretende atuar na 

mediação do conhecimento, de modo que as práticas educativas desenvolvidas sirvam como 

estratégia que capitalize cada vez mais o campesinato para sua manutenção e reprodução no 

campo agrário. 

Os jovens pesquisados relatam ainda a utilização dos saberes mediados pelas 

Intervivências que vão ao encontro da transição agroecológica, que era um dos objetivos 

principais do projeto: 

 

Tudo, aqui no caso a calda bordalesa estou usando aqui, tipo assim, ao invés de bater 

barragem aqui eu faço a calda e passo aí, pode ver, não tem muito bichinho ó... aqui 

o defensivo meu é enxada bruta! [risos]. Eu quero fazer uma horta orgânica mesmo! 

(SRA). 

A gente tenta usar o mínimo de químico, mas as vezes ainda tem que usar não tem 

como, as pragas vem forte demais. Mas assim, na limpeza a gente tenta capinar, não 

passar nada para matar o capim mesmo e no caso se for para usar alguma coisa 

química só se for uma praga muito forte. Aqueles besourinhos, estão tanto que eles 

furam até as frutas... A berinjela, estou com uma vasilha ali de quase dois quilos, de 

tanto que tá estragada, berinjela, jiló, as mexericas, elas furam a casca da mexerica e 

estraga. A gente aqui em casa usou aquelas caldas de passar no pé dos... não teve 

aquela que a gente usou também para passar nos pés das árvores, das laranjeiras, 

acho que é bordalesa, essa que a gente mais usou assim. (SRL). 

 

Os jovens entrevistados auxiliam na manutenção das atividades produtivas nos seus 

sítios, trabalhando com hortaliças, bovinocultura de leite e seus derivados, como a produção 

de queijos e doces, e ainda participam em conjunto da feira municipal de Jataí que é realizada 

aos domingos, pois um deles possui o meio de transporte para deslocamento até a cidade (o 
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assentamento dista 40 km da cidade). Um entrevistado dá o seguinte relato de como trabalha 

com os conhecimentos advindos do projeto em relação à transição agroecológica no cultivo 

das hortaliças e revela ainda algumas estratégias utilizadas para isso: 

 

Utiliza esterco mesmo, casca de arroz como adubo. A gente usa a casca de arroz, 

que aí a gente faz o canteiro né, aí assim que começa a nascer a gente vem e forra 

todinho com a casquinha de arroz, que ela ajuda a manter a umidade e abafa já 

aquele capim que vem do tamanho da planta. Aí depois cata de novo aquele que está 

por cima e cobre de novo com ela. Nós pegamos lá no parque de exposição, vai lá e 

junta, aí arruma o transporte e traz, dá para trabalhar o ano todo. A primeira vez veio 

três caminhão, depois dois, e ano passado um. Aquela cinza que vocês mandaram 

[se refere a outro projeto desenvolvido pelo núcleo], até o ano passado a gente 

trabalhou com ela ainda, aquela que pegou na Coimbra, porque ela é muito forte, ela 

está bem molhada, ficou bem lavada, tem uns três anos não tem? Se a gente pegar 

ela purinha e colocar nos pés, ela mata. Então a gente tem que misturar. Esse foi lá 

que a gente aprendeu e minha mãe já conhecia um pouco também, mas a questão da 

forragem, bem detalhada e explicada a gente aprendeu foi lá mesmo, tanto eu quanto 

meu irmão. (SRL). 

 

Um dos entrevistados menciona que seus pais tiveram que deixar o sítio para residir 

na cidade em função de problemas de saúde de sua mãe, em função de recomendações 

médicas devido à distância do assentamento ao centro de saúde mais próximo e o risco que 

isso representava para ela
99

. Mesmo assim ele relata que nem ele e nem seu irmão (ambos 

participaram do projeto) se mudaram, permaneceram no sítio e continuam desenvolvendo 

suas atividades produtivas e realizando também atividades de trabalho acessórias
100

 para seus 

vizinhos e assim complementarem a renda familiar: “Meu sonho é terminar e criar minha vida 

aqui, terminar de criar minha vida aqui. Se minha esposa não quiser vir para cá então eu largo 

ela lá e venho para cá! [risos]” (SRA). Outro depoimento revela o motivo de permanecer no 

campo:  

 

Porque lá é mais oportunidade de emprego, só que é muito mais conta, muito mais 

dívida. Então, por exemplo, o custo de morar na cidade é muito maior do que o da 

fazenda né. [...] É [ficar] por aqui mesmo, a gente já tem a terra, porque o mais 

difícil é ter a terra, então se a gente tem a terra nada melhor do que trabalhar em 

cima dela né! Para tirar, para conseguir o sustento dela mesma, a renda dela para não 

precisar trabalhar mais para os outros e trabalhar para gente mesmo. (SRL). 
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 Importante destacar aqui que todos os assentamentos do município de Jataí são desassistidos no âmbito do 

sistema de saúde pública, tendo os camponeses que se deslocarem para a cidade e assim resolver suas demandas 

nessa área, sendo em última instância, como demonstrado, desencadeador da migração do campo para a cidade, 

tendo em vista a precariedade de capital econômico para realizarem tratamentos e a distância dos assentamentos 

ao atendimento mais próximo, que em casos emergenciais pode ser determinante para manutenção da própria 

vida. No entanto, seria necessária realizar uma pesquisa mais aprofundada para averiguar o impacto dessa 

desassistência da saúde pública para a população rural na região. 
100

 O trabalho acessório é uma das relações de trabalho tipicamente camponesas, realizadas esporadicamente 

pelos mesmos como uma das suas estratégias de reprodução na terra. 
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Por meio dos depoimentos dos pesquisados e de suas famílias, percebe-se que os 

saberes apreendidos durante o projeto foram incorporados e marcaram esses jovens, assim 

como têm orientado suas ações no sentido de reelaborá-los e utilizá-los em suas vidas e 

permanência na terra. A partir daí, pode-se inferir que a atuação do Neaf e de seus agentes 

nesse projeto, por meio de suas práticas educativas, participou significativamente da 

afirmação de um habitus camponês, cujo conhecimento socializado foi tomado pelo 

campesinato como estratégia para sua manutenção e reprodução no campo agrário. As 

práticas educativas realizadas também podem ter atuado na formação de uma consciência 

desses jovens quanto à afirmação da identidade camponesa, da sua importância para a 

sociedade e ainda para que, a partir disso se mantenham no campo de maneira digna.  

A questão da transição agroecológica tem fomentado vários debates no âmbito 

acadêmico e, por isso, tem se constituído em objeto de vários editais lançados pelo CNPq e é 

uma das áreas de atuação prioritária do núcleo, desenvolvendo vários projetos nessa linha: 

“Este grupo vê na agroecologia uma forma alternativa de produção para o agricultor familiar, 

que geralmente é desprovido de tecnologia e de informações de uso das novas técnicas de 

manejo do solo, da água, das plantas e dos animais.” (NEAF, 2008a).  

Outra ação desenvolvida foi a “Implantação de processos agroecológicos e redesenho 

de agroecossistemas em unidades produtivas no Sudoeste de Goiás”
101

, realizada no período 

de 2009 a 2011 no Projeto de Assentamento Santa Rita no município de Jataí em que se 

aplicou e monitorou a condução de um modelo de produção agroecológica. A seleção do 

assentamento foi realizada após um diagnóstico socioeconômico dos assentamentos e 

comunidades tradicionais da região, levando em consideração as potencialidades, os 

condicionantes e as deficiências como parâmetro de avaliação. (NEAF, 2012). 

A proposta do projeto foi realizada no assentamento com a participação de quinze 

famílias e adesão voluntária de nove delas. No entanto, três desistiram no decorrer do 

processo devido a dificuldades logísticas, conforme consta em relatório final do projeto. As 

ações tiveram início a partir das atividades produtivas das famílias participantes, como a 

produção de leite e hortaliças, tendo como norteadores o planejamento de uso das unidades 

produtivas e o redesenho do agroecossistema.  

As principais ações dos agentes executores, que são tomadas aqui como práticas 

educativas, foram desenvolvidas no âmbito da recuperação de solos das pastagens degradadas 
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 Há um vídeo elaborado pelo núcleo sobre o referido projeto disponível no site 

http://www.youtube.com/watch?v=nl43ClJc8SE e também reportagem sobre o desenvolvimento do projeto no 

site http://g1.globo.com/videos/goias/t/jornal-do-campo-go/v/projeto-de-sustentabilidade-contribuina- producao-

de-hortalicas-em-goias/1718630. 

http://www.youtube.com/watch?v=nl43ClJc8SE
http://g1.globo.com/videos/goias/t/jornal-do-campo-go/v/projeto-de-sustentabilidade-contribuina-
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e posteriormente no cultivo irrigado em ambientes protegidos, estimulando a utilização de 

insumos alternativos e práticas de manejo de culturas e das criações. O coordenador do núcleo 

relata que, 

 

Apesar de bem aceita, a nossa proposta de fortalecer a recuperação e/ou reforma das 

pastagens degradadas, juntamente com os agricultores, foi tecnicamente frustrante, 

uma vez que, segundo estes, as ações subsequentes requeriam investimentos iniciais 

relativamente altos, o que desestimulou o grupo masculino. Após uma intervenção 

técnica participativa, decidimos pela segunda atividade principal (produção de 

hortaliças irrigada em ambiente protegido), com um pequeno subsídio ofertado pelo 

projeto: 1 kit de irrigação de 250 m² e uma caixa d´água de 1000L por família. Nesta 

forma de parceria, cada família construiu o seu próprio ambiente, mediante 

orientações técnicas da nossa equipe. (NEAF, p. 2, 2012). 

 

Percebe-se que a maior dificuldades dos assentados participantes é a falta de recursos 

financeiros para desenvolver as atividades do projeto, o que não se apresenta como uma 

particularidade desse assentamento, sendo um problema inerente a outros assentamentos da 

região e de vários assentados, o que foi constatado anteriormente nesta pesquisa e ainda pelo 

núcleo, em uma pesquisa de diagnóstico de todos os assentamentos do município. No que 

tange aos resultados obtidos pelo projeto, o coordenador relata que  

 

[...] em cada propriedade, as ações executadas fortaleceram a diversificação das 

atividades, aliando a tecnologia moderna com o conhecimento empírico dos 

agricultores, dentro de todo o sistema produção agroecológica. Ao término da 

vigência, as avaliações indicaram um ganho substancial de 9% na qualidade 

socioeconômica. Diante disso conclui-se que as ações do Projeto “Sistema de 

Produção Agroecológica” tiveram efeitos significativos na qualidade 

socioeconômica dos assentados, principalmente no que tange aos fatores 

econômicos, tecnológicos e sociais. Com isso, espera-se que as 6 famílias 

favorecidas com este projeto se despontem como modelo para outras famílias do 

próprio assentamento, bem como das outras comunidades rurais, tornando-se mais 

autônoma quanto à produção de alimento a um custo mais baixo. (NEAF, p. 2, 

2012). 

 

Em pesquisa de campo realizada nas seis propriedades participantes do projeto, 

constatou-se que apenas três famílias ainda permanecem no assentamento e destas, duas ainda 

mantêm a continuidade das ações desenvolvidas nos espaços construídos para o cultivo de 

hortaliças. Esse espaço é constituído por uma estufa cercada de tela própria e coberta por uma 

lona. As duas famílias dividiram a área após o término do projeto, sendo que uma delas se 

mantem apenas cercadas por tela, sem a cobertura com lona. Em uma das propriedades o kit 

de irrigação ainda se encontra em funcionamento, e na outra não, devido ao problema que 

tiveram em uma chuva forte na região, conforme relato da entrevistada: 
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Não, é porque a gente não deu conta de fazer outra estufa, lá era tudo uma horta, 

uma só, aí nós dividimos ela no meio, aí a gente já tinha comprado os trem tudo para 

fazer a outra, aí veio o vento e arrancou aquela tudo, aí nós tivemos que pegar 

aquela que comprou e colocar lá. (SRJ). 

 

A entrevistada relata ainda que realizou os cursos ofertados pelo núcleo e utiliza 

apenas os resíduos de dejetos animais para a produção de hortaliças, que a utilização de adubo 

químico é pequena quando utilizado. Ao ser questionada se aprendeu a elaborar os defensivos 

alternativos com o projeto ela responde: 

 

Aprendi, tenho até os trem aí, mas nunca fiz. Porque na época a gente fez o curso lá 

onde é o [fala o nome de onde um dos cursos foi realizado, sobre defensivos 

alternativos] ali, aí depois de tudo pronto, a gente ficou lá semanas [...]. Aí eu não 

faço porque não é muita coisa que eu planto. [...] Não bato nem veneno. Eu tiro as 

larvas todinhas com a mão. Lá dentro não dá não, mas lá fora dá. Lá dentro eu 

planto mais é só alface e rúcula. Aí eu tiro tudinho com a mão, não bato veneno. Às 

vezes acontece assim, de bater nas pimentas, mas é difícil. Eu não gosto de bater 

veneno. (SRJ). 

 

Outra entrevistada explica que continuou com as ações do projeto até a lona da estufa 

se deteriorar e que por falta de condições financeiras não a substituíram, mas continua o 

processo de adubação natural na horta e que a utilização do adubo químico se dá em pequena 

quantidade quando necessário. O kit irrigação também não funciona mais e não fizeram a 

substituição, por isso considerou-se na pesquisa que não deram continuidade com as ações 

propostas pelo projeto. 

Percebe-se que foram muitas as dificuldades enfrentadas no trabalho com os 

assentados, mas ainda assim considera-se como positiva a atuação do núcleo nesse projeto, 

tendo em vista que por mais que sejam poucas as famílias que continuaram com as ações 

desenvolvidas, ainda assim continuaram, o que de todo modo representa um avanço, embora 

pequeno, na elevação da renda, principalmente pelo fato de que a questão fundamental que se 

apresenta para a não continuidade das ações é a carência de recursos econômicos. 

O Neaf desenvolveu e ainda desenvolve várias outras ações em Jataí e na 

Microrregião Sudoeste de Goiás, sendo que um dos últimos projetos em execução é o de 

“Constituição do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Rural 

Parque das Emas na Universidade Federal de Goiás” (NEDET). A atuação do núcleo tem sido 

efetivada em todos os municípios do Colegiado do Território Rural de Identidade Parque das 

Emas
102

. Esse projeto teve como objetivo principal constituir o NEDET na UFG para a 
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 O Colegiado do Território Rural de Identidade Parque das Emas, encontra-se na Microrregião Sudoeste de 

Goiás e é composto por dez municípios, sendo eles: Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, 



205 

efetivação da gestão das políticas públicas territoriais e propiciar o assessoramento ao 

Colegiado desse território, que foi constituído no ano de 2008.  

 

Esta proposta surgiu a partir da demanda do Colegiado Territorial deste Território 

que buscou o apoio da UFG, por meio dos professores componentes do Núcleo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e Agroecologia (NEAF), para 

em conjunto elaborar a proposta apresentada para este edital. (NEAF, 2014, p. 2). 

 

O núcleo atua com assessoramento direto ao colegiado e tem promovido várias ações 

para articulação dos municípios envolvidos, realizando reuniões e organizando eventos que 

deem visibilidade à agricultura camponesa de base familiar, como o I e II Encontro 

Agroecológico do Território Rural Parque das Emas e a I e II Feiras Agroecológicas da 

Agricultura Familiar do território. De acordo com notícia publicada no site da UFG, o 

objetivo de tais encontros  

 

[...] é catalisar uma dinâmica de discussões, troca de saberes e experiências em 

Agroecologia dentro de um contexto acadêmico e apresentar os resultados do Centro 

Integrado de Agroecologia (CIAGRO) [Centro criado pelo NEAF/UFG em 

funcionamento na Regional Jataí]. O eixo das discussões do encontro, eleito a partir 

do diagnóstico participativo realizado pelas equipes do Núcleo de Estudos em 

Agroecologia e Agricultura Familiar (NEAF – UFG) e do Núcleo de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial do Território Rural de Identidade Parque das Emas 

(NEDET), será a mobilização social enquanto ferramenta indispensável ao processo 

de transição agroecológica. (NEAF, 2015). 

 

Os eventos promovidos pelo NEDET têm aglutinado vários agentes e instituições no 

sudoeste de Goiás, promovendo sua integração em prol de ações que fortaleçam a agricultura 

de base familiar na região e nos municípios, contando com apoio das prefeituras municipais, 

das Secretarias Municipais de Cultura, Secretarias de Educação e do Meio Ambiente, Divisão 

da Agricultura Familiar de Jataí, da Emater-GO, do Núcleo Agroflorestal do Cerrado 

(NACER), do Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), da Universidade de Brasília, 

campus UnB Cerrado e do Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano-campus 

de Rio Verde. (UFG, 2015). 

Esse projeto foi elaborado frente aos problemas e dificuldades no acesso, uso e 

gestão dos recursos disponibilizados para este segmento social como no Programa Nacional 

de Crédito Fundiário, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF, PRONAF Mulher, PRONAF Jovem), Programa de Aquisição de Alimentos 

                                                                                                                                                         
Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. Os municípios possuem 

juntos 39.748 Km² de extensão e população de 193.067 pessoas (IBGE, 2010). (NEAF, 2014). 
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(PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Produção 

de Biodiesel (PNPB), Plano Safra, dentre outros. (NEAF, 2015). 

Nesse sentido, o projeto teve como objetivo principal elaborar um diagnóstico 

aprofundado do Território, abrangendo as esferas social, econômica, ambiental e política, para 

subsidiar a elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) 

do Colegiado, que este ainda não possuía. O NEDET participou (e continua participando após 

o término da vigência do edital) dos processos de gestão das políticas públicas territoriais 

assessorando o Colegiado na articulação com o poder público e com os agricultores 

familiares, por meio de metodologias que permitam o acesso, o monitoramento e a avaliação 

destas. (NEAF, 2015). 

No ano de 2018 o núcleo teve mais um projeto aprovado pelo CNPq, com recursos de 

R$ 66.864,00, por meio da Chamada Nº 21/2016 - Linha 2: Manutenção de Núcleo de Estudo 

em Agroecologia e Produção Orgânica (NEA), intitulado “Transição agroecológica e 

Produção Orgânica nos municípios do Território Rural Parque das Emas –GO”, que visa 

continuar atuando nos municípios do território Parque das Emas em que atuava em projeto 

anterior, ofertando cursos no âmbito da agroecologia, nos nove municípios do território 

durante a vigência dos dois anos do projeto. Os cursos serão ministrados por profissionais de 

diferentes áreas e de acordo com a demanda do campesinato atendido, e teve início em junho 

de 2018. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo 

núcleo e seus agentes nas mais diversificadas ações, aqui tidas como práticas educativas, tem-

se evidenciado uma afirmação do habitus camponês e o fortalecimento da agricultura de base 

familiar na região estudada, e que, por mais que as limitações impostas pelos editais e os 

parcos recursos que ainda são destinados a estes projetos, são essenciais para o campesinato e 

para sua reprodução social no campo agrário, tendo em vista que estes sujeitos têm se 

apropriado dessas práticas educativas como estratégias para tal. 

Pode-se inferir ainda que as práticas educativas que tenham impacto no aumento da 

renda dos assentados tendem a lhes proporcionar melhoria da qualidade de vida, 

consequentemente, a interferir na sua manutenção e reprodução no campo agrário. Ou seja, 

há uma relação direta entre as ações educativas e sua manutenção e reprodução 

socioprodutiva. 

O Neaf tem desenvolvido práticas educativas não escolares, mas metodologicamente 

sistematizadas no intuito de interferir na manutenção e reprodução do campesinato nas esferas 

social, técnica, cultural e econômica, sendo todas as estratégias de ação voltadas para esta 
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finalidade, propiciando ainda a formação acadêmica de vários agentes, dentre estudantes de 

graduação, pós graduação, professores colaboradores, técnicos administrativos, na perspectiva 

de profissionais que consolidem um modelo de extensão participativa próximo ao que se 

denomina, em âmbito acadêmico, de extensão popular, extensão participativa ou o que Freire 

(1988) denomina de “comunicação” ao invés da utilização do termo extensão, por seus 

significados linguísticos e semânticos serem contrários.  

A teoria que guia o debate em torno da extensão popular se dá a partir dos princípios 

educativos do significado legítimo da educação popular, tendo em vista que se busca 

emancipar os sujeitos envolvidos no processo de modo que sejam politizados a ponto de 

compreender as determinações sociais que lhes são impostas para manutenção do status quo 

na sociedade e no modo de produção vigente, que no campo agrário se dá sob a forma de 

práticas educativas que condicionam e oprimem o campesinato para que estes se mantenham 

como dominados e descapitalizados, não tendo condições, ou tendo poucas condições de 

participar do jogo concorrencial que ocorre no interior desse campo, fazendo com que estes 

interiorizem e coloquem em prática a utilização dos princípios e do pacote tecnológico da 

“modernização agrícola.” 

As práticas educativas desenvolvidas no âmbito da extensão popular e da educação 

contida nelas visam alcançar a formação do máximo possível de segmentos sociais 

historicamente marginalizados no processo de consolidação do capitalismo, capitalizando 

cada vez mais estes sujeitos, lhes dando condições sociais, culturais, políticas e econômicas 

para concorrerem nas lutas travadas em vários campos sociais. Visa atuar com o povo e para o 

povo, numa perspectiva dialógica, cuja intencionalidade é a compreensão da realidade 

concreta, suas determinações e mediações para uma efetiva transformação social. 

Como foi demonstrado, atuar nessa perspectiva é atuar na contra mão de tudo que 

vem sendo imposto pelas relações sociais decorrentes do modo de produção vigente, que se 

concretizam sob a forma de várias dificuldades enfrentadas, demandando tempo e 

investimentos para que se possa conhecer e desconstruir essas determinações. Freire (1988) 

sugere que a dimensão da experiência, por meio das ações dos diferentes agentes e 

instituições, que aqui denominamos como educativas, tem significativa importância a fim de 

propiciar experiências para aprendizagem.  

Balizando esta análise nesses pressupostos freireanos, subtende-se que a atuação 

dessa maneira diferenciada faz com que o extensionista seja um agente de transformação da 

realidade social, desde que ela seja calcada no diálogo, na problematização de fatos e 

fenômenos que emergem da realidade com a qual se está trabalhando, nunca devendo 



208 

substituir os procedimentos empíricos dos camponeses, ou de qualquer outro sujeito social, 

pelas técnicas do educador, seja qual for a sua área de atuação
103

. 

 

O que importa fundamentalmente à educação, contudo, como uma autêntica situação 

gnosiológica, é a problematização do mundo do trabalho, das obras, dos produtos, 

das idéias [sic], das convicções, das aspirações, dos mitos, da arte, da ciência, enfim, 

o mundo da cultura e da história, que, resultando das relações homem-mundo, 

condiciona os próprios homens, seus criadores. (FREIRE, 1988, p. 83). 

 

Freire (1988) afirma que não são as técnicas, mas sim a conjugação de homens com 

instrumentos que são capazes de transformar uma sociedade, não devendo ser vaziamente 

humanista nem ter a dimensão técnica como messiânica, salvadora daqueles que a “recebem” 

sob a forma de depósito de informações, pois de acordo com ele, na visão tradicionalista que 

visa manter o status quo, a forma de agir do técnico extensionista é a messiânica, de caráter 

burguês que pretende modernizar o campo, como algo mecânico, como retirar um objeto de 

um lugar e pôr outro, concepção esta que entende a “modernização” como sinônimo de 

desenvolvimento, diminuindo os homens nesse processo. 

Em uma perspectiva contrária a esta, os novos saberes e conhecimentos emergem a 

partir daqueles apreendidos anteriormente, por meio da transformação criadora que se verifica 

entre a tecnologia avançada e as técnicas empíricas dos camponeses, não admitindo o 

desconhecimento ou a negação do conhecimento empírico do campesinato. Os pressupostos 

freireanos implicam uma unidade pedagógica entre todos os agentes e instituições das mais 

diferentes áreas do saber, que pretendem colaborar e atuar na perspectiva da mudança.  

Outra questão importante é que, ao não obter êxito em tais ações e práticas 

educativas, os agentes não devem buscar explicação para o fracasso na incapacidade daqueles 

com os quais se está atuando, pois vários são os fatores que tem implicação direta no êxito ou 

fracasso no desenvolvimento de uma ação. 

É importante ressaltar que não existe uma metodologia pronta para a atuação na 

perspectiva da extensão popular, pois cada grupo social, cada local que se atua demanda ações 

diferenciadas, adequadas e dialogadas para quem e com quem se está interagindo e assim 

construir caminhos e possibilidades de atuação. Existem pressupostos teóricos que guiam tais 

ações, baseados na dialogicidade, na troca de saberes e experiências, valorizando o 
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 Não é o objetivo desta tese dar uma receita para a atuação na perspectiva da extensão popular e sim, ressaltar, 

a partir do que foi exposto e da teoria que embasa essa atuação, os pressupostos que devem nortear as práticas 

educativas que se pretendem populares e participativas e não somente tecer a crítica pela crítica, mas no sentido 

de contribuir com o avanço dessa práxis, pois o caminho deve ser construído e reelaborado constantemente de 

acordo com as determinações da realidade social com a qual e para a qual se irá trabalhar. 
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conhecimento de todos os envolvidos e partindo desses conhecimentos para reelaborá-los, 

tendo como direção uma formação que possibilite aos sujeitos a compreensão e leitura da 

realidade social e suas determinações. O caminho é traçado no percurso e na experiência, por 

meio da práxis, ou seja, do movimento de ação e reflexão, gerando uma nova teoria, novos 

conhecimentos que novamente serão alvo da práxis. 

Freire (1988) menciona que a tendência do extensionismo é cair facilmente no uso de 

técnicas de propaganda e persuasão utilizando-se de meios de comunicação às massas, que 

são conduzidas e manipuladas, não estando comprometidas com um processo educativo 

libertador. A educação é um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados, desse modo a significação, necessariamente, deve ser compreensível para todos 

os sujeitos, tendo em vista que, a não compreensão para um dos sujeitos, impossibilita a 

compreensão do significado e consequentemente da comunicação que se pretende estabelecer 

para viabilizá-la. Se não há entendimento na comunicação, ou no que o outro quer dizer, não 

existe a possibilidade de compartilhar de sua convicção. Assim, deve-se compreender as 

crenças, valores e costumes unindo isto aos conhecimentos científicos e à técnica, com a 

finalidade de aprimorar o saber. 

Ao longo de toda essa pesquisa e desse capítulo final, evidenciou-se quem foram os 

camponeses pesquisados e que estão associados diretamente a este processo extensionista 

educativo, a partir da atuação de vários agentes educativos. Demonstrou-se também, a relação 

e a indissociabilidade entre a estrutura que compõe o campo agrário (desenvolvida desde o 

primeiro capítulo) e a estrutura formativa do campesinato (escolar e não escolar), por meio da 

análise dos principais agentes e instituições que estão em contato direto com a formação do 

campesinato jataiense.  

O movimento realizado para alcançar os objetivos postos nesta pesquisa, foi 

permeado pelo olhar relacional da constituição do próprio campo agrário, sua estrutura 

fundiária no município de Jataí, da educação e das práticas educativas ofertadas, que foram se 

delineando e criando as tensões e lutas dentro do campo, a partir de uma proposta de 

“modernização” e “desenvolvimento”, que descapitalizaram e recapitalizaram os camponeses 

no jogo aí jogado. 

Nesse sentido é que se analisou como os camponeses se recapitalizaram no interior 

do campo agrário e como as práticas educativas desenvolvidas pelos agentes e instituições 

estudados tem interferido nesse processo de reprodução social (desde o aprendizado do 

desenvolvimento de estratégias de luta para o retorno à terra como as ocupações, até aprender 

a lidar com questões financeiras e burocráticas ao se assentar), sendo agregadas ou não pelo 
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campesinato nesse processo de aprender a aprender e readequar seus conhecimentos, seu 

capital educacional e cultural, para se manter capitalizado e em condições de disputar o jogo 

jogado no interior do campo aqui destacado para análise. 

Serão tecidas a frente algumas considerações sobre a pesquisa de modo geral, a título 

de reflexão, para que se possa avançar um pouco mais sobre o que foi estudado nessa 

pesquisa. 
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Para seguir aprendendo com os camponeses... 

 

 

Qualquer que seja, contudo, o nível em que se dá a 

ação do homem sobre o mundo, esta ação 

subentende uma teoria (FREIRE, 1988, p. 40). 

 

 

A partir da pesquisa realizada e das análises desenvolvidas, infere-se que, no modo 

de vida camponês e, particularizando nele o processo de reprodução familiar, o saber tem um 

lugar central, pois serve de guia e orienta as ações desenvolvidas por estes sujeitos sociais, 

não sendo possível, por vezes, diferenciar o saber do próprio processo de trabalho. A unidade 

entre saber, trabalho e família continua se mostrando indissociável e constitutiva do habitus 

camponês.  

O aprendizado dos camponeses pesquisados se deu desde a mais tenra idade, já na 

infância, quando participavam da lida junto com seus pais, tios, tias, avós e quem mais 

figurou no seu universo familiar. Deu-se, como demonstrado, de modo oral e nos 

ensinamentos diários das atividades em que acompanhavam os mais velhos. Desse modo, o 

saber foi se reproduzindo e a vida também. 

Em relação à educação escolar, no decorrer de suas trajetórias, alguns camponeses 

pesquisados nem mesmo cursaram educação escolar, outros frequentaram a escola por curtos 

períodos de tempo e a minoria chegou a concluir a etapa do ensino básico. 

Na cultura brasileira “[...] a propriedade da terra é um instrumento jurídico 

indispensável” (PESSOA, 1999, p. 152) para as práticas agrícolas e, portanto, condição 

essencial para a reprodução camponesa. Como foi analisado, os camponeses apresentam 

status diferentes em relação à propriedade da terra em diferentes momentos de suas vidas. 

Alguns possuem suas terras por herança familiar, outros viveram a maior parte de suas vidas 

na terra de outros (que figuravam como seus patrões), onde a família trabalhava, na condição 

de agregados, parceiros, meeiros, arrendatários. Ocorre que muitos desses camponeses, 

devido à “modernização” do campo foram destituídos temporariamente da terra em que 

trabalhavam, que passou a ser utilizada ao máximo para extração de lucro por meio do plantio 

de monoculturas, sendo exercido por maquinários cada vez mais sofisticados e assim 

substituindo massivamente a mão-de-obra camponesa. 



212 

Desse modo, os camponeses foram destituídos dos seus meios de produção, perdendo 

temporariamente sua capacidade de reprodução familiar na terra, uma pauperização que 

ocasionou a descapitalização temporária desses sujeitos no interior do campo agrário. 

Os camponeses pesquisados que não percorreram essa trajetória formam uma 

minoria, correspondem a parcela do campesinato que tem terras próprias e/ou que herdaram 

de seus familiares, morando em comunidades tradicionais do município. No entanto, em sua 

maioria, percorreram o caminho relatado e tiveram suas trajetórias marcadas por idas e voltas 

entre o campo e a cidade. Mas, mesmo na cidade, trabalhavam em agroindústrias, ou como 

trabalhadores sazonais em colheitas no campo, ou arrendavam terras para produzir (no campo 

e na cidade), não perdendo assim o vínculo com a terra, e sempre ansiavam por uma 

oportunidade de retomar sua vida no campo. 

Diante da conjuntura posta e da organização da luta pela terra no país e no estado, a 

oportunidade dos camponeses de retornarem à terra e se recapitalizarem, deu-se por meio de 

estratégias como a organização coletiva, realização de ocupações de terras e da instalação de 

acampamentos. Tudo isso gerou novos aprendizados que os ensinaram a jogar o jogo posto 

no campo agrário: a instalação de uma nova conjuntura social e a possibilidade de se 

tornarem donos do seu pedaço de chão por meio da luta pela terra e da constituição de 

assentamentos rurais. 

Desse modo, os camponeses pesquisados tiveram que aprender a lidar com um novo 

universo posto e com a nova configuração de si mesmos como sujeitos sociais, pois se 

tornaram camponeses assentados da reforma agrária e/ou Agricultor Familiar. Os camponeses 

são os mesmos, o que se modificou e teve um profundo impacto em suas vidas foi sua nova 

condição de sujeito social. A pesquisa demonstrou que esse campesinato teve e tem que 

aprender, todos os dias, a lidar com vários novos agentes e instituições que anteriormente não 

faziam parte de suas vidas, de seu cotidiano e de sua realidade tradicional. Mas, todas as 

novidades, consequentemente, favoreceram e favorecem várias novas experiências de vida, 

em que a mobilização de novos saberes é requerida sempre.  

Em decorrência desse novo universo e da necessidade de reformulação dos seus 

saberes, esse campesinato vem adquirindo um novo saber social. Esse saber é constituído a 

partir dos vários âmbitos da vida e do trabalho. O que a pesquisa demonstrou é que, depende 

desses novos saberes a serem adquiridos e aprendidos, boa parte da sua manutenção e 

reprodução social no campo agrário. Ou seja, o camponês tem que, primeiramente, aprender a 

aprender como jogar o jogo jogado no campo agrário e, simultaneamente, tem que aprender a 
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lidar com tudo que é requerido dele diante dessa nova condição social de assentado da 

reforma agrária.  

O saber se apresenta na análise realizada, como necessário e central no processo de 

recapitalização do campesinato, principalmente pela possibilidade de contribuição da 

elevação do capital global. O Saber necessário para o campesinato, diante dessa nova 

condição social, tem o poder de lhe instrumentalizar para que sua permanência como 

categoria social no campo agrário seja assegurada. 

A pesquisa também demonstrou que os agentes e instituições estudados (STRJ, 

Senar, Neaf e Coparpa) podem ter papel fundamental tanto na (re)capitalização quanto na 

descapitalização dos sujeitos pesquisados, por meio de suas práticas educativas. Isso se deve 

ao fato de que são agentes e instituições constitutivas do campo agrário, situadas no polo 

destacado para análise nessa pesquisa. Sendo assim, estão presentes em todos os 

assentamentos pesquisados e interferem diretamente na formação de novos saberes dos 

camponeses assentados. Exemplo claro dessa possibilidade é quando o campesinato necessita 

mobilizar e aprender vários saberes para que consiga se inserir nas políticas (públicas ou 

governamentais) formuladas e destinadas para seu segmento (agricultura familiar) em projetos 

e programas como PRONAF, PNAE, PAA, PNPB (Biodiesel) e outros.  

A necessidade do campesinato pesquisado em adquirir novos saberes para o ingresso 

nesses programas e projetos é alta e esses saberes são imprescindíveis, pois, a análise 

desenvolvida demonstrou que tais políticas para agricultura familiar se apresentam como um 

dos principais meios de produção, escoamento e comercialização para esse segmento.  

E os saberes são necessários tanto para o campesinato ingressar nesses 

projetos/programas quanto para conseguir permanecer e cumprir as exigências de 

planejamento e execução que derivam deles, pois dessa permanência é que boa parte da renda 

dos sujeitos pesquisados é auferida. Assim, os saberes necessários a serem adquiridos, são 

determinantes e interferem diretamente na geração de renda do campesinato e, 

consequentemente, em sua (re)capitalização, manutenção e reprodução enquanto categoria 

social no campo agrário. 

Mas esses novos saberes a serem aprendidos não tratam exclusivamente do processo 

produtivo, o campesinato tem que aprender a lidar com vários trâmites administrativos e 

gerenciais de sua propriedade, lidar com questões financeiras e trabalhistas (sendo ao mesmo 

tempo, o proprietário e trabalhador de sua terra). 
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A especificidade de ser assentado da reforma agrária traz consigo a necessidade de 

aprender a lidar com o associativismo e com o cooperativismo e gerir as associações e 

cooperativas, que obrigatoriamente fazem parte de sua nova realidade. 

Desse modo, todos os agentes e instituições alvo das análises da pesquisa 

desenvolvida, têm papel fundamental com o aprender a aprender do campesinato estudado, 

pois participam diretamente da/na formação do campesinato jataiense. Identificou-se que boa 

parte das ações desses agentes e instituições constitui-se também como práticas educativas e 

se insere no rol de um trabalho extensionista, embora as práticas do STRJ e da Coparpa não 

sejam objetivamente caracterizadas como tal, como é o caso das práticas educativas 

desenvolvidas pelo Neaf e Senar.  

A pesquisa demonstrou que os diferentes agentes e instituições lançam mão de 

formações que atuam em diferentes níveis de educação. Identificou-se que esses níveis de 

formação se enquadram em três categorias de educação: uma que engloba toda formação 

proposta pelas instituições de ensino escolar; outra formação que engloba todos os processos 

educativos não escolares e; uma terceira, que se apresenta em nível ideológico e que vai além 

das duas dimensões educativas anteriores, mas que ocorre simultaneamente àquelas, sendo 

disseminada de modo subjetivo, difuso e implícito, por meio das práticas educativas de todos 

agentes e instituições analisados.  

No entanto, mesmo sendo uma formação que se concretiza em nível ideológico, pôde 

ser apreendida na análise, pois se encontrou exteriorizada e objetivada de diferentes modos, 

seja por meio de documentos, jornais, boletins, atas de reuniões, cursos, oficinas, palestras, 

dias de campo, metodologias de ensino, conteúdos ministrados, entrevistas fornecidas, 

projetos desenvolvidos, relatórios, eventos realizados e vários outros meios. 

Os tipos de educação e formação analisados estão inseridos no âmbito da formação 

não escolar, mas buscou-se, sempre, tentar apreender e analisar a formação em nível 

ideológico objetivada nas práticas educativas dos diferentes agentes e instituições analisados. 

Foi nesse âmbito que o estudo realizado desvelou um dos conflitos e tensões mais 

significativos que ocorrem no interior do campo agrário na formação dos sujeitos 

pesquisados. Esse nível de formação é determinante na disputa ideológica travada no interior 

do campo agrário, pois incide sobre a formação/constituição/reforço de diferentes habitus. No 

campo analisado a disputa pela formação em nível ideológico gira em torno da 

constituição/reforço tanto de um habitus agromodernizador quanto do habitus camponês. 

Desse modo, cada tipo de habitus estudado representa grupos sociais diferentes e traz consigo 
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modos de vida distintos, impregnados de valores constitutivos nos âmbitos educativo, moral, 

ético, estético e lúdico. 

Dito de modo mais claro, o que ocorre por meio desse nível de formação ideológica é 

uma disputa entre concepções de educação que formam para a vida e para um modo de viver 

determinado e determinante do polo que os sujeitos ocupam no interior do campo agrário. 

Desse modo, a pesquisa demonstrou que os três modos de educação estão em curso 

no campo agrário e o que se buscou na análise foi identificar, quais agentes e instituições 

ofertam práticas educativas que legitimam o habitus camponês. 

A instituição escolar é uma das maiores instituições que compõem o quadro de 

agentes e instituições educativas que atuam diretamente com o campesinato. No entanto, 

como foi demonstrado, a partir de pesquisas já realizadas no município de Jataí e em outros 

municípios que compõem a microrregião sudoeste de Goiás (OLIVEIRA, 2004; SILVA, 

2012; LEAL e RIBEIRO, 2014), não cumpre esse papel, pois dissemina uma formação 

legitimadora do habitus agromodernizador, conforme destacam Leal e Ribeiro (2014, p. 4):  

 

As escolas rurais dos municípios atendidos pelo projeto surgiram face as 

necessidades de apreensão de conhecimento relacionados ao processo de 

modernização agrícola empreendido no país, e na região do Sudoeste Goiano, a 

partir da década de 1970. Nesse sentido elas seguem construindo práticas educativas 

constitutivas de habitus capazes de perpetuar um modelo de desenvolvimento que 

interessa apenas à agricultura/agricultores capitalistas. 

 

Desse modo, a análise aqui desenvolvida evidenciou que a formação camponesa é 

contínua e ininterrupta, ela se dá de modo continuado, nos diferentes espaços do seu viver e 

conviver. A formação assumida pelo campesinato como estratégia de reprodução do seu 

habitus e, consequentemente, da sua reprodução social no campo agrário em Jataí, se dá, 

predominantemente, fora da instituição escolar.  

Essa formação tem início com a família, como demonstrado e tem continuidade na 

vida. Já do quadro de agentes e instituições pesquisados, historicamente, todos interferem na 

formação do campesinato, mas nem todos contribuem para legitimar a reprodução camponesa 

e o habitus camponês. A intencionalidade das práticas educativas das instituições e agentes 

pesquisados mostra diversas realidades. 

O STRJ se mostrou como única instituição que não possui práticas educativas 

sistematizadas. Elas se deram e se dão, até o momento da pesquisa, de modo disperso, por 

meio de várias práticas educativas analisadas, como as ações de luta pela terra, por meio de 

reuniões realizadas, panfletagens, dentre outras. A intencionalidade de suas práticas 
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educativas também foi apreendida por meio dos registros dos discursos dos agentes em atas 

de reuniões e entrevistas concedidas.  

Já pela análise realizada com o campesinato, inferiu-se que tais práticas educativas 

tiveram/têm papel significativo para a reprodução camponesa no município, pois, foi a partir 

do apoio e das informações fornecidas por meio de reuniões, assembleias realizadas com o 

campesinato, que vários sujeitos pesquisados apreenderam algumas estratégias e puderam se 

recapitalizar, retomando suas vidas na terra, como assentados da reforma agrária.  

Recentemente, o sindicato continua atuando na recapitalização do campesinato 

jataiense ao apoiar, informar e auxiliar no retorno de vários camponeses para a terra, por meio 

do Programa Nacional de Crédito Fundiário, conforme demonstrado. Desse modo, os 

camponeses pesquisados se apropriaram das práticas educativas desenvolvidas pelo STRJ 

para se recapitalizar e entrar novamente na disputa concorrencial por sua manutenção e 

reprodução no campo analisado.  

Pondera-se que, por mais que algumas ações e práticas educativas desenvolvidas 

pelo sindicato e seus agentes tivessem interesses escusos em alguns momentos, ainda assim o 

campesinato se apropriou do conhecimento necessário para sua recapitalização. Apreendeu-

se, por meio da análise desenvolvida, que as práticas educativas desenvolvidas por esta 

instituição e seus agentes expressam, mesmo que de modo subjetivo, uma formação de cunho 

ideológico que é exteriorizada e objetivada em suas ações. Essa dimensão formativa que pôde 

ser apreendida por meio das práticas educativas analisadas, predominantemente, figura em 

favor da legitimação do habitus camponês.  

O Neaf se apresentou como única instituição que possui práticas educativas 

sistematizadas, com conteúdo e metodologias notadamente legitimadoras do habitus 

camponês no campo agrário jataiense, abrangendo seu raio de atuação para vários municípios 

da microrregião sudoeste de Goiás. A intencionalidade das práticas educativas desenvolvidas 

por esta instituição e seus agentes pôde ser apreendida nesse estudo, por meio do 

planejamento e execução de suas ações formativas diversas, calcadas em princípios 

sustentáveis do meio ambiente e da vida, por meio de projetos concretizados, cursos, 

palestras, oficinas, vivências, eventos realizados, cartilhas, vídeos produzidos, relatórios 

analisados, dias de campo, dentre outras ações formativas.  

O núcleo também atua calcado em uma formação que se dá no nível ideológico e 

subjetivo, mas diferentemente das outras instituições analisadas, esse caráter formativo é 

explicitado em todos os seus documentos e faz parte da metodologia desenvolvida pelo 

núcleo, compondo a formação de seus agentes para atuarem junto ao campesinato, com o 
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campesinato e para o campesinato. A perspectiva de reforço e legitimação do habitus 

camponês e da contribuição na formação do campesinato para sua recapitalização e 

manutenção no campo agrário está objetivada e explícita nas práticas educativas analisadas. 

O trabalho educativo pretendido pelo Neaf e seus agentes é coerente com os 

princípios da educação popular e da extensão popular, que visam municiar o campesinato para 

a emancipação humana e produtiva diante do capital e do modelo capitalista de 

desenvolvimento preconizados pelo agronegócio. Isso pôde ser identificado por meio dos 

documentos do núcleo que foram analisados, principalmente a partir das propostas 

metodológicas descritas nos projetos, tais como o trabalho com metodologias participativas, a 

criação de um banco de sementes crioulas para que os camponeses tivessem a possibilidade 

de não continuarem reféns do pacote tecnológico de insumos e sementes, da formação de 

jovens rurais, da criação do Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia (CVT), dos 

cursos desenvolvidos no âmbito da agroecologia, dentre outras ações. 

Esta é a proposta de formação pretendida pelo núcleo, única instituição do campo 

agrário jataiense que atua claramente nessa perspectiva de formação humana emancipadora e 

que poderia capitalizar os camponeses para uma possível subversão da ordem hegemônica e 

das posições ocupadas nos polos do campo. Suas práticas educativas são pretenciosas e 

inovadoras no campo agrário jataiense, tendo em vista que o núcleo, assim como os 

camponeses, está cercado por agentes e instituições, historicamente, ligadas e criadas em 

função do agronegócio, além de estarem igualmente e literalmente ilhados pela monocultura 

extensiva. 

Pela análise desenvolvida, pode-se relacionar a frustração de algumas de suas 

práticas educativas junto aos camponeses, principalmente ao não conseguirem concretizar 

totalmente os objetivos e metodologias propostas, ao pouco tempo de criação dessa instituição 

e a vários outros obstáculos, tais como: a falta de recursos para manutenção do núcleo na 

universidade e para a continuidade dos projetos, o pouco tempo previsto em editais para 

concretização de seus objetivos formativos e a dificuldade em implementar metodologias 

participativas, decorrente, principalmente, do condicionamento formativo histórico do 

campesinato em receber ações extensionistas imbuídas de princípios educacionais anti-

dialógicos e metodologias diretivas, prontas e acabadas. Esse último obstáculo demonstra 

claramente o embate em nível ideológico de concepções distintas do processo de formação em 

curso no interior do campo agrário. 

A partir da pesquisa realizada com os camponeses, identificou-se por meio de suas 

ações e discursos que as práticas educativas são reconhecidas por esses sujeitos como 
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constitutivas do habitus camponês. Porém, evidenciou-se por meio da pesquisa que essas 

práticas educativas são parcialmente adotadas e interiorizadas pelo campesinato da forma 

como são preconizadas pelo núcleo.  

O núcleo apresenta potencial significativo no campo agrário no sudoeste de Goiás, 

tanto na formação de seus agentes para atuar na contra mão da hegemonia estabelecida pelo 

agronegócio, quanto para a continuidade do processo formativo pretendido, prenhe de práticas 

educativas que a longo prazo podem ser constitutivas e legitimadoras do habitus camponês e 

da (re)capitalização desses sujeitos no campo estudado. 

Já a Coparpa e o Senar desenvolvem práticas educativas sistematizadas e não 

sistematizadas, ao mesmo tempo.  

As práticas educativas sistematizadas do Senar são cursos desenvolvidos para os 

camponeses, com duração variada e em locais diversos, seja nas casas dos agricultores, seja 

na sede dos assentamentos ou outros locais. A intencionalidade que possuem com a formação 

preconizada pôde ser apreendida, principalmente, por meio da metodologia descrita em seus 

documentos, do tipo de curso a ser ofertado aos camponeses e dos conteúdos dos cursos, que 

são esquematizados para o atendimento específico do campesinato. No entanto, sua 

metodologia visa a inserção desses sujeitos no mercado, na cadeia produtiva capitalista. 

Desse modo, ao entrevistar os camponeses para entender como as práticas educativas 

do Senar interferem na reprodução dessa categoria social, o que se identificou foi que essas 

práticas, assim como as do Neaf, são tomadas pelo campesinato parcialmente como 

estratégias para sua manutenção e reprodução no campo.  

No entanto, os motivos para essa não apreensão total se mostraram diferentes e 

podem estar relacionados à intencionalidade da instituição e dos seus agentes com a formação 

proposta. A intenção do Senar é formar para a inserção no mercado e a intenção do 

campesinato ao participar dos cursos, é agregar novos saberes aos já adquiridos, conhecer 

novas possibilidades (fazem muitos cursos por curiosidade e por não conhecerem as 

atividades produtivas que figuram como conteúdos dos cursos) e quem sabe inseri-las em suas 

propriedades. Mas, na maioria das vezes, como demonstrado, não o fazem e apenas 

aproveitam parcialmente os saberes apreendidos. É uma minoria que realiza os cursos e inicia 

uma nova atividade produtiva a partir deles.  

Em um nível mais profundo e subjetivo de análise da educação veiculada pelo Senar, 

identificou-se que suas práticas educativas têm uma intencionalidade de formar para o capital, 

para fazer com que o campesinato se enquadre no que é conhecido como “agronegocinho”, ou 

seja, que atuem nos moldes do agronegócio, mas em pequena escala. Nessa linha de atuação 
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do Senar e de seus agentes, esses sujeitos deixam de ser vistos e tratados como camponeses 

para serem tratados como pequenos produtores. Grande produtor = agronegócio/Pequeno 

produtor = agronegocinho.  

Assim, a educação veiculada por meio das práticas educativas analisadas, não reforça 

o habitus camponês e sim o agromodernizador e contribui apenas parcialmente para a 

recapitalização desses sujeitos. Em termos mais teóricos, a lógica do campesinato é a de 

produzir para vender e comprar mais mercadorias, seja para melhorar sua casa, seus meios de 

produção
104

, ou ainda, aprender para melhorar a unidade familiar e não aprender-apreender e 

transformar esse aprendizado em atividade produtiva para auferir lucro. 

Esse processo de aprendizado teria uma fórmula expressa mais ou menos assim: 

aprender-apreender-ressignificar o conhecimento, para si mesmo, para sua unidade produtiva 

e familiar.  

As práticas educativas desenvolvidas pela Coparpa, sejam sistemáticas ou não 

sistematizadas e dispersas, seguem a mesma consideração tecida para as práticas do Senar, 

pois possuem, nitidamente, em suas práticas educativas sistematizadas (cursos, projetos, dias 

de campo), e não sistematizadas (relatórios, panfletos, jornais periódicos, nos documentos 

analisados, discurso de seus agentes, entrevistas, diálogos informais), o objetivo de tornar o 

camponês um pequeno produtor do agronegocinho. 

A análise pode ir mais além, tendo em vista que fica claro em suas práticas 

educativas a intenção da cooperativa e de seus agentes em galgar uma subversão de suas 

posições no campo, à medida que se identificou que, no imaginário da instituição e de seus 

agentes, anseiam na verdade a possibilidade de se tornarem grandes produtores e figurarem no 

polo dominante do campo agrário jataiense (e região).  

Essa análise foi realizada com base no conjunto de elementos reunidos para a 

pesquisa e a partir do que está produzido materialmente e simbolicamente pela cooperativa. O 

Estudo do percurso histórico e de suas práticas educativas possibilitou apreender que, desde a 

sementinha da qual originou o “assentamento” Rio Paraíso, até o mar de soja produzido pela 

cooperativa no município, que a instituição e seus agentes aspiram o modelo de 

desenvolvimento do agronegócio. 

Essa aspiração tem produzido efeitos significativos, principalmente simbólicos no 

imaginário da instituição, de seus agentes e do campesinato, que creem nessa possibilidade de 

                                                 
104

 Essa é uma das características básicas da caracterização do campesinato, expressa pela fórmula M-D-M 

(Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria). Já a lógica característica da produção capitalista é expressa pela fórmula D-

M-D ou D-M-D’ – Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro ou Dinheiro-Mercadoria-Dinheiro – Lucro. 
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“ascensão” e desejam compor o quadro de associados da cooperativa (que anteriormente aos 

programas e projetos governamentais como o PAA, PNPB e PNAE, restringiam essa 

participação por meio do valor de suas cotas, que só foram reduzidas após esse período).  

Desse modo, a cooperativa foi produzindo a crença da possibilidade de subversão 

dos agentes no interior do campo, foi atraindo adeptos e se capitalizando, munindo-se de 

capital econômico, social e simbólico, para se firmar como “grande” produtora dos pequenos. 

A pesquisa demonstrou, que o intuito da cooperativa é a especialização produtiva e tudo que 

deriva dela, visando, sempre, concentrar suas atividades em poucos produtos para que se 

possa produzir em maior escala, seguindo a lógica agromodernizadora do modelo de 

desenvolvimento capitalista, sendo constitutiva e reforçando um habitus igualmente 

agromodernizador. 

Essa lógica é perceptível por qualquer pessoa que percorra o interior do 

“assentamento”, ou que passe pelas margens da Go 060, entre Jataí e Rio Verde, não 

conseguindo distinguir, por meio da paisagem posta, onde está situado o “assentamento” e 

onde estão situadas as grandes propriedades da região. Mas não somente por essa 

característica, pôde ser constatada também pelos produtos comercializados: leite, soja, milho 

e sorgo.  

Mesmo quando a cooperativa ingressou nos programas/projetos governamentais do 

PAA e PNAE (para nem falar do PNPB), que são políticas inerentes ao campesinato (e 

estimulam, portanto, o policultivo), a cooperativa não diversificou sua produção. A 

propaganda foi de que a Coparpa aumentou 14 produtos em sua lista de comercialização, mas, 

ao verificar quais são esses produtos, constata-se que são todos são derivados dos produtos 

principais, como bebida láctea, fubá de milho, dentre outros. 

A produção dos relatórios anuais, jornais, e sua distribuição, vende a imagem da 

cooperativa como propaganda, obtendo êxito para atrair mais adeptos e, assim, expandir-se, 

simbolicamente e fisicamente, pois chega a possuir filiais também em outros municípios, em 

Rio Verde e no estado do Mato Grosso. 

Pela pesquisa com os camponeses, identificou-se que as práticas educativas também 

são parcialmente tomadas como estratégias para sua reprodução e manutenção no campo, seja 

por meio de experiências positivas ou negativas de participação na cooperativa.  

Positivas quando apreendem e ressignificam saberes por meio dos projetos e dos 

programas dos quais participam, implementando-os em suas propriedades e melhorando sua 

produção em determinadas atividades, como no projeto “balde cheio” (o que não quer dizer 

que os camponeses sigam a lógica de produção preconizada pela metodologia do balde cheio). 
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Nesses casos, o campesinato reconfigura os saberes para sua capitalização, que lhes servem 

como estratégia para melhorar suas vidas e suas propriedades, por mais que os projetos e 

programas reforcem, por meio de suas práticas educativas, o habitus agromodernizador.  

As experiências negativas existem e se dão quando os camponeses ingressam em 

projetos e os concluem frustrados, por não conseguirem atingir o que foi preconizado. 

Obtiveram-se exemplos dessa situação quando alguns sujeitos entrevistados que participaram 

do PNPB via Coparpa, relataram desfechos trágicos dessa participação. Nesses casos, o 

aprendizado é doloroso e lhes custa caro, podendo até mesmo se descapitalizarem, seja 

economicamente ou seja pela possibilidade de perderem novamente suas terras, voltando a um 

estado de pauperização.  

Esse tipo de situação põe em xeque a manutenção e a reprodução do campesinato no 

campo agrário e explicita o conflito entre uma educação que pretende formar os sujeitos para 

serem autônomos e se desprenderem das amarras impostas pelo capital, e uma educação que 

pretende formar para a continuidade desse modelo de desenvolvimento capitalista no campo, 

que serve única e exclusivamente aos interesses do agronegócio, para perpetuarem sua 

hegemonia no interior do campo. 

Para finalizar, identificou-se que a educação tem fundamental importância para o 

campesinato no campo agrário e que as práticas educativas podem servir tanto para 

(re)capitalização do campesinato quanto para sua descapitalização. O que caracteriza e define 

as práticas formativas dos agentes e instituições é a metodologia utilizada e a intencionalidade 

objetivada/exteriorizada em suas práticas educativas.  

A concretização das práticas educativas pode se dar tanto por meio de ações 

sistematizadas e planejadas quanto por vias subjetivas e práticas educativas dispersadas e não 

sistematizadas que, igualmente e talvez mais profundamente, inculque uma educação 

constitutiva e reforçadora de determinado habitus. 

Como disse Paulo Freire na frase utilizada como epígrafe: “Qualquer que seja, 

contudo, o nível em que se dá a ação do homem sobre o mundo, esta ação subentende uma 

teoria.” (1988, p. 40). Nesse sentido, todas as ações humanas podem ser consideradas 

educativas, principalmente as desenvolvidas por todos agentes e instituições que compuseram 

o quadro desta tese, principalmente se levado em consideração o trabalho de cunho 

extensionista que exercem, em maior ou menor grau. 

Isso porque o trabalho extensionista é educativo desde sua concepção e a forma 

metodológica com que será propagado é definidora de formações distintas. Se embasado em 

uma teoria antidialógica, no sentido de desconsiderar o outro e sua realidade na imposição e 
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prescrição de conhecimentos e técnicas, cumprirá um papel de formação massificadora de 

sujeitos dóceis e dependentes, cumpre um papel de domesticação e submissão aos princípios 

hegemônicos da sociedade capitalista vigente. As práticas educativas, nessa perspectiva, 

descapitalizam o campesinato e colocam sua manutenção e reprodução em risco no campo 

agrário, como demonstrado. 

Já se o trabalho extensionista for embasado em uma teoria calcada em princípios do 

que se denomina de educação popular em seu sentido legítimo e político, de uma educação 

com e para o povo, as práticas educativas emanadas daí poderão contribuir para 

(re)capitalização, reforço do habitus camponês e do modo de vida desses sujeitos, formando 

para autonomia diante do sistema de produção vigente. 

Isso porque a extensão popular no âmbito agrário trabalha com práticas educativas 

desenvolvidas no âmbito da agroecologia, do modos sustentáveis de plantio e de vida no 

campo, que vão ao encontro de práticas desenvolvidas pelos camponeses milenarmente, como 

as de uso e conservação do solo, de plantio com a utilização de adubo natural, de manutenção, 

reprodução e conservação de sementes crioulas e até mesmo aplicação de defensivos 

alternativos. A metodologia da extensão popular também vai ao encontro das metodologias de 

ensino camponesas, tendo em vista que se propõe participativa e dialógica, igualmente a 

metodologia utilizada pelo campesinato em seus processos de formação, que desde o 

nascimento formam uns aos outros para a vida no campo, em um processo dialógico do 

camponês para o camponês. 

Espera-se, a partir de tudo que foi pesquisado, analisado e demonstrado, contribuir 

para o avanço do processo de construção do conhecimento no que se refere à educação 

camponesa, pois sustenta-se a tese de que a educação tem papel fundamental no processo de 

recriação camponesa, na sua manutenção e permanência no interior do campo agrário, desde 

que seja realizada na perspectiva de reforçar o habitus camponês. 

Espera-se que este estudo sirva de reflexão para todos os educadores e educadoras 

que lidam com o campesinato, seja de instituições escolares ou não escolares, nos diferentes 

espaços que nós, sujeitos desse processo, habitamos no campo agrário, pois temos 

responsabilidades no processo de formação desses sujeitos e podemos optar pelo tipo de 

educação a ser objetivada/exteriorizada em nossas práticas educativas e assim contribuir com 

o reforço do habitus camponês, assegurando sua manutenção e reprodução no campo agrário. 
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