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A meu ver, o que interessa em primeiro lugar e constitui o problema 

essencial e primordial da economia agropecuária brasileira, é a 

melhoria das condições de vida do trabalhador rural. É disso que se há 

de cogitar em primeiro e principal lugar. 

 

Prado Jr (1979) 
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DAUDE, Rodrigo Bastos. 2018, 177f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação). 

MODO DE VIDA E REPRODUÇÃO CAMPONESA NO ASSENTAMENTO VILA 

BOA EM GOIÁS-GO. Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás. 
 

RESUMO 

 

A tese Modo de vida e Reprodução Camponesa no Assentamento Vila Boa, em Goiás-GO 

tem por objeto de estudo a cultura no Projeto de Assentamento (PA) Vila Boa no município 

de Goiás, criado em 06 de setembro de 1996 e composto por 13 famílias. Os sujeitos desta 

pesquisa foram os assentados de reforma agrária do referido PA. Tomei a categoria 

campesinato como quadro comparativo para estudar sua cultura. É um movimento 

investigativo vinculado à linha Trabalho, Educação e Movimentos Sociais do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás 

(PPGE-UFG), que buscou discutir a seguinte questão: Qual é o modo de vida dos assentados 

de reforma agrária do PA Vila Boa, no sentido de constituírem estratégias de sobrevivências 

do ponto de vista da reprodução social? O objetivo foi compreender a cultura no assentamento 

rural de Vila Boa no município de Goiás-GO, a fim de entender os impasses e avanços na 

cultura a partir dos elementos característicos do modo de vida dos assentados no sentido da 

reprodução social. Realizou-se um estudo bibliográfico numa perspectiva qualitativa, 

observação de campo com uso de questionários e entrevistas com os assentados do 

assentamento rural Vila Boa no município de Goiás-GO. O referencial teórico está 

fundamentado numa base sociológica que discute a questão agrária, campesinato e a política 

agrária no Brasil, bem como as primeiras ocupações e assentamentos rurais em Goiás a partir 

do final da década de 1970. Utilizaram-se também estudos sobre a teoria geral da cultura a 

partir da ideia de cultura como reflexo, criação e um conjunto de práticas, técnicas, símbolos e 

de valores para convivência social. O PA Vila Boa, como reflexo deste conjunto de práticas, 

tem seu modo de vida e as possibilidades de reprodução social do camponês “forjados” na 

sociabilidade com os agentes externos, vizinhos e poder público local. E o modo de vida dos 

assentados do PA Vila Boa não tem imbricação direta a favor da reprodução social do 

camponês. 

 

Palavras-chave: Modo de vida e cultura, assentamento rural, questão agrária em Goiás. 
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DAUDE, Rodrigo Bastos. 2018, 177f. Thesis (Graduation Program in Education). MODO 

DE VIDA E REPRODUÇÃO CAMPONESA NO ASSENTAMENTO VILA BOA EM 

GOIÁS-GO. Education College of the Goiás Federal University. 
 

ABSTRACT 

 

The thesis Modo de vida e Reprodução Camponesa no Assentamento Vila Boa em Goiás-GO 

has as a study object the culture in the Vila Boa Settlement Project (SP) in the town of Goiás, 

created on the 6th of September, 1996 where 13 families live. The research subjects were the 

people settled due to agrarian reform in the SP. We selected the peasant category as a 

comparative framework to study their culture. This is an investigation movement related to 

Work, Education and Social Movements of the Graduation Program in Education at the 

Education College of the Goiás Federal University (PPGE-UFG), which aimed at discussing 

the following problem: What is the life style of people settled due to agrarian reform of Vila 

Boa SP, when it comes to constituting survival strategies from a social reproduction 

perspective? Our purpose was to understand culture in the Vila Boa rural settlement in the 

town of Goiás - GO, so as to understand drawbacks and advances regarding culture and 

typical elements of life style of settled people and their social reproduction. We performed a 

bibliographic study with a qualitative approach, field observation with questionnaires and 

interviews with the rural settled people in the town of Goiás - GO. The theoretical reference 

relies on a social background that discusses the agrarian issue, peasantry and agrarian 

Brazilian politics, as well as the first occupations and rural settlements in Goiás starting at the 

end of the 1970´s. We also used studies on cultural general theory taking culture as reflection, 

creation and a set of practices, techniques, symbols and values for social living. Vila Boa SP, 

as a reflection of such set of practices, has a life style and peasant social reproduction 

possibilities “forged” in sociability with external agents, neighbors and local public power, 

atypical in their occupation and constitution as a rural settlement. Thus, settled people´s life 

styles do not entail a direct influence on peasant social reproduction. 

 

Keywords: Life Style and Culture, Rural Settlement, Agrarian Reform in Goiás. 
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PROPÓSITOS E CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

Alimentos. Antes de tudo, a comida que falta. Moradia, terra e trabalho. Educação, 

cooperativismo. Irrigação, meio ambiente. Cidadania. Justiça e conflito social. 

Êxodo urbano. Bóia fria, desemprego, invasão de terras. Esperança e fome... Os 

assentamentos surgem da luta de trabalhadores rurais sem terra. (BERGAMASCO; 

NORDER, 1996, p. 07) 

 

Esta pesquisa está vinculada à linha Educação, Trabalho e Movimentos sociais do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás (PPGE-UFG) e apresenta como objeto de estudo a cultura no Projeto de 

Assentamento (PA) Vila Boa no município de Goiás. Os assentados são sujeitos desta 

investigação.  

Decidi chamar este trabalho de Modo de Vida e Reprodução Camponesa no 

Assentamento Vila Boa, em Goiás-GO por identificar as formas de viver desta comunidade, 

de produzir e reproduzir socialmente dos assentados e que a cada dia, tem posto em 

dificuldades a manutenção das famílias assentadas de reforma agrária nesse PA. São situações 

que permitem aos assentados refletir que seus filhos não devem continuar na “roça” e que o 

melhor para eles é na cidade. Esse modo de ver a vida põe luz nas metamorfoses e 

continuidades da cultura camponesa tradicional e questiona a capacidade de criação e 

recriação desses sujeitos frente às conjunturas sociais, econômicas e políticas.  

O sujeito central é o assentado de reforma agrária, ora camponês1 que, pela tradição 

familiar, conserva formas de produção e modo de vida expressos no sentido de uma cidadania 

camponesa que, a partir dos assentamentos, seria consolidada. Trato esses sujeitos 

potencialmente como camponeses com ou sem terra, mas também são os meeiros, 

arrendatários, sitiantes, posseiros, diaristas e outros que, desde o fim do período Imperial, vêm 

labutando num/por um pedaço de chão para sua sobrevivência. Exponho que as políticas 

públicas para o setor rural os reconhecem, mas não atendem a amplitude das necessidades de 

políticas públicas em educação, saúde, financiamento, crédito, assistência técnica, entre 

outros.  

O que chama a atenção é a forma de o sujeito lidar com a terra. Historicamente, é 

aquele que vive do que produz e vende apenas o que sobra da alimentação da família. Por 

isso, camponês, como conceito-síntese, é a referência, mesmo que, neste momento, esteja 

                                                
1 Deixo claro que não estou considerando que todo sujeito que participou de luta para conquistar o acesso à terra 

e é assentado de reforma agrária tem a cultura camponesa. Poderá sim vir a ser um camponês, mas, num 

primeiro momento, não é possível certificar sobre todos os assentados. 
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enquadrado como assentado de reforma agrária. É no assentamento rural que os camponeses 

passaram a ter maiores oportunidades de reconstrução do modo de vida e reprodução social.  

Na especificidade do PA Vila Boa, os assentados de reforma agrária estabeleceram 

como estratégias de sobrevivência e mecanismos de reprodução social e produtiva a 

pecuarização associada a uma outra fonte de renda (como aposentadoria ou trabalharem como 

diaristas). Mas, além disso, existem estratégias como a venda in natura e o processamento do 

leite e seus derivados (queijo, mussarela, requeijão, doce), o porco (linguiça), frango e 

algumas hortaliças produzidas em pequena escala. Os excedentes, quando existem, são 

levados para cidade de Goiás, nas feiras do produtor rural. Contudo, a falta de organização em 

termos de associação e/ou cooperativa representa o principal impasse para a consolidação 

dessas estratégias. 

A partir da identificação desses sujeitos da investigação, foi possível abrir uma 

pergunta: Qual é o modo de vida dos assentados de reforma agrária do PA Vila Boa, no 

sentido de constituírem estratégias de sobrevivências do ponto de vista da reprodução social 

enquanto cidadãos que necessitam de terra para o trabalho? 

Essa questão reflete o objetivo de compreender a cultura no assentamento rural de Vila 

Boa no município de Goiás-GO, a fim de entender os impasses e avanços na cultura a partir 

dos elementos característicos do modo de vida camponês, com vistas à reprodução social, 

constituída como espaço de subjetividade, socialização e, portanto, resultado de tudo aquilo 

que a experiência humana aprendeu e socializou no espaço da natureza (No capítulo 2 

dediquei uma análise ampla sobre o conceito de cultura e a cultura camponesa). 

Consciente de que esta reconstrução não se dá no abstrato, mas na concretude da vida 

cotidiana, busquei no Assentamento Vila Boa2, no município de Goiás, o universo de 

pesquisa. O assentamento Vila Boa foi criado em 06 de setembro de 1996, a partir da 

desapropriação da "Fazenda Vila Boa", conhecida também como "Fazenda Bezerra". 

A maneira como ocorreu a formação do grupo de ocupação do PA Vila Boa replica 

vários aspectos do modo de vida atual dos assentados. Nessa reflexão, Shanin (2005), 

Medeiros e Leite (1999) destacaram a importância da trajetória de luta para a conquista de 

acesso à terra como o principal meio articulador da formação política e social dos 

                                                
2 De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (2015) o 

PA Vila Boa no município de Goiás tem uma área total de 825,7210 ha (oitocentos e vinte cinco hectares, setenta 

e dois ares e dez centiares, equivalente a 170,60 alqueires), aproximadamente 10% deste total ficou destinando a 

reserva legal, sendo a área destinada as 13 parcelas de 793,2248 ha (setecentos e noventa e três hectares, vinte e 

dois ares e quarenta e oito centiares, equivalente a 163,88 alqueire). Fonte: Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), Projetos de Reforma Agrária conforme fase de implementação, 2015. Disponível em 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-

agraria/projetos_criados-geral.pdf   

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-agraria/projetos_criados-geral.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-agraria/projetos_criados-geral.pdf
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camponeses, tanto do ponto de vista de reproduzir socialmente, como no sentido de reafirmar 

sua identidade de cultura tradicional camponesa. No início, não contaram com a atuação 

direta da Igreja, Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST)3 ou de qualquer outro mediador, mas, aos poucos, foram adotados por essas 

instituições. Segundo o agente pastoral da época, Luismar Ribeiro Pinto4, o grupo contava 

com sujeitos que tinham experiência em outras ocupações na região e não conseguiram terra. 

Por isso, já haviam passado por um aprendizado junto aos agentes mediadores, principalmente 

da CPT.  Isso evidencia o apontamento de Pessoa (1997, p. 85), segundo o qual houve uma 

mudança na postura do camponês goiano e, a partir daí, já existia um “savoir-faire”, que 

desencadeou a própria Revanche. Na organização da escolha da terra e da primeira ocupação, 

o grupo não representava a bandeira de nenhum movimento ligado à luta pela terra.  

E em um contexto em que já havia muitos assentamentos em Goiás, a técnica de fazer 

acampamento, de ocupar as fazendas, negociar com INCRA com a mediação da CPT passou a 

ser incorporada por camponeses que participavam de processos de ocupação e assentamento. 

Nesse ponto, fica claro o que Pessoa (1999) assinalou sobre as ocupações no município de 

Goiás: elas não ocorrem numa concepção voluntarista dos agentes mediadores e nem 

unicamente dos camponeses. As ocupações originam-se dos movimentos organizados pelos 

camponeses, que têm respaldos dos agentes, seja de forma direta à frente do movimento ou 

pelo aprendizado nas lutas sociais.  

Hipoteticamente, entendo que o fato de os sujeitos que vieram a ocupar a fazenda não 

representarem nenhum movimento organizado e de conhecimento público, ligado à luta pela 

terra, mas partiram de interesses particulares de sujeitos que não tinham relação tradicional 

com a lida na terra. Merece atenção e pode ter agregado um modo de vida que destoa da 

cultura camponesa tradicional, principalmente no que tange à não garantia da reprodução 

social. Além disso, destaco que esses sujeitos negociaram com o fazendeiro e, em um 

primeiro plano, não demostram tradição de luta e perseguição de fazendeiro, ou seja, não 

tiveram um percurso de contradições sociais comuns à maioria das ocupações e 

assentamentos no Brasil. 

                                                
3 Informações fornecidas por assentados e agentes da Comissão da Pastoral da Terra.  
4 Graduado em Direito e Mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás. Atuou na época do 

assentamento Vila Boa como advogado na Comissão Pastoral da Terra (CPT), depois na Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás (FETAEG) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG). Atualmente, desenvolve atividades jurídicas na Sociedade Maranhense de Direitos 

Humanos em Brasília e é Conselheiro da Câmara Especial Recursal, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 
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Se, como hipótese, não houve as contradições com o capital, política agrária e os 

fazendeiros e, se a maioria dos filhos não está mais no lote, por certo, isso não imbrica na 

necessidade da reprodução camponesa dos filhos. Isso faz do PA Vila Boa um assentamento 

sem precedentes para generalidades com outros projetos de reforma agrária no país.  

O tamanho do lote e o tipo de terreno também chamam atenção para o PA Vila Boa. 

Conforme INCRA (2015), a média de tamanho dos lotes nos assentamentos rurais do 

município de Goiás é de 28 hectares, embora o Módulo Fiscal5 do munícipio seja de 45 

hectares. Mas o PA Vila Boa possui uma área maior por lote, em média, 61 hectares e o 

assentamento está numa gleba de terra adaptável para atividades agropecuárias, “de cultura”. 

Isso traz a esse assentamento, ao mesmo tempo, lotes com dimensões maiores que o 

convencional e terra adaptável para a agricultura. Apesar de recomendado, o plantio de 

culturas anuais e perenes não é a principal atividade agrícola do assentamento. Não existe 

uma plantação de arroz, feijão ou milho. Vê-se muito a plantação de cana-de-açúcar, 

normalmente utilizada na alimentação do gado, pois o solo, mesmo sendo indicado para 

diversas culturas anuais, tem sido usado para pastagens e criação de gado.  

A partir dessas premissas iniciais, houve a necessidade de aproximação e abordagem 

dos sujeitos e a definição de qual movimento metodológico daria a conhecer o modo de vida 

camponesa no PA Vila Boa, bem como as implicações para sua própria reprodução social.  

A principal motivação para essa pesquisa deve-se ao fato de ter feito parte de um 

assentamento rural de reforma agrária, e hoje, tanto eu como minha família lamentamos o 

insucesso deste projeto de vida. Desde a década de 1990, tenho conhecimento dos 

assentamentos rurais no município de Goiás e como esta reorganização do espaço agrário tem 

impactado toda a região nos aspectos econômicos, sociais e culturais. Tal fato tem gerado 

implicações na vida, principalmente dos sujeitos que deixaram de ser sem terra para se 

tornarem “proprietários de seus lotes” e assentados de reforma agrária. 

Nesse período, vivíamos um clima de agitação em torno da questão da terra e um 

boom de ocupações em todo o município, que vieram a originar os assentamentos, tornando 

Goiás o município com maior número de assentamentos no Estado, vinte e quatro ao todo6.  

                                                
5 É uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado pelo INCRA para cada município, o qual é tomado 

como referência para dividir as propriedades desapropriadas em parcelas. A Lei 8629 de 1993 regulamenta esses 

relativos à reforma agrária; Fonte: http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-

fundiaria/regularizacao-fundiaria/indices-cadastrais/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf 
6 Informações retiradas do site do INCRA. Fonte: https://incragoias.wordpress.com/distribuicao-dos-

assentamentos-no-estado-de-goias/reforma-agraria-em-goias/ Acesso: 17/01/2018. 

 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/indices-cadastrais/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/regularizacao-fundiaria/indices-cadastrais/indices_basicos_2013_por_municipio.pdf
https://incragoias.wordpress.com/distribuicao-dos-assentamentos-no-estado-de-goias/reforma-agraria-em-goias/
https://incragoias.wordpress.com/distribuicao-dos-assentamentos-no-estado-de-goias/reforma-agraria-em-goias/
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Até o ano de 1996, estive morando com minha mãe e meu irmão na Colônia de Uvá, distrito 

no município de Goiás, enquanto meu pai estava acampado na fazenda São Carlos, em 

processo de desapropriação. Com a constituição do assentamento, nesse mesmo ano, toda a 

família foi morar no lote do assentamento. Minha infância e adolescência foram num contexto 

de ocupação de terra e formação de assentamento rural na Fazenda São Carlos. Em 2004, fui 

morar na Cidade de Goiás, em razão da aprovação no vestibular em Matemática, e não voltei 

a morar no assentamento. Prossegui na cidade e na carreira docente. Meu irmão entrou para a 

carreira militar, minha mãe tornou-se servidora pública estadual e teve que morar na Colônia 

de Uvá. Para não ficar sozinho e também porque precisava de outras pessoas na lida do 

campo, meu pai vendeu o direito de posse em 2010 e, assim, todos saímos do assentamento. 

Esse pode ser considerado apenas um exemplo da percepção de que a reprodução 

social do camponês não estava acontecendo de forma generalizada. A vontade de ficar na 

terra não estava sendo passada de pai para filho. Meu pai falava: “roça não dá camisa pra 

ninguém”, “vai estudar para ser alguém na vida”. Seria a percepção do próprio camponês de 

que as condições postas a ele pelas políticas públicas não permitiriam aumentar o nível da 

qualidade de vida? Ou apenas o desejo de que seus filhos não passassem pelas mesmas 

dificuldades pelas quais o pai passou? Ou também que seu modo de vida e cultura não tinham 

gerado nos filhos essa necessidade de ficar? Uma consequência direta dessa situação pode ser 

a venda, arrendo ou abandono dos lotes, uma vez que há a saída dos filhos do assentamento 

para estudo e/ou trabalho nas cidades e envelhecimento dos pais, que não conseguem exercer 

mais as atividades agrícolas.  

Na minha situação, pondero que era difícil permanecer no lote, uma vez que as 

condições materiais e de assistência técnica de preparo da terra, plantio, colheita e venda dos 

produtos eram insuficientes para a manutenção de toda a família no assentamento. Hoje 

considero que a ausência de políticas agrícolas voltadas para a pequena produção, caso dos 

assentamentos rurais, foi o principal fator impeditivo para a permanência no lote e reprodução 

social do agricultor na minha família.  

Esse é um caso específico, que não serve para construirmos generalizações analíticas 

sobre o processo geral de assentamentos no estado de Goiás e no Brasil. Contudo, existe uma 

infinidade de casos em que ocorre o contrário; mesmo com todas as dificuldades, insistem na 

luta pela permanência na terra. Isso caracteriza ou, pelo menos, marca sua cultura. O que há 

de diferente entre um e outro caso, daquele que saiu da terra e do que permaneceu? As 

respostas as essas perguntas podem apontar diversos contextos. Um desses é que as lutas e as 

contradições sociais pela conquista e permanência na terra poderiam implicar um modo de 
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vida/cultura camponesa determinantes para a reprodução social. É exatamente esse modo que 

foi investigado.  

Desde o primeiro movimento para esta pesquisa, na seleção do programa de 

doutorado, o assentamento rural no município de Goiás era o universo de investigação. 

Inicialmente, foi proposto fazer um estudo sobre os espaços educativos nos assentamentos 

rurais, na tentativa de responder sobre quais as instituições sociais formativas estavam 

presentes nos assentamentos rurais no município de Goiás.  

Ao avançar no estudo e análises sobre as questões agrárias brasileiras, notei a história 

social da luta pela posse da terra no município de Goiás7, no sentido de uma revanche dos 

camponeses contra os latifundiários, como pesquisado por Pessoa (1999). Já Oliveira, D., 

(2007) fez uma avaliação multitemporal do uso da terra no projeto de assentamento São 

Carlos, mostrando que as formas de lidar com a terra dependem do próprio solo, da formação 

rochosa, topologia do terreno, quantidade de água, entre outros. Ao estudar Almeida (2009), 

compreendi que já houve a discussão sobre os sentidos e significados atribuídos à escola pelos 

trabalhadores rurais em Goiás, uma instituição formativa que seria analisada por esta 

pesquisa. A investigação de Alves (2010) sobre as práticas educativas na formação dos 

trabalhadores rurais veio responder muitas das inquietações propostas inicialmente, ao tratar 

da influência de todos os agentes formativos presentes no campo agrário, trazendo como 

destaque a Comissão Pastoral da Terra.  

Para acrescentar algo às pesquisas já realizadas, deixei de priorizar quais agentes 

formativos estavam presentes no assentamento e me preocupei com o modo de vida dos 

camponeses depois de assentados e de ter convivido com as instituições formativas discutidas 

em Pessoa (1999), Oliveira, D., (2007), Almeida (2009) e Alves, (2010). A partir dessas idas 

e vindas, resolvi tratar da cultura no assentamento rural, no sentido de compreender o modo 

de vida dos assentados de reforma agrária e sua relação com a reprodução social (esta análise 

foi realizada no Capítulo 2), algo que me inquietava desde a saída do assentamento São 

Carlos.  

O primeiro passo foi não condicionar a legitimidade dessa atividade científica ao meu 

vínculo com o objeto de estudo, o que levou a me afastar do assentamento São Carlos e 

buscar estranhamento quanto ao universo da pesquisa. Daí a opção pelo assentamento de Vila 

Boa, cuja escolha deu-se pela particularidade em seu processo de constituição, apontado por 

                                                
7 De acordo com os dados fornecidos pelo Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, no município de Goiás, 

foram realizadas 19 pesquisas, 5 teses e 14 dissertações. Maiores detalhes sobre o quantitativo de dissertações e 

teses sobre os assentamentos rurais no município de Goiás pode ser verificado no Apêndice A. 
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muitos, sem as lutas sociais. Mas também poderia ser o PA Baratinha ou Engenho Velho, 

ambos da mesma época, mesmo município e carregam essa especificidade. Com isso, me 

apoio em Martins (2000b) quando assegurou que o distanciamento em relação ao objeto de 

investigação é importante para uma análise crítica entre sua consciência social e a situação 

social, principalmente naquilo que o pesquisador conhece de outros contextos na análise de 

seu universo de pesquisa.  

Para dar conta da tarefa de entender o modo de vida no assentamento rural Vila Boa, o 

empreendimento metodológico baseou-se na aplicação de questionários, entrevistas e 

observações de campo num enfoque qualitativo. Severino (2007) traz a abordagem qualitativa 

como uma das modalidades da pesquisa cientifica, e este trabalho, em parte, terá um olhar 

qualitativo na análise do universo investigado. Justifica-se essa opção naquilo que Alves 

(1991 apud LUDKE; ANDRÉ, 2013) entende como uma pesquisa chamada naturalística, que 

ocorre no ambiente natural, tendo o investigador contato direto com o ambiente de pesquisa. 

Ou seja, é o olhar do pesquisador na empiria e, ao mesmo tempo, na teoria acerca da temática 

(GAMBOA, 2003).  

Minayo (2010) destacou três etapas importantes para caracterizar qualitativamente um 

processo de investigação: fase exploratória, com levantamento de material documental 

(ocorreu de abril de 2015 a abril de 2017); trabalho de campo, com coleta de material 

empírico (de maio de 2017 a dezembro de 2017); e análise e tratamento do material empírico 

a partir do documental (janeiro de 2017 a maio de 2018). Por isso, a pesquisa qualitativa é 

essencial, na medida em que pode desvelar o universo dos valores, crenças e significados. 

Imbuído da tarefa de compreender o cotidiano, a rotineiro e as mudanças culturais dos 

assentados, a melhor forma de realizá-lo é levar em conta o caráter dinâmico, histórico, 

contraditório do fenômeno estudado na relação com a atividade de campo, realizada no local 

onde as pessoas vivem, de forma personalizada, ou seja, face a face com os assentados de 

reforma agrária do PA Vila Boa. Esse mesmo desenho foi necessário realizar quanto ao 

assentamento rural de Vila Boa, em face de o grupo de pessoas totalizar 13 famílias. Todas as 

13 famílias assentadas do PA Vila Boa responderam o questionário e compõem o grupo total 

de respondentes, que produziu as informações contidas nas figuras do capítulo 3. Contudo, 

dois foram excluídos da entrevista, conforme critério estabelecido no Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP)8 da Universidade Federal de Goiás, por terem menos de um ano no PA. 

                                                
8 Maiores informações podem ser encontradas no Anexo C 
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A expectativa era de que esses momentos (longos) junto aos camponeses permitissem 

aos poucos ir apreendendo o vivido, o rotineiro e aquilo que é apropriado como cultura. Por 

tais motivos, concordo com Oliveira, M., (2007), para quem a inserção junto aos assentados 

em suas diversas formas de manifestação social – aqueles espaços de sociabilidade – é o 

recurso metodológico mais adequado para apreensão dos problemas sociológicos e culturais.  

Nessa perspectiva de interação no assentamento, o contato se deu de duas formas: num 

primeiro momento, com a observação passiva; e, posteriormente, com a observação 

participativa, ambas conduzidas para o uso de uma ou mais técnicas de coleta de dados.  

A garantia da minha entrada no assentamento se deu pelo conhecimento que tenho 

com os camponeses devido às reuniões no Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR), festas 

nos assentamentos, contatos na feira do produtor, compra ou venda de produtos. Com a 

necessidade de apreender o vivido, um contato permanente foi estabelecido a fim de manter 

uma relação de múltipla confiança.  

Mas, no primeiro momento, limitei-me à observação passiva, associada à aplicação de 

um questionário. Bergamasco e Norder (1996) admitem que foi na análise do dia a dia nos 

assentamentos, que foi possível entender o sistema de relações que sustentam esse espaço, ou 

que nele se articulam com as diversas formas de convivência. Para D’Incão e Roy (1995), a 

observação permite ao pesquisador não interferir na coletividade e perceber como as relações 

são tecidas. O objetivo dessa postura justifica-se no fato de melhor precisar a rotina diária de 

cada camponês e sua família. 

O questionário foi fundamental nessa fase e também no estabelecimento de um 

diálogo aberto na observação participante. Com esse instrumento, houve maior liberdade para 

que o sujeito pesquisado apontasse características que podem passar despercebidas na 

primeira observação. De forma geral, todos os elementos de aproximação dos sujeitos e de 

coleta de dados serviram como base para as entrevistas, do tipo não estruturada (OLIVEIRA, 

M., 2007; LUDKE; ANDRE, 2013). 

A forma mais adequada para as entrevistas foi o uso de questões a partir de temas 

gerais que balizaram o diálogo com os assentados e assim coletar dados para sistematizar e 

compreender os elementos característicos do modo de vida dos assentados, as entrevistas 

permitiram estruturar as seguintes temáticas: procedência, produção no campo, práticas 

produtivas, organização social, significado da terra9. 

                                                
9 O capítulo 3 traz maiores detalhes sobre os instrumentos metodológicos de abordagem do sujeito. 
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Ao focar um estudo da cultura no assentamento rural, procurei adentrar sua trajetória 

histórica e compreender a dinâmica das relações que se estabeleceram ao longo de sua vida. 

Considerando que o modo de vida dos camponeses tem imbricações de um processo histórico 

de transformação social, esta análise concorre para a construção de um quadro teórico que dê 

conta de explicar os avanços e impasses na cultura dos camponeses. 

A tese aqui apresentada está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo, 

Conflitos de Terras em Goiás e os Assentamentos Rurais, trata da construção de um quadro de 

referências teóricas e empíricas das lutas e a particularidade do Assentamento Vila Boa em 

sintonia com as lutas no Brasil. De forma sistematizada, propus as coordenadas, traços e 

situações que possibilitem contextualizar o assentamento ao conjunto das lutas pela terra, 

sobretudo no município de Goiás, evidenciando os sujeitos ou agentes mediadores 

envolvidos, bem como o olhar da academia acerca do objeto em tela. Prado Jr (1979), Ianni 

(1977; 1984) e Sauer et al (2016) permitiram obter um panorama nacional sobre a questão 

agrária, enquanto Itami Campos (1983; 2015) foi a referência para discutir os conflitos de 

terras em Goiás. Bergamasco e Norder (1996), Medeiros e Leite (1999) avançaram na 

exposição da origem dos assentamentos e sua relação com as políticas agrícolas, enquanto 

Pessoa (1999)10, Oliveira, D., (2007), Almeida (2009), Alves (2010) trataram de entender 

especificamente a constituição dos assentamentos rurais no município de Goiás pela mediação 

da Comissão Pastoral da Terra, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. 

No segundo capítulo, Cultura para falar de cultura camponesa, priorizei rastrear a 

origem e conceituar o termo cultura, traçando mecanismos que concorrem para sua 

constituição e para a aceitação daquilo que se denomina próprio ou cultural em cada 

sociedade. Um importante avanço nessa parte está no tratamento dado por José de Souza 

Martins (1981; 1989; 2000a; 2000b; 2009) à cultura camponesa na relação com política 

agrária brasileira e o desenvolvimento da ideia de campesinato como classe social e do 

camponês como sujeito originário dessa classe. Dessa relação do camponês e sua classe, da 

sua invisibilidade quanto às políticas públicas e para a sociedade de uma forma geral, 

centralizei a importância do assentamento rural na reprodução da cultura camponesa. Para a 

discussão específica da cultura, utilizei Williams (1992; 2007; 2011), Chaui (1995; 2008a; 

2000b), Laraia (2006), Bosi (1993), Cuche (2002) e Brandão (1995; 2002), que a 

apresentaram como o modo de vida e também conjunto de práticas, de técnicas, de símbolos e 

                                                
10 No caso da pesquisa de Pessoa (1999), Revanche Camponesa, há um quadro mais amplo de mediadores como 

por exemplo, FETAEG, CUT, CONTAG e outros. 
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de valores que consentem ao indivíduo não somente acomodar-se a seu meio, mas também 

adaptar esse meio as suas necessidades e projetos. 

No terceiro e último capítulo, Modo de Vida no PA Vila Boa apresento os dados da 

pesquisa de campo realizada entre os meses de agosto e dezembro de 2017, no assentamento 

rural de Vila Boa. Cuidei de apresentar a vida dos assentados de reforma agrária nesse 

assentamento, evidenciando não apenas as atividades produtivas, mas principalmente as 

motivações, as bases de conhecimento que fundamentam suas ações. Ficou claro que a 

contradição desse assentamento no seu processo de formação, pela negociação com 

fazendeiro, ausência de conflitos e por não representar nenhuma bandeira de movimentos 

sociais do campo demostram um modo de vida destoante da cultura camponesa que os 

movimentos sociais do campo constroem. Assim, alguns outros reflexos foram percebidos.  

Com a pretensão de concluir, foi possível afirmar que, após o estabelecimento do PA, 

as relações de sociabilidade foram diminuindo, voltando-se para a família e, no máximo, 

vizinhos; esta pode ser a justificativa para a inibição quanto às ações efetivas da associação 

e/ou criação de cooperativas. A longo prazo, o modo de vida dos assentados hoje pouco 

acrescenta para o incentivo da reprodução social dos filhos. Nesse processo, foram denotados 

os avanços e retrocessos na vida cultural dos assentados de reforma agrária do PA Vila Boa, 

na medida em que a ausência de contradições sociais na luta pelo acesso à terra implicou (deu 

origem) uma cultura sem obrigação de reprodução social camponesa. Essa ausência permitiu 

afirmar que nem todo projeto de assentamento de reforma agrária é mediatizado por 

movimentos sociais ou pela igreja Católica. Por esses motivos, trato o PA Vila Boa incomum 

na comparação com outros assentamentos no país e com diversos elementos que põem em 

risco a reprodução social do camponês.  
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1 CONFLITOS DE TERRAS EM GOIÁS E OS ASSENTAMENTOS 

RURAIS 
 

 

O Contexto da democratização da terra no Brasil sempre foi marcado por conflitos e 

revoltas populares. Configurando-se como um dos maiores e crônicos problemas sociais deste 

país, pelo fato de a divisão de terra ser um processo de exclusão social que está cristalizado 

desde a colonização do Brasil, com as chamadas capitanias hereditárias, depois, com a Lei das 

Sesmarias; em 1850, com a Lei de terras11 e, no início dos anos 1960, com a instalação da 

Ditadura Militar (1964), o Estatuto da Terra12. Prado Jr (1979) disse que, historicamente, a 

estrutura agrária no Brasil, forjada sob as bases do capital mercantil monopolista, guardou, 

desde seu início e durante a sua expansão geográfica e econômica, a característica 

fundamental da concentração da propriedade da terra.  

 

O acentuado grau de concentração da propriedade fundiária que caracteriza, [...] a 

generalidade da estrutura agrária brasileira é reflexo da natureza da nossa economia, 

tal como resulta da formação do país desde os primórdios da colonização, e como se 

perpetuou, em suas linhas gerais e fundamentais, até os nossos dias, [...] em 

empreendimento mercantil. (PRADO JR, 1979, p. 48). 

 

Alguns estudos fundamentam esse ponto de vista. Conforme Prado Jr (1979) e Pessoa 

(1999), a lei de terras não criou nada de novo, apenas estabeleceu o mercado de terra e a posse 

de terra passou a representar poder econômico e prestígio social. Para Bergamasco (1997), o 

Estatuto da Terra foi letra morta durante o regime militar para a resolução das questões 

agrárias. De forma geral, de 1532 aos anos de 1950, no Brasil, a forma mais usual de 

apropriação de terra foi o apossamento. 

No estado de Goiás,  

 

No início da década de cinquenta, os posseiros passam a oferecer resistência à 

sistemática prática dos fazendeiros de expulsá-los das terras que ocupam. Ocorrem 

conflitos nas seguintes localidades: Trombas de Formoso, Gurupi, Amaro Leite, 

Porangatu, (Capivara, Alvorada, Amargosa, Monte Alto, Rio Teresa), Jussara, 

Britânia, Novo Brasil, Goianésia, Salobinha, Itaporã, Camanã, Almas, etc. Destes 

ganhou notoriedade Trombas de Formoso no médio-norte goiano, área de terras 

devolutas ocupadas por posseiros antes de 1950. Embora os posseiros tivessem 

                                                
11 Lei no601, de 18 de setembro de 1850. Dispõe sobre as terras devolutas do Império. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm; Transformou a terra em mercadoria no mesmo 

tempo em que garantiu a posse da mesma aos antigos latifundiários.  
12 Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra e outras providências. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lim%20601-1850?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0601-1850.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm
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obtidos títulos de posse do governo, os fazendeiros resolveram expulsá-los. 

(CAMPOS, 2015, p. 85). 

 

Nesse período, dezenas de milhares de camponeses ficaram à margem do direito à 

terra como meio de trabalho e sobrevivência. Ainda assim, é possível exemplificar alguns 

conflitos dos camponeses na luta pela terra e contra as injustiças sociais por todo o país, como 

Canudos (1896-1897), Contestado (1912-1916), Trombas e Formoso (1949-1964). 

(MARTINS, 1981; SAUER et al, 2016). 

Marcamos, na década de 1960, uma maior intensificação das lutas pela terra no Brasil. 

É também um período em que se inicia uma série de ações da parte do governo no sentido da 

modernização do país, colonização dirigida e incentivo às empresas rurais. Assim começaram 

a surgir os movimentos sociais no campo, que reivindicavam a distribuição de terras e a 

desconcentração fundiária (MEDEIROS, 1989). Muitas dessas ações foram interrompidas 

pelo regime civil militar de 1964, o que, para Prado Jr (1979), submergiu as questões e formas 

emergentes de organização dos trabalhadores do campo, além de fomentar a modernização 

que incentivou a colonização de terras, gerando, assim, maior concentração. 

Por isso, os camponeses sempre tiveram que lutar para conquistar seu espaço, de modo 

que os assentamentos rurais sempre estiveram associados à luta pela terra e são originários de 

conflitos sociais. (BERGAMASCO; NORDER, 1996; MEDEIROS; LEITE, 1999). A década 

de 1980 foi caracterizada exatamente pelos movimentos sociais no campo, na luta pela 

mudança no tipo de posse da terra. Martins (2000b) destacou I PNRA, efetivado pelo decreto 

n. 91.766, de 10 de outubro de 1985, do Governo Federal pelo Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário (MIRAD) como o principal mecanismo do Estado para alterar a 

forma de uso e posse das terras. Esse plano foi responsável por resultados, mesmo que 

tímidos, mas positivos. 

Martins (2000b) conclui que, ao final da década de 1980 e início dos anos 1990, a luta 

pela reforma agrária ganhou destaque na mídia13 e chamou a atenção da população. Essa luta 

foi colocada na esteira das políticas públicas, exigindo-se, assim, um tratamento que fosse 

diferenciado da repressão até então usada nessas situações. Contudo, foi a eclosão de tensões 

                                                

13 A luta dos camponeses ganhou destaque na mídia apenas a partir do massacre dos sem-terra em Eldorado de 

Carajás-PA. A Polícia Militar do Pará assassinou 21 camponeses e deixou 69 feridos em 1996. Fonte: 

http://www.mst.org.br/2016/04/14/apos-20-anos-do-massacre-para-lidera-numero-de-mortes-no-campo.html 

 

http://www.mst.org.br/2016/04/14/apos-20-anos-do-massacre-para-lidera-numero-de-mortes-no-campo.html
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sociais e conflitos entre camponeses e fazendeiros ou com a polícia que forçaram a 

regularização de posses (BERGAMASCO, 1997; PESSOA, 1999; MARTINS, 2009).  

Uma das dificuldades em entender a transição entre o processo de luta pelo acesso à 

terra e sua conversão em assentamento rural é traduzida nas observações de Leite et al (2004), 

segundo as quais existe, da parte do Estado, o uso de qualquer regularização de terra como 

assentamento, incluindo as demandas dos grileiros, posseiros e seringueiros, sendo que, para a 

constituição de um assentamento rural, é necessário mais do que a distribuição e regularização 

da posse, mas de condições adequadas para o uso da terra.  

 

1.1 Um panorama sobre a questão agrária brasileira 

 

Infelizmente, as tentativas do Estado em distribuir terras pautaram-se num projeto 

desenvolvimentista e de monopólio dos investimentos públicos. É nesse sentido que Prado Jr 

(1979) fez sua crítica à reforma agrária, advogando que a utilização da terra no Brasil se 

realizasse em beneficio principal daqueles que nela trabalham, a fim de que não se constitua 

apenas em um “negócio” de pequena minoria, mas sim para elevar o padrão de vida da 

população rural e sua integração em condições humanas de vida. Algum tempo depois, 

Martins (2009), ao visualizar os assentamentos na reforma agrária, concluiu que nem sempre 

é a melhor alternativa para os camponeses, ou seja, assentar o camponês é apenas uma parte 

do que significa reforma agrária.  

Do ponto de vista jurídico, na sociedade brasileira os assentamentos rurais emergem a 

partir da década de 1980. Contudo, as lutas dos camponeses não se limitam ou têm seu 

“pontapé inicial” com o Estatuto da Terra14, elaborado, ao rigor da letra, para regular os 

direitos e obrigações dos imóveis rurais, propondo, assim, uma reforma agrária que 

assegurasse a todos o direito à propriedade da terra, condicionada à função social. Desde 

então, o Estatuto da Terra, tendo o Estado como seu agente principal, foi responsável pela 

regularização fundiária e planejador da extensão do capital ao campo.  

Mas as lutas camponesas têm seu início quando foram reservadas aos camponeses 

algumas funções nas recentes indústrias da década de 1930. Para Furtado (1989), a primeira 

metade do século XX foi marcada pela progressiva emergência de um sistema cujo principal 

centro dinâmico foi o mercado interno, principalmente o trabalho nas indústrias de São Paulo 

e Pernambuco. À medida que o desenvolvimento industrial sucedia a produção cafeeira, 

                                                
14 Lei nº 4.504, de 30 de Novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra e outras providências. Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm


27 

 

 

acentuava-se a concentração regional de renda. Assim, conforme Sauer et al (2016), coube 

aos camponeses a mão de obra barata, produzir a baixo preço o alimento para a cidade e gerar 

matérias-primas para as indústrias e exportação. Ainda acrescenta que “[...] embora, no 

Estado Novo (1937-1945) tenha havido algumas defesas da extensão dos direitos trabalhistas 

para o meio rural e preocupações com a fixação dos trabalhadores à terra, não houve avanços 

significativos” (SAUER et al, 2016, p. 54).  

A principal medida de acesso à terra e desconcentração regional da renda, nessa época, 

foi a Marcha para o Oeste, uma política criada no Governo de Getúlio Vargas. Furtado (1989, 

p. 239) afirmou que  

 

A tendência à concentração regional da renda é fenômeno observado 

universalmente, sendo amplamente conhecidos os casos da Itália, da França e dos 

EUA. Uma vez iniciado esse processo, sua reversão espontânea é praticamente 

impossível. Em um país da extensão geográfica do Brasil, é de se esperar que tal 
processo tenda a prolongar-se extremamente. 

 

Furtado (1989) defendeu que esse processo de reversão causado pelas indústrias 

deveria ser estimulado pelo Estado e a Marcha para Oeste foi uma destas tentativas. De forma 

geral, priorizava-se a migração para a região central do Brasil (acabou sendo uma etapa 

preliminar à ocupação da Amazônia) e uma forma de subsidiar a industrialização no sudeste 

do país. Claramente, a Marcha para o Oeste abriu fronteiras na região central do Brasil, 

apontando para uma política desenvolvimentista (SAUER et al, 2016). O que mais chama 

atenção nessa abertura de fronteiras foi o surgimento de conflitos nas regiões que receberam 

imigrantes e um dos principais entraves a esta situação é a política governamental, que não 

atendeu à chegada de número exagerado de pessoas à região em conflitos com os moradores 

da região. (MARTINS, 1981). 

De acordo com a proposta do Governo, a intenção era ocupar as terras na região 

central do país, com a divulgação de que aqui havia muitas terras desocupadas. O próprio 

movimento de Trombas e Formoso (1949-1964) exemplifica a ingerência na condução das 

propostas e a ocorrência desses conflitos em Goiás entre os camponeses sem ou com pouca 

terra, com fazendeiros, grileiros e a polícia militar. Na região do “Mato Grosso de Goiás”, 

Pietrafesa (2016, p. 119) apontou que  

 

O governo federal criou uma política de “marcha para o Oeste”, coordenando a 

abertura da fronteira pioneira na região. Esta política abriu dois canais de conflitos. 

Não deu conta de atender à população que chegava a região e uma parte desta 

população buscou terras devolutas, transformando-se em posseiros. 
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É nessa situação de conflitos, de “[...] restrições à roça [...], de aumento dos dias de 

serviço que deve oferecer à usina para permanecer na terra, de conversão em assalariado” que 

surgem as Ligas Camponesas (MARTINS, 1981, p. 66).  

Ianni (1977) diagnosticou que o insucesso da política governamental com a Marcha 

para o Oeste, junto ao momento do pós-Segunda guerra mundial e a redemocratização do país 

com o fim do governo Vargas, estabeleceram reações por parte dos camponeses quanto aos 

direitos que os trabalhadores urbanos passaram a ter, cujas primeiras organizações foram 

fomentadas pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB). 

Com a ajuda desse partido político, entre 1946 e 1948, foram organizadas centenas de 

Ligas Camponesas e, além das Ligas, o PCB empenhou-se em diversos tipos de formação 

organizativa dos trabalhadores do campo (SAUER et al, 2016). A maior concentração dava-se 

exatamente no Nordeste, na região dos engenhos de açúcar, e, em Goiás, resquícios da 

Marcha para o Oeste. Já nos anos de 1950, com as iniciativas da Igreja Católica, as Ligas 

Camponesas multiplicaram-se por todo o país. Notadamente, a partir dos anos 1950, a Igreja 

passou a disputar a legitimidade das demandas com as Ligas e o PCB, estimulando a 

sindicalização dos camponeses e uma densa pauta de reivindicações sociais. Com isso, as 

reivindicações das Ligas ou da Igreja eram diversas, dependendo do contexto da região onde 

estavam inseridas.  

Sauer et al (2016) comentaram que, por exemplo, os camponeses do engenho de cana 

lutavam por acesso à terra e plantio no interior da própria fazenda, enquanto os assalariados 

da Paraíba e os agregados em Goiás queriam reforma agrária. Essa clara ambiguidade não 

revela fragilidade nas Ligas Camponesas, mas sim adaptação das organizações sociais às 

demandas locais, tendo como base o questionamento sobre a concentração fundiária e suas 

implicações no desenvolvimento do país.  

Esse questionamento que estavam fazendo à grande propriedade, às terras 

improdutivas e à lógica do capital provocou uma forte reação patronal e violenta repressão 

aos camponeses e pessoas ligadas à Igreja e às Ligas. Usando de milícias privadas, jagunços, 

apoiados por entes do Estado como delegados e forças armadas, as reações dos latifundiários 

eram no sentido de impedir quaisquer manifestações camponesas.  

No contexto de clara oposição ao Governo de João Goulart, os latifundiários viram no 

golpe de 1964 a garantia da manutenção das formas de dominação no campo e da estrutura 

fundiária (SAUER et al, 2016). Jango, nos anos de 1961 a 1964, reorganizou as instituições 
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estatais responsáveis pela questão agrária15 e indicava uma possível ruptura com as formas de 

dominação do campo. Os latifundiários reagiram negativamente às propostas de Jango e 

foram coniventes ao Golpe. Após a saída de Jango, ainda em 1964 foi aprovado o Estatuto da 

Terra que conformava os interesses da elite agrária, propunha a reforma agrária, mas acabou 

consagrando interesses diferentes no campo e até hoje é o meio articulador da reforma agrária.  

Com a baixa na democracia, a manutenção dos direitos conquistados pelos 

camponeses fora duramente suprimida e desencadeou uma série de perseguições aos 

camponeses e suas organizações. O PCB foi declarado clandestino, os sindicatos sofreram 

intervenções, as lideranças das Ligas e da Igreja foram presas ou assassinadas, os campos e 

organizações de resistências foram descobertos pelo Exército e tiveram que ser desativados. 

“De qualquer modo, o golpe de 1964 encarregou-se de pôr fim ao projeto das Ligas que era o 

projeto da revolução camponesa”. (MARTINS, 1981, p. 90). O temor a essa possível 

revolução justificou a raivosa repressão sobre os camponeses e sua expropriação.  

Sauer et al (2016, p. 76) comentou que se deu  

 

O aparecimento do chamado trabalhador boia-fria, nas regiões Sul e Sudeste, e de 

sua contrapartida pernambucana, o clandestino, foi a face mais dramática do 
processo de expropriação que então se intensificou. Da mesma forma, muitos 

posseiros, parceiros, foreiros acabaram sendo expulsos das terras que viviam. 

 

Do lado oposto, em sua maior parte, as demandas dos latifundiários foram atendidas 

pelas políticas públicas, por meio de créditos fartos e baratos e incentivos fiscais, iniciando 

assim uma rápida modernização tecnológica no campo. Ianni (1984) alertou que, conforme as 

empresas capitalistas se multiplicavam e expandiam de ponta a ponta no país, ocorreram 

modificações decisivas da estrutura da mão de obra, o que contribuiu ainda mais para que os 

camponeses abandonassem o campo e passassem a viver nas periferias das cidades, 

trabalhando como diaristas no corte da cana, colheita do algodão e laranja ou na construção 

civil. (MARTINS, 1981). Isso não foi uma livre escolha dos camponeses, ao passo que 

ficaram privados de exercer suas atividades e tirar seu sustento da terra foram “conduzidos” 

às cidades. Prado Jr (1979, p. 32) ressaltou que: 

 

[...] a grande maioria da população brasileira, a sua quase totalidade, com exclusão 

unicamente de uma pequena minoria de grandes proprietários e fazendeiros, [...] se 

encontra privada da livre disposição da mesma terra em quantidade que baste para 

                                                
15 Umas das principais ações do Governo Jango foi a criação em 1963 da Superintendência de Política Agrária 

(SUPRA) e o decreto assinado em 13 de março de 1964 que estabelecia a desapropriação por interesse social. 

(SAUER, et al, 2016). 
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lhe assegurar um nível adequado de subsistência. Vê-se assim forçada a exercer sua 

atividade em proveito dos empreendimentos agromercantis de iniciativa daquela 

mesma minoria privilegiada que detém o monopólio virtual da terra. 

 

Estavam em andamento no Brasil estratégias de repressão, violência e expropriação 

contra os camponeses, mas, além disso, o regime criou uma série de programas16 e 

intervenções financeiras para a modernização econômica. Dentre elas, destacam-se o próprio 

Estatuto da Terra (1964), o Programa de Integração Nacional (PIN) (1970) e o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (1971). Já ao final da década de 1970, 

Prado Jr (1979, p. 9) fazia uma análise que converge a entendimento deste estudo:  

 

Se houve, pois, alguma modificação de 1964 a esta parte foi no sentido de 

consolidar, repetir sob novas formas e estender os velhos padrões, no fundamental, 

do passado colonial, isto é, o fornecimento e disponibilidade de mão-de-obra de fácil 
exploração e custo mínimo. 

 

Para Martins (1981), esses planos e projetos para o campo na época do golpe civil 

militar estavam direcionados para a modernização agropecuária e, em consequência, a 

implantação da Revolução Verde. Para fazer investimentos em máquinas e insumos modernos 

(fertilizantes, adubos e sementes), foram necessárias grandes somas de recursos 

disponibilizados em créditos a juros baixos. Logo, na década de 1960, 

 

[...] a grande empresa agrícola, pecuária, agropecuária ou agroindustrial se torna 

uma expressão fundamental da economia política do campo. [...] Mesmo porque ela 

recebe apoio e estimulo econômico e político do poder estatal, por intermédio de 

entidades públicas tais como tais como o Instituto do Açúcares do Álcool (IAA), 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), Banco da 

Amazônia S.A. (BASA), Banco do Brasil e outras. (IANNI, 1984, p. 236) 

 

Pode-se afirmar que a Revolução Verde foi um processo que absorveu grandes 

quantidades de créditos, principalmente os chamados insumos modernos ao seu processo 

produtivo e permitiu ao setor agrícola integração a uma malha moderna de comercialização 

(FURTADO, 1998). Toda essa cadeia de investimentos e suporte do Estado ao latifundiário 

para de modernizar o latifúndio ocasionou ainda mais o fortalecimento do capital no campo e 

                                                
16 Ianni (1984, p. 227) destacou que “a questão da terra tem sido objeto de uma legislação especial, na qual se 

destacam as seguintes disposições legais: Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850; Decreto-Lei nº 9760, de 5 de 

setembro de 1946; Lei delegada nº 11, do dia 11 de outubro de 1962, criando a Superintendência de Política 
Agraria (SUPRA); Lei nº 4504, de 30 de novembro de 1964, dispondo sobre o Estatuto da Terra, ou seja, a 

política agraria governamental e a reforma agraria; Decreto-Lei nº 1110, de 9 de julho de 1970, criando o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); e o Decreto-Lei nº 1164 de I de abril de 1971. 
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expropriação dos camponeses. Contudo, outra linha de ação se desenvolveu, associado ao 

discurso de amenizar os problemas sociais, houve a abertura de novas fronteiras com os 

projetos de colonização na Amazônia.  

A referência de os projetos de colonização serem apenas um discurso para amenizar os 

problemas sociais perdurou nas duas décadas de ditadura e traz à tona os velhos conflitos 

agrários que ocorreram na Marcha para o Oeste, com a expulsão dos moradores de suas terras. 

Mas com o agravo de que a política de crédito subsidiou financeiramente e as forças armadas 

garantiram a apropriação ilegal de terras (já que tinha camponeses morando nelas) para 

exploração mineral da região, concedendo apoio irrestrito às empresas agropecuárias e de 

mineração que vieram a ocupar a região.  

Note que, historicamente, da promulgação do Estatuto da Terra até meados da década 

de 1980, a ação do Estado foi no sentido de modernizar o latifúndio, incentivar as culturas 

exportáveis e os assentamentos ligados a programas de colonização, objetivando o avanço do 

capital agropecuário nas regiões Norte e Centro-Oeste do país, bem como a realocação de 

famílias atingidas nas construções de barragens hidrelétricas. Por isso, Martins (1989) afirmou 

que o objetivo das políticas governamentais na década de 1960 era a criação de commodities 

para exportação e, para isso, os estímulos na colonização eram muito vantajosos no processo 

de modernização e geração de matérias-primas. 

De certa forma, controlou os conflitos agrários, amenizou as pressões por terra, mas 

nem chegou perto de solucionar a questão da reforma agrária. Já a partir do final da década de 

1970 e início de 1980, Martins (1981) fez uma análise desde 1950 a 1975 dos 

estabelecimentos rurais que eram de proprietários da terra e dos não proprietários 

(arrendatários, possseiros e parceiros), mas que moravam e trabalhavam na propriedade, e 

mostrou que o número dos não proprietários estava crescendo rapidamente. Essas alterações 

no  

 

[...] crescimento do número de posseiros, agricultores sem título de propriedade que 

ocupam terras devolutas ou aparentemente sem donos e que, sobretudo na década de 

70, deslocaram para a região amazônica e do Centro-Oeste. Não só ali, mas 
praticamente em todos os Estados do país eclodiram conflitos e lutas pela terra 

envolvendo camponeses, de um lado, e grandes empresas, grileiros e latifundiários, 

de outro lado. [...] (MARTINS, 1981, p. 25) 

 

Pressionado pela mobilização e organização dos camponeses em torno da luta pela 

reforma agrária, o Estado viu-se obrigado a ceder às pressões sociais dos movimentos dos 

camponeses que reivindicavam uma reconfiguração do espaço rural e desenhou o 1º Plano 
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Nacional de Reforma Agrária da Nova República. De forma reativa, passou a atuar nos 

conflitos rurais para amenizar a violência no campo, desapropriando imóveis rurais e, assim, 

respondendo aos grupos de camponeses demandantes. No entanto, “[...] sua expansão na 

década de 80 e 90 está longe de indicar um processo de reforma agrária em curso”. 

(MEDEIROS; LEITE, 1999, p. 16). 

Mesmo tendo a centralidade e a capacidade de promover e executar essa 

reconfiguração do espaço rural, o Estado não o fez pelos princípios democráticos e da justiça 

social. Sua ação, no primeiro momento, deu-se em um sentido desenvolvimentista da Marcha 

para Oeste para região central do país, depois do Estatuto da Terra que, no final das contas, 

protegeu ainda mais o latifúndio e conciliou interesses ao processo de modernização em pauta 

na chamada Revolução Verde. Assim, conduziu um contingente grande de pessoas à região 

amazônica para a colonização, mas acabou sendo subterfúgio para o estabelecimento das 

empresas agropecuária e de exploração de minério. 

Essas são contradições na história da estrutura fundiária no Brasil, de um país com 

vastas extensões de terras, mas nas mãos de poucos, de um Estado que age em defesa dos 

latifundiários em detrimento do bem-estar social dos mais pobres. Essa é a crítica de Prado 

Jr., (1979, p. 81) segundo a qual o Estado deveria “[...] fazer com que a utilização da terra no 

Brasil se realize em benefício principal daqueles que nela trabalham, e não constitua apenas 

como é o caso presente, simplesmente um negócio de pequena minoria”. 

Se houve distribuição de terra, foi no segundo momento histórico, a partir da 

provocação dos camponeses em estado de sujeição no campo ou expulsos para as cidades. Em 

vista disso, mesmo sendo o Estatuto da Terra um dispositivo legal sobre assentamentos rurais, 

foi só na confluência das forças sociais, políticas e econômicas que se definiu a 

implementação dos assentamentos rurais. Ou seja, “[...] são criados para responder a pressões, 

marcados pela ausência de um planejamento prévio de localização e mecanismos de apoio” 

(MEDEIROS; LEITE, 1999, p. 11). 

Note que, a partir desse panorama, é possível estabelecer dois projetos diferentes a 

respeito da reforma agrária, de um Estado inerte à democratização da terra (e, pelo contrário, 

a ação do Estado é justamente para não acontecer a democratização da terra), estabelecer as 

políticas públicas, criar órgãos institucionais especificamente para reforma agrária. 

Entretanto, não foram efetivadas políticas agrícolas que viessem a dar suporte para maior 

distribuição de terras e condições de permanência na terra e por outro lado, o projeto dos 

movimentos sociais e de organizações de apoio à luta dos camponeses, que historicamente, 

tem se mostrado insatisfeitos com a vida no campo. 
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Com vistas ao primeiro projeto, os assentamentos rurais são visualizados como uma 

“parceria” entre Estado e sociedade, em que o Estado não vem cumprindo eficientemente sua 

parte para além da política fundiária. Com o discurso de promover a integração econômica 

das regiões mais atrasadas do país, o Estado brasileiro, através de sua política agrária, optou 

pela colonização dirigida e modernização tecnológica. A partir de então, a ocupação de 

território ou o assentamento rural ocorria de duas formas: por pequenas unidades familiares e 

para grandes empresas agropecuárias. (MARTINS, 1981).  

Esse foi o impeditivo para a efetiva distribuição de terras, principalmente durante o 

regime civil militar, pois as grandes empresas ocuparam a maioria das áreas. Para Otávio 

Ianni (1977), esse recebimento de grandes áreas por parte da chamada burguesia rural foi a 

contrapartida do governo civil militar pelo apoio recebido no golpe de 1964. Por isso, não há 

como refletir sobre se houve democratização da terra. Ianni (1977) disse que a ação do Estado 

foi justamente para isso não acontecer. Nesse contexto, pelo menos teoricamente ou enquanto 

discurso do Estado, o assentamento é a criação de novas unidades agrícolas num imóvel 

improdutivo. Configura-se como parte de um conjunto de medidas que visem promover 

melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de 

atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. (BRASIL, 1964).  

Diante desse quadro, admite-se que ocorreu uma contrarreforma agrária, ou seja, uma 

maior concentração da propriedade, porque até mesmo os que receberam títulos individuais de 

concessão nas pequenas unidades familiares, estando em dificuldades econômicas, 

abandonaram o projeto e venderam seus lotes. Ao fazer um balanço do potencial dos 

assentamentos rurais em meados da década de 1990, Bergamasco e Norder (1996) afirmaram 

que, apesar desse contexto, os assentamentos possuem um elevado potencial para retirar as 

famílias rurais de uma situação de pobreza.  

Esta tese é central para a análise da existência dos assentamentos a partir da pressão 

dos movimentos sociais e de organizações de apoio à luta dos camponeses, pela qual os 

assentamentos rurais são entendidos como a garantia da permanência do trabalhador na 

agricultura, visando ao reordenamento do uso da terra e à criação de novos padrões na 

produção agrícola, em um movimento que disponibilize condições adequadas para o uso da 

terra. Além disso, Prado Jr (1979) defendeu que era preciso dar estabilidade aos camponeses, 

assegurando sua permanência e direito efetivo legalmente consagrado ao uso da terra e ao 

desenvolvimento de atividades econômicas capazes de gerar rendas para sua sobrevivência.  

A partir dessas garantias, os assentamentos rurais podem corresponder à quitação de 

uma dívida social histórica do Estado para com o camponês, de promoção da justiça social 
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pela igualdade entre os indivíduos a ter acesso a um pedaço de terra e não meramente uma 

política econômica de inserir famílias em unidades agrícolas num perfil produtivista. Tanto, 

que tem se traduzido em uma relevante alternativa para a geração de empregos e para 

encaminhamento de problemas habitacionais e alimentares no meio rural, entre outros 

aspectos (BERGAMASCO; NORDER, 1996). 

Mediante esse panorama, no Brasil, dentre outras tantas possíveis, destacam-se três 

vertentes interpretativas a respeito do assentamento: o ponto de vista dos movimentos sociais 

e organizações camponesas; do Estado com as políticas públicas e órgãos criados para esse 

fim e a visão das ciências sociais.  

Para o primeiro entendimento, dos movimentos sociais no campo gerados pelos 

próprios camponeses, o assentamento rural significa comida, moradia, trabalho, volta às suas 

raízes. Conforme Medeiros (1989), além dessas necessidades básicas, os camponeses sempre 

questionaram o lugar que lhes fora imposto no interior da sociedade, clamam por justiça e 

cidadania. Prado Jr (1979), sem mencionar especificamente os assentamentos, comentou que 

uma melhor repartição da propriedade agrária e facilidade de acesso a ela para os camponeses 

transformaria as relações de trabalho e melhoraria as condições de vida dos camponeses. 

Para o Estado, os assentamentos surgem dentro de um conjunto de medidas que visam 

promover uma melhor distribuição da terra e a modificação do regime da posse e uso. Nesses 

termos, os assentamentos rurais caracterizam-se por ser a divisão de uma média ou grande 

propriedade rural em pequenas propriedades rurais. O Estado, por meio do I e II Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA), definiu como a criação de novas unidades produtivas 

e de moradia para promover transformações de ordem econômica, política e social tanto na 

população beneficiária como na região e nas instituições locais, tendo em seu significado a 

ideia de assentar, acomodar, estabelecer residência fixa para o camponês. Disso, resultam 

duas necessidades que são urgentes: a distribuição de terras e disponibilidade de créditos e 

condições adequadas para uso da terra.  

Mas acerca da efetividade da ação do Estado na promoção dos assentamentos, 

Medeiros (2003) trouxe que os assentamentos criados estão longe de representar o que se 

poderia chamar de reforma agrária, por não significar transformações significativas na 

estrutura fundiária. Quando muito, houve apenas mudanças locais. A principal justificativa 

que embasa essa afirmação é a falta de condições adequadas para uso da terra. Por isso, não 

convém analisar unicamente se o latifúndio seja improdutivo e questionar a distribuição de 

terras, isso é simplesmente o aspecto fundiário da estrutura agrária (PRADO JR, 1979). 

Naquilo que o Estado garante para efetivar a reforma agrária (distribuição de terras, 
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disponibilidade de créditos e condições adequadas para uso da terra (II PNRA) está deixando 

a desejar). 

Por isso, não há o que falar em terra ganhada ou negociada com fazendeiro e sim 

conquistada. Para as ciências sociais, os assentamentos rurais surgem da luta dos camponeses 

sem terra (BERGAMASCO; NORDER, 1996). Até porque a distribuição de terras e 

mudanças na posse e uso aparece para os camponeses como garantia de seus direitos ao 

trabalho, moradia, alimentos, cidadania e justiça social, ou seja, representam importante 

alternativa para desenvolver atividades agrícolas em bases sociais mais equitativas sem estar 

inteiramente ligado às exigências comerciais impostas às empresas rurais. “E o primeiro e 

principal passo, [...], para sairmos dessa situação ao mesmo tempo dolorosa e humilhante para 

nosso país, é sem dúvida alguma modificação das condições reinantes no campo brasileiro e 

elevação dos padrões de vida humana que nele dominam.” (PRADO JR, 1979, p. 89).  

Com mais detalhes, dedicaremos um estudo sobre a constituição dos assentamentos 

rurais no município de Goiás e sobre quais instituições sociais mediaram o processo de 

conquista da terra, em particular, o assentamento Vila Boa.  

 

1.2 Ocupações e Assentamentos Rurais no município de Goiás 

 

No que diz respeito ao processo de constituição do estado de Goiás, o município de 

Goiás tem importância fundamental. Foram fundadas as primeiras vilas e a cidade de Goiás, 

antes chamada Vila Boa, foi a capital do Estado até o ano de 1933. O principal motivo que 

elegeu Vila Boa como a primeira capital foi aurífero. Depois de encontradas jazidas de ouro, a 

província ganhou importância para o império. O ciclo do ouro em Goiás tem seu apogeu na 

primeira metade do século XVIII e impulsionou o desenvolvimento econômico da província. 

O povoamento e formação das primeiras cidades e vilas em Goiás 

 

[...] deveram-se principalmente à procura e à exploração de ouro. A decadência da 

mineração, iniciada no século dezoito, e a necessária mudança de atividade 

econômica da então Capitania, vão levar a população a se ruralizar e a se dedicar às 

atividades agro-pastoris. (CAMPOS, 1983, p. 36) 

 

A partir da diminuição da retirada do ouro, outras atividades como a pecuária e a 

agricultura passaram a ser preponderantes no desenvolvimento. “A pecuária tornou-se a 

principal fonte de riqueza e de arrecadação de impostos, situação que permanece até quase a 

década de cinquenta do século XX” (CAMPOS, 2015, p. 73).  
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Para Campos (1983, p. 27), no período inicial da República,  

 

A economia do Estado tinha na pecuária o seu elemento fundamental, desde a 

decadência da mineração que a criação de gado se tornou a atividade econômica 

principal de Goiás. Situado no interior do Brasil, longe dos mercados consumidores, 

carente de estradas, a criação era, talvez, a única alternativa possível para a região. A 

lavoura se restringia a uns poucos produtos necessários ao consumo da rarefeita 
população estadual. E essa situação parece ter assim se mantido durante toda a 

Primeira República.  

 

Sendo, então, a pecuária dominante na economia goiana durante a Primeira República, 

a agricultura de subsistência era apenas um apêndice da criação de gado. Campos (1983) 

defendeu que, neste contexto, o estado de Goiás estava atrasado e não em um processo de 

decadência pelo esgotamento do ouro e ruralização da economia, como descreveram algumas 

leituras17 deste período.  

No século XX, Goiás foi um estado periférico, ao lado de vários outros que puseram o 

arranjo oligárquico da República Velha de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

Periférico no sentido de ter uma economia baseada na pecuária extensiva e na agricultura de 

subsistência, população escassa e dispersa num vasto território, situação de isolamento, sem 

estradas para escoamento da produção (CAMPOS, 1983).  

O processo de territorialização do estado de Goiás e do município de Goiás, que, para 

fins de pecuária extensiva, exigia grandes quantidades de terras, era baseado em técnicas 

tradicionais e em emprego de uma grande quantidade de trabalhadores. 

 

[...] a criação como a lavoura praticadas em Goiás exigiam vasta extensão de terras; 

dada a abundância de terras no Estado, [...]. a criação utiliza menos braços, mas de 

uma modo mais constante que a lavoura, pois esta atividade em algumas épocas tem 

que dispor de mais trabalho-na plantação e na colheita; [...]. (CAMPOS, 1983, p. 23) 

 

O comércio, na perspectiva de toda a economia, por haver cidades pouco habitadas, 

era inexpressivo e a lavoura, principalmente o arroz, começou a se destacar apenas com a 

chegada da ferrovia no estado. Para Campos (1983), foi esse contexto que estruturou um 

arranjo político que garantiu a dominação oligárquica tradicional baseada num único produto 

                                                
17 Citamos Nasr Nagib Fayad Chaul, Caminhos de Goiás da Construção da Decadência aos limites da 

modernidade, que contesta a ideia de atraso e prefere pensar no conceito de decadência, que percorre toda a 

historiografia goiana do século XVII e boa parte do XIX. 
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de exportação (gado18) e monopolizada pelos fazendeiros pecuaristas. Tão logo o processo de 

concentração fundiária consolidou os latifúndios e a figura dos coroneis. 

Pode-se afirmar que o município de Goiás foi um dos locais em que mais se deu a 

formação de latifúndios, haja vista a presença de famílias tradicionais desde a época da 

exploração do ouro, também pelo fato de ser a capital do Estado até 1933 e assim concentrar 

as decisões políticas: “[...] e legislação de terras em Goiás vai estimular a a aquisição de 

grandes áreas com a cobertura da legislação e dos governantes o latifúndio se implanta no 

Estado” (CAMPOS, 2015, p. 85). Campos (1983) justificou a formação dos latifúndios ao 

longo da Primeira República pela concentração de poder político e econômico nas mãos dos 

fazendeiros pecuaristas, que formaram três oligarquias que dominaram o estado de Goiás: 

Bulhões, Xavier de Almeida e Caiado. 

Esse processo se deu fortemente no município de Goiás até a transferência da capital 

para Goiânia e marcha em direção à região da estrada de ferro na década de 1930. No final do 

século XIX e início do XX, no chamado período republicano, a sociedade goiana passava por 

muitas dificuldades econômicas e sociais devidas ao isolamento, falta de mercado interno para 

vender o excedente e ausência de centros urbanos. Isso representava um atraso com relação ao 

restante do país e caracterizava ainda mais o Estado de Goiás como periférico e 

agroexportador. Sobre isso, Campos (1983, p. 64) afirmou que “[...] a partir das críticas feitas 

aos principais líderes da política estadual que conscientemente procuravam manter o atraso e 

o subdesenvolvimento, com a finalidade de não perder o domínio político de Goiás, é que 

afirmo que o atraso era uma forma de controle sócio-político”.  

A manutenção do atraso foi uma forma de dominação das oligarquias dos Bulhões e 

Caiado que, assim, não se preocuparam em superar o isolamento, recusando-se a lutar pela 

extensão da estrada de ferro19 no território goiano. Por isso, o gado era o único produto de 

exportação para outros estados, pois se autotransporta (CAMPOS, 1983). 

Nessa época, pela adoção da pecuária extensiva e centralização do domínio político e 

econômico nas mãos de poucos, muitos camponeses residiam nas fazendas e ali viviam com 

suas famílias. Contudo, o processo de modernização da agricultura brasileira a partir da 

década de 1960 tornou-a intensiva e mecanizada, expropriando as pessoas do campo para a 

                                                
18 Para Campos (1983), Goiás foi um campo de cria de gado para os estados de Minas Gerais e São Paulo. 
19 Conforme Campos (1983), a estrada de ferro foi motivo de intensa disputa política entre as oligarquias 

goianas. De um lado, os Xavier Almeida que, quando estavam no poder, aumentaram os impostos sobre a 

pecuária e incentivaram a construção da estrada e, de outro, os Bulhões e Caiado que, unidos pela primeira vez, 

destituíram o poder dos Xavier de Almeida, impedindo a extensão da estrada de ferro. Os Caiado assumiram de 

1909 até 1930.  
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cidade, dando o passo inicial para a emergências das lutas por terras. Nesse sentido, Campos 

(2015, pp. 74-75) destacou que  

 

No processo de ocupação, são muitas as formas utilizadas por diferentes grupos para 

se estabelecerem na terra. A constante vai estar por conta dos recursos e meios os 

mais diversos utilizados pelas classes dominantes a fim de controlar a terra e 

impedir o trabalhador de ter acesso a ela. [...] O apossamento foi a forma comum de 

ocupação usada pelo criador/pecuarista [...] até a década de cinquenta deste século”.  

 

Assim foi “[...] o minifúndio que, dada a pequenez da área, obriga o pequeno 

proprietário da deixar a sua terra e a vender a sua força de trabalho ao grande proprietário20”. 

Com as mudanças no setor agrário provocadas pela expansão do capital, houve “a redefinição 

de espaços, mesmo o do homem/roceiro que é, assim, empurrado para as “currutelas” e 

favelas das cidades maiores”. (CAMPOS, 2015, p. 51). Mas, mesmo assim, Goiás teve no 

campo a principal fonte de sua riqueza e local de trabalho. Campos (2015, p. 51) apontou que 

“em 1940, 83,3% da população ativa ocupam-se da agropecuária; em 1970, esse setor ainda 

detém 60,5% da população ativa. Contudo, o estado pode ser caracterizado por uma 

população sem terra, num território despovoado”. 

Nesse contexto, começaram a surgir os conflitos de interesse pela terra, conforme 

Campos (2015), de um lado, o posseiro ocupante, sem o título da propriedade, mas com a 

posse e, do outro, o fazendeiro e grileiro, que normalmente fazia parte do governo, utilizava o 

aparato policial para retirar o ocupante.  

É exatamente essa população que Medeiros e Leite (1999) localizaram no centro dos 

vários conflitos sociais eclodidos para tratar da terra, e a exclusão social e êxodo rural 

tiveram, por parte das autoridades, na divisão de terras a sua solução. A possibilidade da 

constituição de assentamentos rurais, nas suas diversas origens (projetos de colonização, 

populações atingidas por barragens, regularização de terras públicas, desapropriação por 

interesse social e reservas extrativistas), incluíram, a partir dos anos de 1980, a reforma 

agrária na discussão das políticas públicas. 

No estado de Goiás, o primeiro assentamento rural ocorreu no município de Goiás, 

com a criação do PA Fazenda do Mosquito, em 1986. Mas a primeira ocupação se deu na 

Fazenda Estiva que, mais tarde, originou o assentamento São João do Bugre. Nessa década, 

emergiu o fenômeno das ocupações de fazendas no estado, que passaram da resistência 

                                                
20 Para corroborar esta afirmação, Campos (2015) apontou que a principal característica foi o crescimento da 

pequena propriedade, que passou de 9% em 1920 para 23,5% em 1970, mas reduziu a área média dos 

estabelecimentos, de 33,78 hectares em 1920 para 15,52 em 1970. 
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isolada em posses antigas à ocupação de áreas previamente escolhidas sob orientação da CPT, 

Diocese de Goiás e Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (PESSOA, 1999).  

Em uma forma de responder a essas resistências, o governador do estado de Goiás, Iris 

Resende (1983-1986), com o apoio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do estado 

de Goiás (FETAEG), lançou, em 1983, uma campanha pela instituição do Comodato, que foi 

imediatamente rechaçada pelos partidos políticos, CPT e Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

(STR). Para Pessoa (1999), mesmo encontrando resistência tanto dos camponeses como das 

entidades que mediavam a posse da terra, o governo do estado buscou a implantação de 

assentamentos rurais, mas não destinou recursos financeiros suficientes e infraestrutura 

mínima.  

Assim, os primeiros assentamentos no estado de Goiás vieram a ocorrer pela ação do 

Governo Federal por meio do INCRA. De acordo com Coelho (2007), essa concretude 

aconteceu na ocupação da fazenda São Sebastião do Mosquito, que resultou na 

desapropriação da área e criação de um dos primeiros assentamentos de Reforma Agrária do 

estado de Goiás, em que 42 famílias foram assentadas no dia 8 de agosto de 1986. Alves 

(2010), ao tratar dos embates em meados dos anos de 1980, na fazenda São João do Bugre, 

também localizada no município de Goiás, afirmou que os movimentos sociais eram vistos 

como depositários de anseios sociais para melhoria na qualidade de vida a partir da mudança 

da ordem fundiária. 

A partir de então, o panorama das lutas pelo acesso à terra começou a mudar em tal 

perspectiva que deu início a um processo de desterritorialização e formação de uma nova 

conjuntura rural por meio dos assentamentos (SOUZA et al, 2005). Segundo dados em 2016, 

fornecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) por meio INCRA, o 

município goiano que abrange o maior número de assentamentos rurais já consolidados por 

esse órgão é o de Goiás. Nas últimas três décadas foram concretizados 24 assentamentos. 

Abaixo, apresento um quadro por ano, quantidade de família assentadas e mediadores.  

 

Quadro 1: Assentamentos no Munícipio de Goiás-1986 a 201721 

 

Nº Assentamentos Ano da 

Criação 

Quantidade 

de Famílias 

Mediadores 

01 Mosquito 1986 43 STR, CPT; Diocese Goiás 

02 São João do Bugre 1987 9 STR, CPT; Diocese Goiás 

03 Rancho Grande 1989 21 CPT; Diocese Goiás 

                                                
21 Ver anexo 1 
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04 São Felipe 1989 13 CPT; Diocese Goiás 

05 Acaba Vida II 1989 4 CPT; Diocese Goiás 

06 Retiro 1991 23 CPT; Diocese Goiás 

07 São Carlos 1995 156 CPT; Diocese Goiás; 

FETAEG; CUT 

08 Lavrinha 1993 28 CPT; Diocese Goiás; MST 

09 Mata do Baú 1995 41 CPT; Diocese Goiás 

10 Novo Horizonte 1995 22 CPT; Diocese Goiás 

11 Holanda 1996 31 CPT; Diocese Goiás 

12 Paraíso 1996 38 CPT; Diocese Goiás 

13 União Buriti 1996 31 CPT; Diocese Goiás 

14 Baratinha 1996 15 Independente* 

15 Buriti Queimado 1996 26 CPT; Diocese Goiás 

16 Bom Sucesso 1996 30 CPT; Diocese Goiás 

17 Varjão 1997 19 CPT; Diocese Goiás 

18 Magali 1997 8 CPT; Diocese Goiás 

19 Vila Boa 1997 13 Independente* 

20 Engenho Velho 1997 30 Independente* 

21 Serra Dourada 1999 15 CPT; Diocese Goiás 

22 Dom Tomás Balduíno 2004 67 CPT; Diocese Goiás 

23 Padre Felipe Leddet 2014 43 CPT; Diocese Goiás 

24 São Domingos de 

Gusmão** 

2017 45 CPT; Diocese Goiás 

Total 771  

Fonte: www.incra.gov.br>pas_criados_2015 – conforme Projetos de Reforma Agrária-Fases de Implementação, 

posição em outubro de 2016. 

*É uma categoria que os próprios assentados usam para se referir ao início das ocupações, contudo, 

posteriormente, tiveram a mediação da CPT; 

**Este assentamento rural não consta na lista dos Projetos de Reforma Agrária-Fases de Implementação em 

2015, pois foi criado em 2017. 

 

 

Note que o assentamento do Mosquito destaca-se por ter sido a primeira conquista de 

terra no município de Goiás reconhecido pelo INCRA e o primeiro projeto de assentamento 

de reforma agrária do estado de Goiás (ALMEIDA, 2009). Mas, segundo Pessoa (1999), antes 

do PA Mosquito, ocorreu a ocupação na Fazenda Estiva ou São João do Bugre no munícipio 

de Goiás e na Fazenda Serra Branca em Itapirapuã. Alves (2010) percebeu a existência de um 

embate entre os parceleiros do São João do Bugre e do Mosquito, em que ambos reivindicam 

a condição de ser o primeiro movimento rural da região, pois ocorreram de forma simultânea. 

Por exemplo, muitos trabalhadores do município de Itapuranga vieram constituir o 

assentamento do Mosquito indicados por parceleiros que haviam ocupado São João do Bugre, 

que descobriram a Fazenda São Sebastião do Mosquito e a indicaram para ocupação 

(PESSOA, 1999). Ou seja, a experiência das lutas ocorridas em São João do Bugre contribuiu 

para mostrar que a possibilidade de conquista de terra no Mosquito era real. 
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Considero relevante para esta pesquisa uma análise sobre a história social do PA 

Mosquito, por entender que esse assentamento seguiu a lógica majoritária das lutas por terras 

no Brasil (ocupação, despejo, enfrentamentos, reocupação e assentamento), sendo assim, um 

contraponto à história do PA Vila Boa. Nesse processo, as contradições sociais ficaram 

evidentes, como, por exemplo: perseguição do fazendeiro contra os camponeses, inércia do 

poder público quanto à sensibilização dos conflitos no campo e abuso do poder autoritário da 

segurança pública.  

Duas ilustrações destacam ainda mais o assentamento Mosquito como significativo no 

sentido de reforçar as lutas no campo: a primeira deve-se ao fato de que significou mais que 

uma conquista da terra pelos camponeses; trata-se do início de uma “revanche camponesa” 

contra os latifundiários e o estado (PESSOA, 1999). A revanche representou uma nova 

postura dos camponeses em relação à posse da terra, a de não mais, por causa dela, 

continuarem subjugados às elites agrárias em Goiás. A partir de então, os camponeses 

propuseram um novo jogo – o sentido da palavra revanche – o jogo da conquista da terra de 

trabalho. A segunda foi um embate entre os assentados e a prefeitura de Goiás por conta da 

escola do assentamento; os camponeses queriam que os funcionários da escola fossem do 

assentamento e que o ensino fosse voltado para as atividades do campo. O sucesso dessa luta 

por parte dos assentados, ao longo do tempo, simbolizou uma vitória das demandas dos 

camponeses sobre o poder público e a expressão da possibilidade de discussão quanto às 

políticas públicas voltadas para meio o rural (ALMEIDA, 2009; MAGALHÃES, 2010). 

O assentamento Mosquito, com uma área de 1786,2397 ha, abriga 43 parceleiros, tem 

lotes com área variando entre 25 a 63 ha. Está localizado a, aproximadamente, 6 quilômetros 

do Distrito de Buenolândia/Barra e 25 quilômetros da Cidade de Goiás. A principal via de 

acesso se dá pela rodovia BR 070 (ALMEIDA, 2009). A designação Mosquito deve-se ao 

nome da antiga fazenda, São Sebastião do Mosquito, por sua vez, tributado ao Ribeirão 

Mosquito que banha a fazenda, tornada, depois, assentamento.  

Pessoa (1999) esclareceu que o grupo que fazia a resistência na Fazenda Estiva, além 

de descobrir a gleba de terra e identificar irregularidades em sua documentação junto ao 

Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO), colaborou na organização e viagem 

para a primeira ocupação, no dia 1 de maio de 1985. Contudo, ainda demorou dois dias para 

ocuparem de fato, o que ocorreu apenas no dia 3. Um momento marcante no começo dessa 

resistência foi a pregação de Dom Tomás Balduíno, que os incitava e encorajava, afirmando 

ter mandado fazer saias para eles usarem caso não ocupassem a fazenda. Doze homens 

ocuparam a “fazenda Mosquito”, que pertencia ao fazendeiro e advogado Urbano Berquó. 



42 

 

 

Nela já viviam 10 famílias na condição de agregados. Cinco dias depois, 8 de maio, aqueles 

que ocuparam foram despejados depois de mandado Judicial da Comarca local e com a 

presença do latifundiário que se dizia proprietário do imóvel. O próximo passo foi o 

acampamento em frente à prefeitura de Goiás, na tentativa de receber apoio na luta. Nesse 

momento, o grupo, antes com 23 famílias, passou a ter 56 (PESSOA, 1999; SOUZA et al, 

2005). 

Cabe ressaltar que essa tentativa inicial aconteceu em um clima de total desconfiança e 

medo por parte dos camponeses, visto que vários são os registros que demonstram situações 

de violência. O impulso inicial foi dado pelo grupo de camponeses da Fazenda Estiva e pelas 

pregações de Dom Tomás. Silva, R. (2003) destacou isso e justifica, a partir da figura do dono 

da fazenda, que era uma pessoa autoritária, pulso forte e que andava acompanhado de 

jagunços, com muito prestígio no município e pertencente à elite agrária do estado.  

As disputas ficaram concentradas em duas frentes: por um lado, os camponeses que 

passaram a contar com o apoio das lideranças religiosas, principalmente Dom Tomás 

Balduíno e STR; e, por outro, os “Berquó” e os latifundiários do Estado. O dono da terra 

começou, então, a investir na terra, fazendo represas, curral, arrumando o pasto, ao passo que 

grupo de ocupação resolveu parar as máquinas por conta própria, o que aumentou o nível de 

tensão na região. Nesse contexto, em 30 de junho de 1985, novamente ocuparam a fazenda 

contando, agora, com o apoio da CPT e da Diocese de Goiás. Para Pessoa (1999) e Almeida 

(2009), nos assentamentos da região de Goiás, dentre os grupos que se posicionaram a favor 

dos camponeses desde o processo de acampamento e ocupação, destacam-se aqueles ligados à 

igreja católica.  

Em 7 de agosto de 1985, por meio de ordem do juiz, com a presença de diversos 

policiais e jagunços, novamente foram despejados, acampando na sede do aeroporto na 

Cidade de Goiás, onde ficaram 65 dias. Esse foi o momento de maior organização e expansão 

do acampamento. Juntaram-se ao grupo suas famílias e outras famílias de cidades mais 

distantes, de Goiânia e Aparecida de Goiânia (PESSOA, 1999). 

A CPT e Diocese de Goiás foram os principais agentes mediadores em defesa dos 

camponeses que ocuparam a Fazenda Mosquito e suas atuações foram preponderantes na 

articulação e organização das ocupações, além da ajuda na arrecadação de alimentos e roupas 

para o período em que os camponeses estavam acampados na fazenda, no aeroporto da Cidade 

de Goiás e em Goiânia. A CPT sentiu a necessidade de melhor organização interna do grupo 

para que saíssem da situação precária de acampados em beira de estrada e potencializassem o 

objetivo de conquista da terra (ALMEIDA, 2009). Promoveram a vinda do MST para o 
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Estado, concretizada em janeiro de 1986, e essa mobilização em busca de organização 

permitiu a formação de comissões regionais compostas pelos próprios camponeses (SILVA, 

R. 2003). De acordo com Silva, R. (2003), o projeto da divisão interna de serviços no interior 

do acampamento, entre as tarefas do cotidiano e o processo de negociação, permitiu melhor 

organização das novas ocupações e refletiu no sucesso da conquista da terra. 

Após estarem acampados na sede do aeroporto da Cidade de Goiás e mais bem 

organizados, decidiram, dessa vez, ir para a capital do Estado, Goiânia. O grupo contava com 

mais de 60 famílias e, querendo dar mais visibilidade e repercussão à ação, ocuparam a praça 

Cívica em 13 de outubro de 1985, permanecendo lá por 48 dias (PESSOA, 1999). Assim, 

conseguiram apoio de diversas instituições. Devido à iminente eleição22 e véspera das 

festividades natalinas, que usavam a praça como centro de aglomeração e confraternização, 

esses camponeses passaram a chamar a atenção do governo estadual. Silva, R. (2003) garante 

que, após várias negociações e propostas para que desocupassem a Praça Cívica, os 

acampados resolveram concordar em negociar sua própria saída, fazendo, para isso, inúmeras 

exigências às elites governantes do estado para maior empenho nas negociações. Em resposta, 

o então governador Iris Rezende propôs que eles acampassem na Empresa Goiana de Pesquisa 

Agropecuária (EMGOPA) no município de Senador Canedo e, quando saíssem de lá, estariam 

assentados. Assim, no dia 20 de dezembro de 1985, as famílias ocuparam a EMGOPA. Pessoa 

(1999) disse que, enquanto estavam acampadas nesse local, tanto as negociações com o 

INCRA como as colheitas dos camponeses foram exitosas e realmente saíram de lá 

assentados.  

Os próximos passos foram realizados pelo governador do Estado e isso mostrou o 

quanto o apoio foi forçado e contraditório. Sendo ele um latifundiário e representante dessa 

classe, apoiou a desocupação da fazenda em maio de 1985, e no final desse mesmo ano, 

encaminhou o processo de desapropriação da fazenda ao governo federal, o qual foi assinado 

(ALMEIDA, 2009). A publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu apenas em 6 de março 

de 1986. O dono da fazenda São Sebastião do Mosquito recorreu, mas não teve sucesso. Em 

12 de agosto de 1986, o juiz da Comarca de Goiânia concedeu a imissão na posse às famílias 

que eram agregadas da fazenda juntamente com as outras que estavam em acampamento. O 

INCRA, ao expedir a imissão, publicou a portaria de criação do assentamento com capacidade 

para 43 famílias, das quais classificou 36 como famílias “sem terra” e 7 como em situação de 

regularização de fundiária. (SILVA, J. 2003). 

                                                
22 As eleições municipais no Brasil, em 1985, ocorreram em 15 de novembro. 
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A importância desse assentamento, bem como da posse na Fazenda Estiva ou São João 

do Bugre pode ser vista nas demais lutas que afloraram em todo o estado de Goiás a partir 

dessas experiências. Para os outros movimentos rurais no município de Goiás, essas 

experiências mudaram a forma de enxergar o mundo, a importância da luta pela terra foi 

levada em conta e os agentes mediadores, como CPT, Diocese e STR, contribuíram 

significativamente. Um exemplo disso é o assentamento Vila Boa, objeto de análise nas 

próximas páginas.  

 

 

1.3 Assentamento Rural de Vila Boa (município de Goiás) 

 

Os demais assentamentos do município ocorreram após 1986. As instituições 

religiosas católicas e STRs participaram ativamente dos processos de ocupação e 

assentamento da maioria dos PAs listados no quadro 1. Pessoa (1999) concluiu que todos os 

movimentos sociais rurais têm como combustível a insatisfação dos camponeses, de muitos 

anos, face aos latifúndios e não exclusivamente a atuação de um grupo de pessoas ou de uma 

ou mais entidades. Silva, R., (2003) apontou que foi um agir coletivo das instituições e 

camponeses.  

Assim, concordo com Freitas (1994 apud PESSOA, 1999) que circula 

equivocadamente uma concepção voluntarista da história de que o movimento social no 

campo começa com a criação de alguma entidade específica. Souza et al (2005) asseguram a 

forte intervenção da CPT frente aos acampamentos no município de Goiás, superando a 

participação do MST, ao contrário das outras regiões brasileiras. Mais para o final da década 

de 1990, o MST, como era de se esperar, começa a reivindicar identidade própria e 

autonomia. O caminho para essa autonomização foi a separação entre o religioso (CPT) e o 

político (MST), como explicam Pessoa (1999) e Silva, J., (2003). 

É exatamente nesse contexto que surge o PA Vila Boa e, na mesma época, outros dois 

assentamentos, Baratinha e Engenho Velho. O caso do PA Vila Boa assemelha-se ao PA São 

João da Lavrinha, relatado por Pessoa (1997; 1999) e confirmado pelos agentes pastorais na 

época da criação do Assentamento, que “[...] não contou inicialmente com a atuação da Igreja, 

CPT e MST [...]. Depois que eles sobraram órfãos, na beira da estrada, foram assumidos pela 

CPT, Diocese de Goiás [...]”. (PESSOA, 1997, p. 129). Esse é um dos fatos que distingue o 

PA Vila Boa de outros assentamentos de reforma agrária, como o Mosquito, por exemplo. 
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A área23 do Assentamento Vila Boa está situada na região do Noroeste Goiano, a 15 

km da Cidade de Goiás, com acesso pela rodovia estadual GO 164. Ocupa a antiga fazenda 

Bezerra ou Vila Boa. Contudo, essa propriedade não foi totalmente destinada para fins de 

reforma agrária. Antes do decreto e no processo de negociação para desapropriação, o 

proprietário vendeu parte da fazenda (222,64 ha, aproximadamente 46 alqueires) que ficava 

na beira do asfalto, o que constitui hoje a Fazenda Itália e a outra parte, 825,7210 ha 

(oitocentos e vinte cinco hectares, setenta e dois ares e dez centiares, equivalente a 170,60 

alqueires), do fundo da fazenda ficou destinada ao PA Vila Boa. 

Conforme relato dos agentes pastorais da época, Pedroso e Luismar, a primeira 

organização do grupo de sujeitos que visavam a conquista da terra teve o senhor Joaquim 

Pacheco24 e a Dona Guará à frente. Segundo o senhor Joaquim Pacheco ao encontrar 

irregularidades na documentação da Fazenda Vila Boa do senhor Juarez Godinho 

confirmaram a possibilidade de ocupação da terra. O Joaquim chamou outros quatro 

camponeses que tinham intenção de ocupar a área para “vistoriar” a região e confirmar essa 

possibilidade. Acharam a terra “muito boa” e decidiram ocupá-la.  

Destaco que o impulso inicial para a ocupação da terra não teve origem no desejo 

coletivo de um grupo de camponeses ou algum movimento social do campo. Partiu da 

vontade de um sujeito em adquirir um pedaço de terra que não possuía elementos da cultura 

camponesa tradicional e que mobilizou um grupo de pessoas que também tinha interesse em 

possuir uma terra. Porém, já havia muitos assentamentos em Goiás, o líder do grupo 

dominava a técnica de fazer acampamento, de ocupar as fazendas e negociar com INCRA e 

com os donos de fazendas.  

Então, houve reunião de um grupo de 55 famílias na Cidade de Goiás, que vieram a 

ocupar a fazenda no dia 14 de abril de 1996. Nessa primeira ocupação, o senhor Joaquim e 

Dona Guará buscaram e tiveram apoio de algumas lideranças políticas e comerciantes da 

Cidade de Goiás, que tinham interesses diversos quanto à reforma agrária. Imediatamente, o 

fazendeiro entrou com o pedido de reintegração de posse e, depois de 30 dias, foi expedido 

um decreto judicial. Então, o grupo de famílias teve que sair da propriedade.  

Após a saída, o grupo montou um acampamento às margens da rodovia GO 164, 

próximo à ponte do rio vermelho. Conforme a ata da primeira reunião, em 19/05/1996, numa 

votação, contando agora com 38 famílias, o acampamento recebeu o nome de União. Em 

                                                
23 Ver anexo 2; 
24O senhor Joaquim Pacheco é um dos assentados do PA Vila Boa; ex-policial militar e atualmente exerce 

atividade como corretor de fazenda. 
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reunião ocorrida no dia 02/06/1996, o grupo decidiu pedir apoio à CPT para atuar diretamente 

na mediação com o fazendeiro e marcou uma conversa para o dia 16 de junho com o José 

Pedroso dos Santos25, agente pastoral. Na visão do líder do grupo, a CPT se recusou a ajudar 

por dois motivos: primeiro porque o grupo invadiu a fazenda sem pedir a chancela da CPT; 

segundo, porque o dono da fazenda era um dos colaboradores da festa de Divino Espirito 

Santo, realizada pela Diocese. Mas, conforme relata a CPT, por meio do depoimento de seu 

advogado à época, Luismar, o senhor Joaquim estava ligado a políticos e empresários do 

município de Goiás e a ocupação teve ajuda dessas forças que não eram ligadas aos 

movimentos sociais, tanto que a CPT ficou na dúvida se ia acompanhar ou não.  

Conforme relataram líderes da CPT na época da ocupação, existia no município de 

Goiás um grupo de pessoas que incluía políticos, empresários e fazendeiros que faziam a 

constituição de grupos de famílias para ocupar propriedades que estavam “apalavradas” com 

o proprietário para desapropriação. Depois do primeiro despejo, o grupo que estava dando 

apoio às famílias na primeira ocupação se afastou. A partir desse momento, a CPT passou a 

contribuir diretamente com os componentes do acampamento União. 

De forma geral, o trabalho da CPT com esse grupo pode ser dividido em duas partes: 

1) do assessoramento ao grupo de famílias para constituição e associação, trabalho coletivo e 

organização do acampamento que teve o agente Luismar como principal interlocutor e 2) na 

mediação do grupo de ocupação com o fazendeiro e o INCRA, com Pedroso representando a 

comissão.  

Após a saída das famílias da propriedade, o grupo ficou acampado às margens do Rio 

Vermelho, nas proximidades da Cidade de Goiás, por quase seis meses. Na fase de 

acampamento e devido às condições precárias, muitas famílias desistiram da luta pela terra. 

Enquanto estavam na beira da estrada, as famílias recebiam, a cada 60 ou 90 dias, cestas 

básicas de alimentos enviadas pelo INCRA. Como era escasso esse recurso alimentar, 

necessitavam trabalhar como diaristas nas fazendas vizinhas e, assim, prover a subsistência 

das famílias. A reunião no acampamento do dia 02/06/1996 definiu o revezamento do pessoal, 

de modo que uma parte saía para trabalhar e os demais ficavam cuidando do acampamento.  

Sobre o processo no INCRA, em uma reunião no domingo, no dia 14/06/1996, 

Joaquim e dona Guará comentaram sua visita ao órgão e informaram que a vistoria foi 

favorável à desapropriação.  

                                                
25Ex-coordenador e assessor da CPT. Atualmente, é funcionário do Banco do Brasil em Anápolis (GO). 
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O decreto da Superintendência Regional do INCRA em Goiás, do dia 06 de setembro 

de 1996, determinou a desapropriação da fazenda Bezerra ou Vila Boa para fins de Reforma 

Agrária. A partir desse decreto, conforme livro de Ata do acampamento União, em 

15/09/1996, discutiram a nova ocupação e uma possível conversa com o fazendeiro, mas 

decidiram não ter diálogo e planejaram um retorno à terra. O grupo organizou-se e, 

aproximadamente 7 meses depois da primeira ocupação, no dia 4 de novembro de 1996, 

novamente ocuparam a fazenda, com 35 famílias. Essa ocupação foi definitiva e não saíram 

mais da fazenda até conquistar seu direito à posse da terra.  

Contudo, no momento da segunda ocupação, houve resistência, mas não do senhor 

Juarez Godinho e sim do comprante de parte da Fazenda Vila Boa, que colocou seguranças, 

fechou estradas e não queria permitir o trânsito por sua propriedade. Mas esse entrave foi 

facilmente resolvido, mudando-se as vias de acesso ao acampamento e, assim, não houve 

nenhum dano físico aos camponeses. 

Conforme Ata do acampamento União, a CPT ainda continuou presente no 

acampamento e, em reunião do dia 09/03/1997, estabeleceu novas leis internas, organizou as 

bases da associação sob o acompanhamento do Luismar e escolheu o nome do PA, Vila Boa 

ou Bezerra. Em 11/05/1997, em outra visita ao INCRA, conversou com o superintendente da 

Regional Goiás, Aldo Azevedo Soares, para “desencalhar” o processo de imissão. 

Já dentro da fazenda, a imissão na posse deu-se em 17 de setembro de 1997 e a 

Portaria do MDA/INCRA nº 0072 de 17 de outubro de 1997, publicada no diário Oficial nº 

202 do dia 20 de outubro de 1997, determinou a criação do Projeto de Assentamento Vila 

Boa.  

Do período do decreto de desapropriação, em setembro de 1996, até a imissão na 

posse em setembro de 1997, o grupo foi reduzindo, buscando outros acampamentos que 

estavam conseguindo a terra mais rapidamente, até que o grupo ficou em apenas 10 famílias. 

De acordo com dados fornecidos pelo INCRA (2015), o PA Vila Boa no município de Goiás 

tem área total de 825,7210 ha (oitocentos e vinte cinco hectares, setenta e dois ares e dez 

centiares, equivalente a 170,60 alqueires), dos quais, aproximadamente 10%, ficaram 

destinados à reserva legal. A área relegada às parcelas foi de 793,2248 ha (setecentos e 

noventa e três hectares, vinte e dois ares e quarenta e oito centiares, equivalente a 163,88 

alqueire). 

A portaria MDA/INCRA nº 0072, de 17 de outubro de 1997, aprovou a destinação 

dessa área para a criação de 33 (trinta e três) unidades agrícolas familiares e a implantação de 

infraestrutura física necessária ao desenvolvimento da comunidade rural. Contudo, o mesmo 
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INCRA (2015) informa que o assentamento possui 13 (treze) famílias assentadas. Existe um 

descompasso entre a portaria de criação, que previa a instalação de 33 unidades agrícolas, 

para o que de fato ocorreu, o assentamento de 13 famílias.  

Na ata da reunião do assentamento do dia 14/09/1997, consta que o grupo definiu 

aproximadamente 61 ha para cada família, atingindo 13 famílias e 13 lotes, mas o INCRA, ao 

criar o projeto de assentamento Vila Boa, pela portaria 0072, veio com a proposta de dividir a 

terra em 33 unidades agrícolas, o que reduziria para aproximadamente 24 ha cada lote. Houve 

resistência do grupo, que se recusou a repartir a terra conforme o INCRA propunha. Contudo, 

a terra desapropriada foi repartida em 13 unidades agrícolas. As 3 famílias restantes foram 

buscadas por meio de sorteio e indicação do próprio grupo, de forma que quem fosse sorteado 

poderia indicar uma pessoa para fazer parte do assentamento.  

A assinatura da documentação definitiva de posse ocorreu em 11 de fevereiro de 2000 

e, conforme INCRA (2015), o assentamento já passou por todas as fases de sua implantação26, 

e é considerado como consolidado. Na visão do INCRA (2015), isso significa dizer que o 

assentamento possui suficiência e condições de manutenção de todas as suas atividades 

sociais, produtivas e comunitárias. Estar consolidado também significa autogestão do 

assentamento contando com galpão, escola e posto de saúde construídos e acesso a 

eletricidade e telefonia. Excluindo o acesso à energia elétrica, os demais elementos estão 

ausentes, isso mostra que do ponto de vista prático o PA não está consolidado e o processo de 

reforma agrária não se concretizou nesse assentamento. 

Em parte do processo de ocupação, despejo, acampamento e nova ocupação, temos 

que ressaltar a participação da Diocese Goiás, tendo na figura dos agentes pastorais, Luismar 

e Pedroso, os principais interlocutores. Num recorte da pesquisa de Pessoa (1999), o senhor 

Damázio Rodrigues, assentado do Mosquito, atribuiu à Igreja o qualificativo de principal 

mediador na luta pela reforma agrária, por ser uma presença que fortalece o grupo na fé e 

encorajamento no enfrentamento.  

Depois de assentados, quando ainda não haviam construído suas casas de alvenaria e a 

terra não tinha sido “formada”, as famílias dedicaram atenção à lavoura do arroz, milho e 

feijão, devido às boas condições cultiváveis do solo no PA Vila Boa e ao fato de isso ser 

exceção com relação a outros assentamentos do munícipio de Goiás. Pessoa (1999) afirmou 

que, na maioria dos assentamentos, quanto ao uso do solo, predominam a pecuária mista e 

                                                
26 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2015) estabelece oito fases na implantação 

dos projetos de assentamentos. São eles: em obtenção, pré-projeto de assentamento, assentamento em criação, 

assentamento criado, assentamento em instalação, assentamento em estruturação, assentamento em consolidação, 

assentamento consolidado e assentamento revogado. 
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agricultura (com forte tendência à pecuarização), com técnicas ainda tradicionais. Esse 

processo de pecuarização não é natural, faz parte de um plano de ações do governo estadual 

por meio da EMATER-GO27. Sobre isso, Woortmann (1981) já tinha afirmado, há mais de 30 

anos, e isso se confirma atualmente. Existe uma conversão da roça para o pasto, do mato e 

capoeira para a lavoura de pousio (na roça de toco) para a lavoura intensiva e, por último, a 

transformação do chão da roça em pasto. 

Parece ocorrer, na maioria das parcelas, a substituição de lavoura para formação de 

pasto braquiarão e dedicação exclusiva à pecuária. Nesse caso, o que foi verificado no 

Mosquito não se aplicou28, pois o uso da terra está na contramão das suas potencialidades, que 

seriam as culturas perenes, mas nem sequer se mantém a agricultura de autoconsumo.  

A forma de organização dos parceleiros deu-se em associação, da qual todos fizeram 

parte, constituída desde 09/03/1997. No quadro dos aprendizados dos assentados, a ideia de 

civilidade e política tem na associação uma parte significativa e compreende momentos de 

reunião e planejamento das ações e enfrentamentos que se constituem (LEITE, MEDEIROS; 

HERENDIA, et al, 2004). Com relação às associações nos assentamentos da região de Goiás, 

em sua organização e funcionamento, têm ocorrido sérias disputas internas, a ponto de 

culminar na existência de mais de uma associação em alguns assentamentos (PESSOA, 1999).  

Ilustramos nos assentamentos de Goiás, mas não no assentamento Vila Boa, outra 

maneira de organização, por meio de parcerias entre alguns assentados. A produção de leite, 

por exemplo, é direcionada a uma empresa de leite e derivados e, para isso, é necessário o 

financiamento de um tanque resfriador. Ao destacar a forma de organização dos assentados, 

citamos um apontamento de Pessoa (1999) sobre a utilização de material agrícola em 

pequenos grupos, entre vizinhos e/ou parentes.   

Desde o momento que ficaram assentados, por vezes, tiveram a assistência do INCRA 

na formulação de projetos de análise de solo, manejo de gado e liberação de recursos 

creditícios. Essa iniciativa sempre foi tomada pelo próprio órgão, e não por reinvindicação 

dos assentados, mas estes carecem que tal assistência seja contínua e ininterrupta e, nessa 

                                                
27 Está bem claro o incentivo à pecuarização como tendência histórica na região do PA Vila Boa. De acordo com 
informações contidas no site da EMATER-GO, a região do município de Goiás, Regional Rio Vermelho, é 

conhecida historicamente pela estrada do boi e tem como atividade predominante a pecuária de corte. O clima 

quente e seco da região facilita a produção. Apesar de ter como característica histórica a produção de uma 

pecuária extensiva, a região tem inovado e incorporado às práticas produtivas tecnologias e métodos intensivos, 

o que tem elevado os índices de qualidade e produção. A EMATER-GO tem oferecido alguns cursos na região, 

tais como: ração, silagem, ordenha mecânica, sistema de resfriamento do leite, medicamentos veterinários, entre 

outros. Fonte: http://www.emater.go.gov.br/w/13707 
28 Para Milton Duarte, do Mosquito, a realidade do lote é que foi ditando a prática produtiva (PESSOA, 1999. P. 

161) 

http://www.emater.go.gov.br/w/13707
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fase, ocorreu a maioria das desistências, abandonos e venda de lotes. Bergamasco e Norder 

(1996) chamam essa etapa de consolidação da posse da terra, caracterizada pela obtenção de 

condições econômicas e sociais de manutenção na terra. Credito que todos os agentes 

externos mediadores ou não na luta pela terra contribuíram no sentido de formatar um modo 

de vida dos assentados. 

 

1.4 Os Agentes Mediadores nos Assentamentos Rurais 

 

Comumente, as análises que tomam os assentamentos rurais do município de Goiás 

como objeto de pesquisa pautaram suas atenções na trajetória histórica do sujeito envolvido, o 

camponês. Associado a isso, mostram que, principalmente a CPT, tem mobilizado forças para 

mediar o processo de luta pelo acesso à terra. Outros revivem a história das ocupações, 

enfrentamentos políticos e com fazendeiros para compreender o processo de formação e a 

atual situação dos projetos de assentamentos. Outra convergência diz respeito a um processo 

mais amplo de discussão acerca de uma nova configuração territorial no município, 

investigando os desafios e contradições na posse da terra. 

A partir dessas contribuições, busquei compreender, no assentamento Vila Boa, o 

modo de vida, que cultura diferente apareceu e suas implicações para reprodução social 

camponesa. Nessa atividade de imergir no viver social, tomei como pressuposto a existência 

de uma relação de dependência do assentado para diversos agentes externos, constituída desde 

o processo de ocupação, conquista da terra e depois de assentado, entendendo o modo de vida 

dos assentados, que ocorre na dinâmica das ações de cada agente nos assentamentos e entre os 

próprios assentados. 

Para isso, realizei um estudo no sentido de apresentar os agentes e suas ações, 

refletindo os diferentes tipos de projetos e concepções sobre os assentamentos. Chamo de 

agentes29 as instituições que medeiam ou estão presentes no processo de luta pela terra, 

podendo ser religiosas, como a Comissão Pastoral da Terra, governamentais, como o INCRA, 

sindicais, como os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e FETAEG, ou oriundas de 

movimentos sociais, como o MST. 

 

 

 

                                                
29 Os agentes mediadores nos assentamentos não se restringem a estes. Em outras regiões do país, por exemplo, 

temos a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Partidos Políticos. Contudo, nos assentamentos do município 

de Goiás, são apenas estes. 
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1.4.1 Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

 

É possível entender as ações da Comissão Pastoral da Terra a partir das propostas e 

intenções que a Igreja Católica lhe delega. “A Comissão Pastoral da Terra é um organismo 

ecumênico, ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para interligar e assessorar as 

pessoas que trabalham pastoralmente no campo” (CPT, 1975). A CPT é um agente que 

representa a mudança no projeto de evangelização do catolicismo a partir da CPT Nacional e 

veio a responder satisfatoriamente, do lado dos camponeses, às demandas na luta pela terra. 

Em junho de 1975, em um encontro em Goiânia, bispos e prelados da Amazônia e do Centro-

Oeste decidiram criar a Comissão Pastoral da Terra Nacional (CPT, 1975).  

Desde a colonização do Brasil, a igreja católica, por meio das campanhas jesuíticas, 

em suas missões, esteve envolvida na questão da divisão da terra. Por vezes, tomava partido 

pelos interesses da corte portuguesa e preocupava-se em sistematizar formas e meios para 

promover a submissão das classes subalternas à dominante. A evangelização e a imersão da 

cultura europeia eram usadas como subterfúgios para acomodar e não causar estranheza ao 

uso da mão de obra servil e à acumulação de terras (ALVES, 2010). 

Cada vez mais, afinou-se o discurso da igreja católica aos interesses dos proprietários 

de terras e, com isso, perpetuaram-se a submissão e a dependência da população sem terra ou 

com pouca terra. Essa situação começou a se modificar a partir da década de 196030. Para 

Prado Jr (1979), foi a expansão do êxodo rural em toda a América Latina e o regime ditatorial 

que arrefeceram as organizações camponesas no Brasil. Setores progressistas da igreja 

optaram por apoiar os desvalidos de terra, de moradia e marginalizados. Com uma igreja 

declaradamente mais social, sua postura de apaziguamento entre proprietários rurais, estado e 

sem-terras foi substituída pelo encorajamento e organização do enfrentamento nas demandas 

por terra.  

Essa nova fase do posicionamento da igreja com relação a disputa por terras começou 

a ser chamada Igreja do Evangelho. A partir desse movimento inicial, admitiu-se dentro da 

igreja a necessidade de revoluções e mudança na ordem social. A opção da igreja definida em  

 

[...] empenhar-se no processo global de Reforma Agrária do nosso país. (cf. 

Conclusão 1 do Encontro de Goiânia). Isto significa que os primeiros companheiros 

nossos serão os quase 10 milhões de trabalhadores rurais sem terra, que vivem em 

condições de assalariados, arrendatários, parceiros ou posseiros. Estaremos ainda ao 

                                                
30 Foi a partir do Concílio de Vaticano II (de 1962 a 1965) e pelas Conferências da CELAM em Medellín (1968) 

e em Puebla (1979), sobre a opção pelos pobres, que uma ala da Igreja mudou os rumos quanto ao apoio às 

aristocracias rurais (ALVES, 2010). 
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lado dos interesses dos 24 milhões de pequenos proprietários que lutam na defesa se 

suas propriedades contra a ganância crescente do latifúndio. (CPT, 1975, p. 4) 

 

A situação de precariedade que os camponeses viviam na década de 1970 já era 

conhecida pelos prelados e bispos e eles não ficaram indiferentes. Conforme o exposto, foi em 

junho de 1975, num encontro de Bispos e Prelados da Amazônia e do Centro-Oeste, em 

Goiânia, que nasceu a Comissão Pastoral da Terra, como resposta à grave situação vivida 

pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia e Centro-Oeste (CPT, 

1975, 2010).  

Nesse encontro, decidiu-se: 

 

2- Criar uma “COMISSÃO DE TERRAS” que, na qualidade de organismo de 

caráter oficioso, ligado à Linha Missionária da CNBB, possa realizar com agilidade 

o objetivo de interligar, assessorar e dinamizar os que trabalham em favor dos 

homens sem terra e dos trabalhadores rurais, e estabelecer ligação com outros 
organismos afins. Cabe a esta Comissão dar especial atenção ao Estatuto da Terra e 

à Legislação Trabalhista Rural, procurando divulgá-los em linguagem popular. Que 

ela promova também campanhas de ampla e inteligente conscientização em favor 

dos direitos dos 10 milhões de famílias sem terra (CPT, 1975. p. 7). 

 

Ao buscar apoio de profissionais liberais e agentes do governo e outros, respalda e 

torna eficaz sua articulação com metodologias jurídicas, políticas e sociais adequadas ao 

contexto local a partir do caráter ecumênico. Sobre isso, o primeiro Boletim da CPT Nacional, 

determinou: “o problema da terra, que agora é o maior problema do povo desta região, vai 

ficar em primeiro plano em nossas preocupações, neste ponto, de modo especial, vai ser 

procurada a união com outras igrejas que enfrentam a mesma situação” (CPT, 1975, p. 9). 

Passados mais de 40 anos desde sua criação, afirma-se que a CPT configurou-se como 

um serviço à causa dos camponeses e camponesas, a fim de ser um suporte para a sua 

organização na luta pela terra. A própria CPT (1975, p. 4) afirmou que “[...] por ter este 

trabalho a característica de “pastoral” não significa que vemos nossa participação na luta pela 

justiça, aqui implicando apenas mudanças estruturais na propriedade e uso da terra, [...] como 

um ponto de partida da Evangelização”. 

Além desse campo religioso, a mobilização pelo monopólio da formação tem marcado 

o campo agrário, no sentido de evidenciar as fundamentações teológicas das representações 

sobre a terra como dom de Deus (ALVES, 2010).  

Pessoa (1999) alertou para o erro de pensar a CPT como produto de uma estratégia 

religiosa para simplesmente defender os camponeses. Pelo contrário, as demandas conflitivas 

no campo declararam a necessidade de mudança da igreja na forma de mediação para que a 
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mensagem religiosa pudesse chegar aos camponeses. Para esse modelo de administração, a 

CPT nacional propiciou formação para que os próprios camponeses fossem os agentes 

pastorais da CPT regional e, assim, facilmente disputariam legitimidade no interior dos 

movimentos para conquista da terra.  

Era nesse sentido que a CPT (1975, p. 9) propôs um maior respeito ao “protagonismo 

político dos trabalhadores”, tendo como ação fundamental a “[...] formação de lideranças 

como forma de promover a organização mais consistente das massas rurais”. Esses grupos 

que se formaram regionalmente, por município ou Diocese, tinham autonomia para definirem 

quais ações empreenderiam, contudo deveria sempre reportar a direção regional e nacional.  

Umas das principais preocupações nessa formação foi a visão ampla da situação 

política, econômica e social que vivia o país. Para isso, elaboraram Os Cadernos de Conflitos 

no Campo31 sobre o andamento das lutas. 

O método de trabalho nessa formação passa pela perspectiva freiriana da educação 

popular. Perder o medo de falar seria o fulcro essencial nesta formação (PESSOA, 1999). 

Levar os camponeses a buscar sua própria libertação, suas próprias formas de luta em defesa 

de seus direitos impulsionaram a troca de ideias e experiências (CPT, 1976). A formação a 

partir das demandas dos camponeses levou a pastoral em diversos momentos a assumir uma 

demanda de luta no curso dos acontecimentos. 

Pode -se pensar na CPT como a  

 

[...] postura da igreja constituída como um agente coletivo, é a autoridade discursiva 

de imprimir nos camponeses um tipo de formação religiosa, em que o caráter 

revolucionário desse processo se dê dentro de uma lógica de ordem definida, e que a 

interpretação da luta esteja consoante a uma leitura bíblica (ALVES, 2010, p. 46). 

 

 

Note a dificuldade de compreender o mundo camponês sem a dimensão religiosa, por 

que essa dimensão, dentro de sua lógica definida, recriou laços de sociabilidade e formas de 

persistência adaptando à leitura bíblica ao contexto camponês. Por isso, não há possibilidade 

de falar em lutas por terra no Brasil sem considerar esse agente mediador, que tem de forma 

clara um conteúdo programático de formação como meio de fornecer conhecimento bíblico, 

político, jurídico, sindical, dentre outros.  

Algumas análises expressam, na atuação da CPT, um movimento de reunir líderes e 

intelectuais homogêneos e conscientes de sua função em todos os aspectos, econômico, 

                                                
31 Desde 2015, a CPT disponibiliza acesso ao acervo digitalizado sobre os conflitos no campo no Brasil, por 

meio do Centro de Documentação (CEDOC) Dom Tomás Balduíno. Disponível em www.brasildefato.com.br. 

http://www.brasildefato.com.br/


54 

 

 

político e social. No estado de Goiás, especificamente, no assentamento São João do Bugre, 

Alves (2010) atribuiu à CPT a responsabilidade pelas práticas educativas na formação dos 

camponeses. Isso também foi analisado por Cruz (2000), ao pesquisar sobre a luta pela terra 

na Regional Araguaia Tocantins, em que a CPT passou de assessoramento à definição de 

estratégias de lutas. Silva, J., (2003) também assemelha ao perfil da CPT desenhado de 

formação, assessoria e organização à concepção gramsciana de intelectual orgânico32 dos 

camponeses em Goiás.  

De forma mais enfática, trataremos, a partir de agora, da atuação da CPT nas causas 

dos camponeses do município de Goiás.  

 

1.4.1.1 A CPT no município de Goiás 

 

A CPT Regional Goiás33 possui representação em Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, 

Ipameri, São Luís de Montes Belos e Uruaçu. De acordo com o Boletim nº 7, ano II da CPT 

(1976), sua criação foi em novembro de 1976, na cidade de Goiânia, tendo o apoio direto de 

Dom Fernando Gomes dos Santos da Arquidiocese de Goiânia, e do Bispo Dom Tomás 

Balduíno, da Diocese de Goiás. 

As primeiras demandas por terra no estado de Goiás, que ocorreram na fazenda Maria 

Alves ou Córrego da Onça, no município de Itapuranga (a partir de 1975), Fazenda Estiva ou 

São João do Bugre (1979) no município de Goiás, a fazenda Serra Branca em Itapirapuã 

(1984) e depois a fazenda Mosquito (1985), em Goiás (PESSOA, 1997; 1999); a CPT e a 

Diocese realizaram um trabalho de conscientização acerca dos direitos supracitados e 

suprimento de alimentos, roupas e higiene pessoal enquanto estavam acampados.  

Ao acompanhar todo o processo de posse, ocupação, resistência e assentamento, que 

concentraram entre as décadas de 1980 e 199034, a CPT estabeleceu domínio sobre as práticas 

religiosas, com a reafirmação das romarias, festa do Divino e Folia de Reis.  

Em suma, a CPT e a Diocese de Goiás foram os principais agentes mediadores em prol 

dos camponeses e seus papéis foram preponderantes no que diz respeito à articulação e 

organização das ocupações no município de Goiás, além da ajuda na arrecadação de alimentos 

                                                
32 Termo definido por Antônio Gramsci, na obra Os intelectuais e a organização da cultura, 7 ed., 1989, onde 

cada grupo social cria de um modo orgânico intelectuais que atuam na superestrutura e dão homogeneidade e 

consciência, tanto no campo econômico, quanto no social e político. 
33 Oficialmente, a CPT Regional Goiás é denominada Comissão Pastoral da Terra Regional Centro-Sul de Goiás. 

Essa designação vem da época de sua fundação (1976), quando o estado ainda não havia sido dividido para dar 

origem ao estado do Tocantins (1988) (SILVA, J., 2003). 
34 Atualmente, o município de Goiás conta com 24 assentamentos, dos quais 21 foram constituídos entre 1986 e 

1999. 
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e roupas para o momento em que os camponeses estavam acampados. Para Pessoa (1999), a 

Igreja Católica é a instituição social que tem ajudado significativamente de maneira física, 

humana e material ao processo de luta pela terra, principalmente os setores progressistas. Mas 

não podemos fechar os olhos para o crescimento das Igrejas evangélicas e sua inserção no 

meio rural, principalmente nos assentamentos.  

Há um crescente número de outras instituições religiosas, evangélicas e pentecostais, 

que têm participado na vida dos camponeses. A ascensão evangélica vem tomada de certa 

disposição social dos camponeses, ao mesmo tempo que faz parte no processo maior da 

sociedade brasileira (MELO, 2006).  

No assentamento Vila Boa, esse processo não foi diferente, mas ganhou contornos 

acentuados de “resistência” contra a CPT e, consequentemente, a Diocese de Goiás. 

Conforme o líder do grupo, Joaquim Pacheco, no momento em que haviam ocupado a fazenda 

que viria a constituir o assentamento, o grupo procurou a CPT e, no primeiro momento, teve 

seu pedido negado35.  

Para os acampados, na “recusa de Tomás Balduíno”, cresceu o número de 

simpatizantes evangélicos no assentamento Vila Boa que passaram a rechaçar a presença dos 

líderes católicos e o grupo passava a se identificar como independente. A partir de então, a 

Assembleia de Deus se tornou presente nas reuniões do acampamento e passou a dividir a 

atenção dos acampados. 

Depois que a CPT passou a mediar o processo de luta pela terra, ocorriam rezas e 

missas no acampamento e a presença de padres era constante. Contudo, para o grupo, não era 

mais imperiosa a presença da CPT mediando o processo de conquista da terra. Essa divisão, 

entre católicos e evangélicos, para Melo (2006, p. 62), corrobora a ideia de que a 

pentecostalização tem se mostrado um fator crescente, através da realização de frequentes 

cultos, do envolvimento dos praticantes em atividades coletivas e principalmente nas 

negociações com o INCRA. 

 

1.4.2 O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)  

 

Esse agente mediador surge nas demandas por terra no estado de Goiás a convite do 

líder da CPT, Dom Tomás Balduíno. Seu surgimento, conforme Sousa (1997) e Rosa (2009), 

                                                
35 Conforme já mencionado neste capítulo, o ponto de vista da CPT para recusa da ajuda, no primeiro momento, 

deve-se à vinculação do líder do grupo às forças políticas que não eram oriundas dos movimentos sociais. 

Contudo, depois, a CPT começou a mediar a luta pela terra. 
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deu-se a partir do início dos anos de 1980, impulsionado pela a ação de setores ligados às 

Igrejas Católica e Luterana. 

Contudo, na capa do Jornal dos Trabalhadores rurais Sem Terra, publicada em 

janeiro de 1985, os próprios trabalhadores afirmavam que  

 

[...] 1984 foi um ano marcado por muitas injustiças no campo. 1985 vai ser 

diferente. Os trabalhadores estão compreendendo que só a organização pode lhes 

garantir dias melhores. Como mostra os lavradores sem terra. Eles começam o ano 

com um Congresso Nacional. (MST, 1985/1986) 

 

De acordo com Pessoa (1999), a formação do MST ocorreu nesse Congresso com a 

articulação da igreja e na emergência da luta de trabalhadores sulistas no final da década de 

1970 e início de 1980. Esse movimento foi fundado entre os dias 29 e 31 de janeiro de 1985, 

em Cascavel-PR, com três objetivos principais: lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e 

lutar por mudanças sociais no país (MST, 2011). Para os líderes do movimento, seu 

surgimento  

 

[...] foi consequência de vários acontecimentos que se desenvolveram especialmente 

a partir de 1978. Vários estados com muitas lutas de agricultores se reuniam para 

debater, discutir problemas e organizar formas coletivas de superação. Assim 

multiplicaram as ocupações no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro e Goiás (MST, 1985/1986, p. 1). 

 

Magalhães (2010) reforça, pontuando que a práxis de discutir problemas e organizar 

formas coletivas de superação fermentada no interior da CPT redundou no nascimento do 

MST. O movimento chegou a Goiás em janeiro de 1986, trazido pela CPT e tão logo 

formaram-se comissões regionais compostas pelos próprios camponeses. Diante disso, é 

possível afirmar que o surgimento do MST, em Goiás, foi influenciado pelas ações 

empreendidas pela pastoral na defesa dos pobres e marginalizados da sociedade, do espaço 

aberto para que ocorresse organizações sociais no campo de luta dos camponeses em busca da 

terra.  

Na década de 1980, os principais objetivos do movimento eram 

 

1. Que a terra só esteja nas mãos de quem nela trabalha; 2. Ser um movimento de 

massa, autônomo dentro da organização sindical, para conquistar a reforma agrária; 

3. Lutar por uma sociedade sem exploradores 

e sem explorados; 4. Organizar os trabalhadores rurais na base; 5. Estimular a 

participação dos trabalhadores rurais no sindicato e no partido político; 6. Dedicar-se 

à formação de lideranças e construir uma direção política dos trabalhadores; 7. 

Articular-se com os trabalhadores da cidade e da América Latina (SOUSA, 1997, p. 
50). 
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Na análise de Furtado (1989, p. 79),  

 

A única força social nova com grande capacidade de mobilização, entre nós, é o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, cujos objetivos são elementares: 

questionamento da velha divisão patrimonial das terras que atrasou o Brasil 

secularmente; investimento em pequenas propriedades, no sentido de promover a 

formação nas áreas rurais de uma sociedade civil mais estruturada.  

 

O próprio movimento define-se como “uma articulação de lavradores dentro do 

movimento sindical brasileiro, para lutar pela terra e pela reforma agrária” (PESSOA, 1997, p. 

89)36. Ou, conforme o próprio MST se identifica, é “movimento de ocupação de terra como 

forma de luta, [...], pela Reforma Agrária e pelo socialismo” (MST, 2011, p. 3). Nesse 

sentido, Rosa (2009) afirmou que eles não visavam assegurar apenas terra aos trabalhadores, 

mas estabelecer um projeto político na atuação contra as causas de conflitos no campo e a 

garantia de formas de manutenção no campo por meio da gestão das políticas públicas.  

O MST passou a se identificar37 como um movimento daqueles que não possuem terra. 

Assim, desde que houvesse alguma situação que pusesse em risco os direitos dos camponeses, 

o movimento se envolvia (ROSA, 2009).  

 

Inicialmente, teve a participação de religiosos e atuou com ações pacíficas, 
insistindo nos mecanismos de negociações com o Estado, visando a desapropriação 

de latifúndios para assentamento de trabalhadores rurais. O MST como movimento 

social, [...], apareceu como força opositora à União Democrática Ruralista (UDR), 

que se fazia presente na mídia defendendo os donos do agronegócio, detentores de 

espaços na terra e dela fazem uma grande arena de negócios (ROSA, 2009, p. 32). 

 

Converge com a análise de Sousa (1997) sobre a reforma agrária e distribuição de terra 

ser apenas um ponto dos objetivos desse movimento que usa da ocupação de prédios públicos, 

acampamentos diante de bancos e marcha em avenidas das cidades para inserir a pauta 

reivindicatória de seus direitos. 

                                                
36 Informações retiradas na Folha de São Paulo em 04/10/86. 
37 Conforme consta na página do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a semente para o surgimento 

do MST talvez já existia quando os primeiros indígenas levantaram-se contra a mercantilização e apropriação 

pelos invasores portugueses do que era comum e coletivo: a terra, bem da natureza. Como imaginar o MST sem 

o exemplo de Sepé Tiarajú e da comunidade Guarani em defesa de sua terra sem Males, da resistência coletiva 

dos quilombos ou de Canudos ou sem o aprendizado e a experiência das Ligas Camponesas ou do Movimento de 

Agricultores Sem Terra – Master? Por tudo isso, nos sentimos herdeiros e continuadores das lutas pela 

democratização da terra e da sociedade. Fonte: http://www.mst.org.br/nossa-historia/70-82   

http://www.mst.org.br/nossa-historia/70-82
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Há o entendimento de que é a partir da cidade que deveriam começar a luta e isso por 

dois motivos. O primeiro, devido ao fato de grande parte dos camponeses estarem sem terra 

na cidade. Para Rosa (2009, p. 35)  

 

A maioria de seus integrantes advém do êxodo rural e ou do processo migratório. 

Por isso, o MST organiza-os no urbano, buscando apoio à luta por reforma agrária e 

políticas públicas para os assentamentos brasileiros. 

 

A organização, a logística, a escolha das terras e a constituição de grupos davam-se a 

partir da cidade em direção ao campo, com suporte de vários outros agentes mediadores, 

como CPT, partidos políticos e Organizações não-Governamentais (ONGs). O segundo 

motivo para que suas ações tenham origem na cidade em direção ao campo é o fato de as 

instâncias decisórias para conquista da terra concentrarem-se nas cidades, o que justifica a 

ocupação dos prédios públicos de órgãos governamentais que medeiam a questão da terra, os 

acampamentos diante dos bancos que possa garantir financiamentos e o fechamento de 

rodovias e avenidas, chamando atenção da mídia para sua pauta reivindicatória.  

Sousa (1997) e Magalhães (2010) disseram que, além de sua fonte primária ser 

religiosa, o caráter revolucionário da luta, a contraposição ao latifúndio, a busca pela utopia 

socialista e a sólida formação política são marcantes na trajetória do movimento. Para 

Almeida (2009) e Alves (2010), foi exatamente por essas características que o MST chamou a 

atenção dos religiosos em Goiás e estimulou o convite para aderir às lutas por terra nesse 

Estado.  

 

A CPT-Centro Sul de Goiás e a Diocese de Goiás promoveram a vinda do MST para 

o Estado. [...] entre os dias 02 e 05 de janeiro de 1986, foi realizado o primeiro 

Encontro Estadual dos Sem Terra de Goiás, com representantes de 22 municípios 

(PESSOA, 1997, p. 91) 

 

Líderes paranaenses do MST já tinham vindo para o estado de Goiás em outubro de 

1985, quando estavam em marcha as ocupações na fazenda São João do Bugre e Mosquito38 

no município de Goiás. Nessa época, o grupo estava se dirigindo à capital do Estado para 

ocupar a praça cívica e a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA). Mas, 

apenas em janeiro de 1986, realizaram o I Encontro, fundando, assim, o MST em Goiás. 

                                                
38 Em março de 1986, esta fazenda foi desapropriada para constituição de assentamento para 43 famílias. Como 

nota (Pessoa, 1999), para as entidades, a história começa com a fazenda Mosquito, cuja ocupação se deu no dia 3 

de maio de 1985. Mas, antes disso, houve duas ocupações muito importantes na região: a fazenda Estiva ou São 

João do Bugre, no município de Goiás, e a Fazenda Serra Branca, em Itapirapuã. 
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Tem se confirmado a tese de Pessoa (1997, p. 80) de que “‘[...] o combustível’ 

fundamental desse fato social não é a atuação de um grupo e pessoas ou de uma ou mais 

entidades, mas a insatisfação dos trabalhadores rurais, acumulada em mais de um século, face 

à latifundização do estado de Goiás”. As conquistas são dos camponeses e não 

especificamente de uma ou outra entidade, menos ainda do MST, que surgiu em Goiás 

praticamente 6 meses depois do início da luta na fazenda Mosquito. Nesse caso, o MST pôde 

contribuir em Goiás com uma melhor organização interna do grupo para que saíssem da 

situação precária de acampados em beira de estrada. Assim, conseguiram estabelecer 

comissões regionais formadas pelos próprios camponeses representando o MST na região.  

Mas, em meados dos anos de 1990, houve arrefecimento do movimento no município 

de Goiás e, nesse momento, ocorreu o processo de ocupação e desapropriação para o 

assentamento Vila Boa, de forma que não houve mediação direta por parte desse movimento 

no referido assentamento. Isso exemplificou um processo contraditório ocorrido no município 

de Goiás com relação ao restante do país, principalmente o sul. Mesmo tendo todos os 

assentamentos construídos após a criação do MST, a maioria teve na representação da CPT o 

principal agente mediador com os latifundiários e entidades governamentais.  

Numa análise geral, Magalhães (2010, p. 36) identificou três momentos do MST no 

decurso desses 30 anos de existência: no início, um agir que se apresenta como práxis; com o 

tempo, tornou-se o maior movimento social brasileiro; e, de algum modo, a partir de meados 

da década de 1990, inseriu-se em uma “trilha aberta pela cultura política da matriz produtiva 

capitalista”. A justificativa encontrada por Cruz (2009) é de que os movimentos sociais 

passaram a integrar formas organizacionais institucionalizadas, a formar cooperativas e 

inserção dos assentamentos na economia competitiva, que foram moldando a identidade do 

próprio movimento. Essa mudança no modus operandi do movimento coincide com um 

grande arrefecimento de suas atividades no estado de Goiás. Particularmente, na ocupação de 

Vila Boa, não tiveram participação direta na formação do grupo e condução das negociações. 

 

1.4.3 Agentes sindicais: Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) 

 

De acordo com Alves (2010), dentre todos os agentes que medeiam a questão da terra, 

os sindicatos são os que melhor representam, por serem protagonistas de uma formação 

própria dos camponeses. O período que antecedeu a década de 1960, foi, para Sauer et al 

(2016), marcado pela generalização das variadas formas de lutas: congressos, passeatas nas 
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ruas, resistência na terra por posseiros e também por diversas formas de organização como as 

Ligas Camponesas e os Sindicatos de Trabalhadores Rurais.  

Três foram as influências para se criarem os sindicatos: a Igreja Católica, o PCB e o 

Estado (ALVES, 2010). Neste processo,  

 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs) se espalharam pelo território nacional. 

Se, até 1961, não se contava nem uma dezena de STRs reconhecidos pelo Ministério 
do Trabalho, no início de 1964 já havia 1.174 sindicatos organizados em 26 estados. 

(SAUER et al, 2016, p. 69) 

 

O Estado, no governo de João Goulart, em 1963, por meio do Ministério do Trabalho, 

constituiu a Comissão Nacional de Sindicalização Rural e, assim, convocou os presidentes das 

Federações dos estados a fundarem a CONTAG para representar oficialmente os 

trabalhadores rurais junto ao Estado (SAUER et al, 2016). Alves (2010) e Sauer et al (2016) 

chamaram atenção para os anos que antecederam o Golpe de 1964, pelo reconhecimento por 

parte do Estado de diversos direitos dos trabalhadores do campo, como a sindicalização rural.  

Com o golpe de 1964, ocorreram diversas perseguições aos camponeses, contudo, a 

CONTAG e sindicatos rurais foram mantidos, “mas os sindicatos sofreram intervenção e 

vários deles passaram a ser controlados por grupos estranhos às lutas que se desenvolveram 

no pré-64” (SAUER, et al, 2016, p. 75). A década de 1970 foi marcada por um sindicalismo 

usado pelo Estado para promover o assistencialismo39 (PESSOA, 1999). 

No estado de Goiás, havia seis STRs atuando até 196040. Eram eles: Anápolis, 

Catalão, Goianápolis, Nova Veneza, Caturaí e Pirenópolis (PESSOA, 1997). No ano de 1970, 

sob a liderança de Antônio Ferreira Bueno, esses sindicatos, com o apoio da CONTAG, 

fundaram, em Goiás, a FETAEG. Sobre isso, 

 

Na Ata de Fundação da FETAEG, lê-se que a assembleia de fundação foi realizada 

no dia 20/10/70 e contou com a presença do presidente da CONTAG, José Francisco 

da Silva. Antônio Ferreira Bueno foi eleito o primeiro presidente. Seis sindicatos 

                                                
39 Destaca-se a criação do Funrural pela Lei Complementar n° 11 de 25 de maio de 1971. Esse programa previa a 

assistência ao trabalhador rural em caso de aposentadoria, serviços de funeral e de saúde. A Lei determinou a 

cobrança de 2% sobre a comercialização do produtor, com a finalidade a arrecadar dinheiro para financiar a 
previdência rural. Com a constituição de 1988, o termo Funrural foi extinto e foi criado o Regime Geral de 

Previdência Social. A partir de então, ocorreu uma sucessão de leis instituindo o referido tributo, mas desde que 

o previsto nas Leis n. 8.540/92 e 9.528/97 foi declarado inconstitucional, o Funrural diz respeito só à 

comercialização da produção do empregador rural pessoa física. Não inclui, portanto, a figura do segurado 

especial. Fonte: Canal Rural. Disponível em: http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/entenda-como-

funrural-surgiu-evolucao-cobranca-longo-dos-anos-67279 
40 Em Goiás, a década de 1960 encerrou-se com seis STRs. Na década de 1970, foram criados outros 43. Mas a 

expansão continuou nos anos 80, quando foram criados outros 57 (PESSOA, 1999, p. 72-73). Atualmente, 

constam 122 Sindicatos de Trabalhadores Rurais no estado de Goiás. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9528.htm
http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/entenda-como-funrural-surgiu-evolucao-cobranca-longo-dos-anos-67279
http://www.canalrural.com.br/noticias/rural-noticias/entenda-como-funrural-surgiu-evolucao-cobranca-longo-dos-anos-67279
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foram representados como membros votantes: Caturaí, Goianápolis, Nova Veneza, 

Catalão, Pirenópolis e Anápolis (PESSOA, 1997, p. 73)  

 

Essa representação dos STRs associados, líderes sindicais e camponeses, apresentou-

se como um agente coletivo aliado ao Estado.  

 

No entanto, nem sempre a Fetaeg teve clareza quanto a esse objetivo – o de 

representar genuinamente os trabalhadores. Ao invés disso, em muitos momentos 

teve uma ação totalmente conservadora, como na época da criação do primeiro 

Governo Íris Rezende (1983-1986), em que houve apoio da federação quanto à 

instituição do comodato – forma de parceria pelo contrato entre fazendeiros e 

trabalhadores, permitindo a esses últimos o plantio nas terras dos primeiros 

(ALVES, 2010, p. 63). 

 

Essa é uma crítica feita por muitos camponeses e o MST, que veem a Federação com 

desconfiança, porque, na visão dos Sem-Terra, a FETAEG defendia plataformas de 

reivindicações muito próximas do estado em nada se diferenciando dele. Como por exemplo, 

não enfrentamento aos latifundiários, negociação por vias legais e evitar a todo custo as 

ocupações de terras. 

Na região de Goiás,  

 

No bispado de dom Tomás Balduíno na Cidade de Goiás foi realizada uma pesquisa 
para apontar quais eram os principais problemas que permeavam as organizações de 

trabalhadores rurais. A pesquisa comprovou que era necessária a atuação da igreja 

no incentivo aos trabalhadores, no tocante à criação de sindicatos, já que os que 

haviam estavam engessados no atrelamento ao Estado (ALVES, 2010, p. 62), 

 

Nesse sentido, a CPT procurou “[...] fortalecer as organizações sindicais dos 

trabalhadores do campo, para que possam ser o caminho da defesa dos seus direitos e 

instrumentos de pressão para que as leis sejam cumpridas” (CPT, 1976, p. 2). 

Sabendo da decisão da Diocese, Antônio Bueno 

 

[...] correu a vários dos seus municípios e começou a criar sindicatos, em muitos 

casos até com apoio dos fazendeiros, antecipando-se à Diocese. Quando a Oposição 

Sindical e a Diocese perceberam, já havia vários sindicatos criados (a exemplo de 

Britânia, Sanclerlândia, Itapuranga e Ceres). A ação da Diocese passou então a ser a 

tomada de sindicatos (como aconteceu em Itapuranga, Ceres, e Carmo do Rio 

Verde) e não a criação (PESSOA, 1997, p. 74), 

 

A partir desse contexto, os anos de 1980 foram marcados pela atuação incisiva dos 

STRs nas demandas por terra no munícipio de Goiás. No primeiro ano dessa década, a 

Diocese criou o STR no município de Goiás, mas foi o STR de Itapuranga, Igreja e CPT que 

mobilizaram os camponeses de Itapuranga para as ocupações da Fazenda Estiva/São João do 
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Bugre e da Fazenda Mosquito na região do município de Goiás, que vieram a ser 

desapropriadas em 1987 e 1986 respectivamente. A partir do sucesso nessas ocupações, outras 

foram surgindo no município, em sua grande maioria, com a mediação da CPT e de 

assentados ligados aos STRs locais. 

 

1.4.4 Agentes governamentais 

 

Os agentes governamentais representam os mecanismos que o aparelho estatal tem 

lidado com a questão da terra. Novamente, citamos uma complexa situação desde a 

colonização portuguesa até meados do século XX. Complexa e de difícil mudança, tendo os 

proprietários das terras como mandatários locais e investidos de direitos econômicos, políticos 

e prestígio social que inibiam as tentativas de desapropriação de terras. Um dos momentos 

contraditórios foi a criação do Estatuto da Terra41, considerado uma das primeiras iniciativas 

para desconcentração de terras, mas que pouco alterou a estrutura fundiária do país.  

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA42), enquanto 

representante do Estado, é o principal articulador nas demandas por terra e responsável pela 

reforma agrária. Contudo, do ponto de vista da mediação, difere dos demais comentados 

acima. É um órgão que age quando acionado pelos próprios camponeses, CPT ou STRs. 

Monte (2013) citou o INCRA como uma autarquia de referência na mediação dos conflitos no 

campo, no processo de sua resolução e na determinação de resultados da ação pública. Ou 

seja, do ponto de vista governamental, é o órgão que deve gerenciar todo o processo de 

cadastramento dos camponeses aptos a ganhar43 um pedaço de terra, da vistoria às 

propriedades rurais ocupadas, pela imissão na posse, decreto de desapropriação, mediação no 

sorteio dos lotes, acompanhamento e suporte após constituição dos assentados.   

No caso do estado de Goiás, ele é o responsável pela negociação junto aos 

proprietários de terra. Os demais agentes, como a CPT, MST, STRs e outros, normalmente 

acionam o INCRA, requerendo a vistoria de alguma propriedade rural para fins de reforma 

agrária.  

                                                
41 Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o Estatuto da Terra e outras providências. 
42 Criado pelo Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, o Incra está implantado em todo o território nacional por 

meio de 30 superintendências regionais. É uma autarquia federal, cuja missão prioritária é executar a reforma 

agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional (INCRA, 2016). 
43 Este é o ponto de vista dos agentes governamentais. Para eles, os camponeses estão sendo presenteados, do 

lado oposto, e almejam que sua terra seja uma conquista. 
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No período de acampamento até a divisão dos lotes no assentamento de Vila Boa44, de 

abril de 1996 a setembro de 1997, os sujeitos que estavam acampados trabalhavam como 

diaristas em fazendas vizinhas e também se revezavam no trabalho do próprio acampamento, 

mesmo assim, seus recursos eram insuficientes para garantir alimentação de todos, tanto que o 

INCRA, como a FETAEG, foram importantes para a permanência das famílias com o 

fornecimento de cestas básicas de alimentos. Passada a fase do acampamento, à época do 

sorteio do lote no assentamento, o INCRA esteve mediando este procedimento.  

Depois de muita negociação com o INCRA, mediante a recusa ao sorteio de uma 

parcela considerada pequena e da inclusão de pessoas que não faziam parte do grupo, a área 

foi dividida em treze lotes, com média de 61 ha. No município de Goiás, é o assentamento 

com as maiores parcelas (INCRA, 2015). 

A análise dos conflitos e lutas por terra no Brasil e no estado de Goiás, bem como 

reconhecer a história social dos assentamentos em Goiás, em particular o PA Vila Boa deu 

fundamento para identificar as contradições sociais vividas pelos sujeitos participantes desses 

processos e a partir de então compreendi em que medida as contradições sociais para acesso e 

posse à terra tem influenciado à reprodução camponesa. Ainda para esse movimento 

investigativo o estudo da cultura para a entender a cultura camponesa foi tomado como 

prioritário no capitulo 2.  

Mas nessa busca de entender a cultura para verificar as possibilidades de reprodução 

social camponesa, tomo como pressuposto a propositura de Almeida (2006), que nos alertou  

para retirar a centralidade dos estudos dos aspectos apenas econômicos e passar a explorar 

outras dimensões do modo de vida camponês, como a sua (re)criação via luta pela terra, a 

participação em movimentos sociais, os laços de famílias, a presença dos filhos no lote, a 

imbricação da relação trabalho-família e a percepção do assentado quanto as possibilidades do 

assentamento para reprodução camponesa. 

                                                
44 Isso não foi uma exclusividade do acampamento para assentamento de Vila Boa; a quase totalidade dos 

acampamentos na região do município de Goiás teve essa ajuda. 
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2 CULTURA PARA FALAR DE CULTURA CAMPONESA 

 

A noção de cultura é inerente à reflexão das ciências sociais. Ela é necessária, de 

certa maneira, para pensar a unidade da humanidade na diversidade além dos termos 

biológicos. Ela parece fornecer a resposta mais satisfatória à questão da diferença 

entre os povos, uma vez que a resposta “racial” está cada vez mais desacreditada, à 

medida que há avanços da genética das populações humanas (CUCHE, 2002, p. 

09).  

 

 

A presente seção tem como eixo orientador a cultural dos assentados de reforma 

agrária. Não se trata de escrever sobre a cultura de qualquer modo, mas buscando a produção 

teórica existente para dar contorno e sentido à tese sobre o modo de vida e reprodução social 

dos camponeses. O pressuposto é da existência de um modus operandi próprio, passível de ser 

compreendido por seu modo de produção familiar, pelos avanços e retrocessos na vida 

cultural, por suas condições de permanência no lote e de reprodução social. 

Entender que cultura é essa que está emergindo ou emergiu na vida dos assentados do 

PA Vila Boa remete-nos aos valores, posicionamentos e atitudes com seus vizinhos, com a 

produção, sua relação com a terra e como percebe/participa a/da continuidade de suas 

atividades campesinas. Para Brandão (1999), a cultura está baseada nas situações da vida 

cotidiana através das quais algum modo de saber rege a rotina dos dias, comportamentos e a 

identidade das pessoas. É nesse sentido que volto a mencionar que a apropriação do modus 

operandi já é, em si, reflexo dos modos e comportamentos que definem a cultura que esses 

sujeitos absorveram e exteriorizam, buscando manter-se e reproduzir-se na terra, de tal que 

modo que a apropriação da cultura é que nos permite a adaptação e modificação do meio 

social e natural em que vive. Assim, o “[...] modo de ver o mundo, as apreciações de ordem 

moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são 

assim produtos de uma herança cultural, [...], o resultado da operação de uma determinada 

cultura (LARAIA, 2006, p. 70)”. Martins (2000a, p. 33) pontuou que o grande desafio para a 

sociedade, é “[...] compreender esse modo de organização da vida social dos trabalhadores 

rurais nessa situação como um padrão e um valor social”. 

Algo está sendo agregado e constituído na vida dos camponeses. Não basta mais 

trabalhar e receber ordens sobre o que se deve ou não fazer. O fato de estar assentado na terra 

implica a tomada de decisões importantes para sua permanência na terra. O sucesso dessas 

decisões fica reduzido se não conhecerem a respeito das atividades laborais do campo, sobre o 

mercado de venda dos excedentes ou das políticas públicas de financiamento rural. A 
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permanência dos camponeses em seus lotes depois de 10, 20 anos, hipoteticamente, pode 

refletir a apropriação de um modo de vida peculiar em assentamentos rurais.  

Nesse sentido, ficaria muito difícil, portanto, realizar uma análise cultural de qualquer 

grupo ou classe social, sem chegarmos a uma consciência do próprio conceito de cultura 

(WILLIAMS, 2009). Para expressar a mudança cultural, buscamos nos apropriar desse 

conceito aproximando-nos daquilo que é próprio dos camponeses. Nosso olhar está focado 

nas reflexões de Williams (2007, p. 09): “[...] estudar a cultura pode ser a porta de entrada 

para uma crítica empenhada, que visa entender o funcionamento da sociedade com o objetivo 

de transformá-la”.  

 

2.1 Um diálogo sobre o Conceito de Cultura 

 

Existem várias correntes a respeito do conceito de cultura. É comum aceitá-la, num 

sentido amplo, como um modo de vida e de pensamento, mas existem outras correntes que a 

definem como entretenimento ou como critério para a separação de grupos de indivíduos. 

Nossa base, como referencial crítico, está na teoria da cultura (materialismo cultural), na qual 

se articula a produção artística às condições materiais da sociedade. A cultura camponesa no 

PA Vila Boa está sendo entendida na perspectiva das condições materiais de sobrevivência 

como fio condutor de um modo de vida e de pensamento. 

Para esse intento, compartilho da crítica de Williams (2007; 2009; 2011) sobre a visão 

equivocada sobre a cultura, restrita ao sentido estético, de palavras afins. Entre os séculos 

XVI e XVII, a mudança de significado dos termos economia e sociedade exigiu a criação de 

um sinônimo para cultura, a civilização. Williams (2007) expôs o desenvolvimento de uma 

teoria e de uma prática de análise que criaram um novo parâmetro para pensar a questão da 

cultura de um ponto de vista de esquerda. Tanto, que Williams (2007) desvendou o sistema de 

significados da sociedade moderna, ao evidenciar o modo como as palavras foram 

historicamente construídas.  

Por outro lado, Cuche (2002) percebeu mudanças na evolução do conteúdo semântico 

da palavra que, até o século XVIII, deve-se, principalmente, ao movimento natural da língua e 

não ao movimento das ideias.  Daí procede o sentido de cultura como estado de espírito e não 

como ações ou modo de vida. Avançamos nessa discussão para mostrar que as contradições 

que os termos carregam (no nosso caso, a cultura), expõe conflitos sociais e tensões históricas, 

que deixam claro que a primazia de um sentido sobre outro é resultado da prevalência de uma 
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ideologia em relação a outra. De certa forma, isso quebra a visão dominante de que o 

significado dos termos é imutável e a-histórico.  

Nessa relação da ideologia com a cultura, Chauí (2008b) analisou os significados da 

palavra cultura, cujas diferentes acepções variaram conforme o contexto intelectual e político 

da época e cita o iluminismo como referência do modelo cultural capitalista da Europa 

Ocidental. Para Brandão (1995, p. 85), classificar a cultura a partir de um modelo de 

realização plena do tipo ocidental europeu de sentir, de viver e de pensar reduz a cultura às 

tradições, práticas, arte, artesanato, literatura e religiões provenientes de [...] “uma realidade 

dada e como tal outorgada ao conjunto dos cidadãos na sociedade”.  

Nesse ínterim, a indústria cultural atuou fortemente como filtro seletivo para aquilo 

que se denomina e o que deve ser apresentado como cultura. Quanto à relação de poder, 

Brandão (2002) e Laraia (2006) afirmaram que a cultura tem servido à legitimação da ordem 

social, com a criação e o reforço de símbolos e valores que ocultam a força do próprio poder. 

Mesmo assim, é expandido o conceito de cultura para além do entretenimento, belas-artes, do 

teatro e cinema, tomando-o no sentido antropológico mais amplo de invenção coletiva de 

símbolos, valores, ideias e comportamentos, de modo a afirmar que todos os indivíduos e 

grupos são seres e sujeitos culturais. 

Separamos duas situações distintas quando referentes à cultura, sua origem e o seu 

conceito. Quanto à origem, Laraia (2006) analisou que a cultura surgiu no momento em que o 

homem convencionou a primeira regra e norma, na passagem do estado animal para o 

humano. Sem discordar de Laraia (2006), Cuche (2002) também afirmou que, ao longo do 

processo de hominização, começado há milhões de anos atrás, houve uma extraordinária 

redução dos instintos, substituídos paulatinamente pela cultura, a partir de regras e normas de 

conduta. Esses pontos de vista deixam clara a necessidade da existência de relações sociais 

organizadas e a capacidade do ser humano de projetar símbolos, mediações e representações 

para sua própria convivência ou, conforme Cuche (2002), para sua transcendência.  

Estudar a cultura é, portanto, estudar códigos de símbolos partilhados pelos membros 

dessa comunidade que mantém a própria comunidade. Não se despreza a importância de 

avançar no estudo da origem, mas depreendem-se esforços na investigação de seu conceito 

como pressuposto para analisar os dados da pesquisa realizada.  

Numa análise ampla, pode-se afirmar que o seu conceito está atrelado a um processo 

de metaforização ou de adaptação a metáforas relacionadas à raiz etimologica da palavra 
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cultura. Uma mudança de sentido começou a ocorrer com o iluminismo45 e se consolidou a 

partir de então. Para Cuche (2002) e Williams (2007), foi nos países da Europa Ocidental, 

com destaque para França e Alemanha, que a cultura apareceu associada ao jeito de viver de 

um povo e como sinônimo de civilização e, assim, temos o início da valoração de certas 

comunidades em detrimento de outras, em função da sua civilização/cultura. Este último, 

genérico, deu o tom na história moderna (CUCHE, 2002). Quando Williams (2007) procurou 

rastrear os componentes que realmente envolvem a palavra e que dão sentido à cultura ou 

àquilo que deveria ser, admitiu ser uma das duas ou três palavras mais complicadas da língua 

inglesa. Williams (1992) caracterizou seu interesse na sociologia da cultura pela dificuldade 

do termo que obviamente a define. Sua investigação, como da maioria dos sociólogos, parte 

do intricado desenvolvimento histórico e avança buscando orientações de origem francesa e 

alemã.  

É impossivel datar quando o termo surgiu pela primeira vez e a que se aplicava. 

Williams (1992; 2007) tomou o latim colere como a última palavra rastreavel para cultura. 

 

[...] Colere tinha uma gama de significados: habitar, cultivar, proteger, honrar com 

veneração. Alguns desses significados finalmente se separaram nos substantivos 
derivados, embora ainda haja superposições ocasionais. Dessa maneira, "habitar" 

desenvolveu-se do latim colonus até chegar a colony [colônia]."Honrar com 

veneração" desenvolveu-se do latim cultus até chegar a cult [culto]. Cultura assumiu 

o sentido principal de cultivo ou cuidado [...] embora com significados medievais 

subsidiários de honra e adoração (cf., em inglês, cultura como "adoração" em 

Caxton, 1483). As formas francesas do latim cultura eram couture, do francês 

antigo, que a partir de então desenvolveu seu próprio sentido especializado, e mais 

tarde culture, que por volta do início do S1546 havia passado para o inglês. O 

sentido primordial referia-se, então, a lavoura, isto é, o cuidado com o crescimento 

natural (WILLIAMS, 2007, p.117). 

 

Como ponto de partida, desde sua origem (colere) até ganhar sentido independente, 

cultura se referia a cultivo, cuidado, ação de proteger algo, prioritariamente, às colheitas e 

animais. Da mesma forma de Williams (2007), Cuche (2002) e Chauí (2008b) também 

destacaram a raiz do termo cultura a partir do verbo latino colere e acrescentam que essa 

associação à ideia de cultivo e cuidado levou ao surgimento de algumas etimologias, com 

relação à terra (agricultura), com crianças (puericultura) e com os deuses e o sagrado (culto) 

                                                
45 O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso 

da razão (luz). A principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé 

para entender e solucionar os problemas da sociedade. Assim, pregava maior liberdade econômica e política. O 

Iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns e rejeitavam 

a herança medieval. Por isso, passaram a chamar este período de "Idade das Trevas". A partir daí, inventaram a 

ideia que nada de bom havia acontecido nesta época (WILLIAMS, 2007). 
46 Na obra WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: 

Boitempo; 2007; a abreviatura S15 – século 15. 
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(CUCHE, 2002). Para Chauí (2008b), até o século XV o conceito de cultura estava associado 

a uma ação de alguém sobre alguma coisa a fim de trazer beneficios, do homem sobre a terra 

para plantá-la, sobre os animais para domesticá-los ou sobre deuses e ancestrais. 

Nos séculos seguintes da história ocidental, esse sentido foi mudando, até que, no 

século XVIII, a palavra cultura virou sinônimo de um outro conceito, tornou-se sinônimo de 

civilização (BRANDÃO, 2002; CHAUI, 2008b) e os anos de 1700 podem ser considerados 

como o período de formação do sentido moderno da palavra (CUCHE, 2002). A Immanuel 

Kant, no século XVIII, Brandão (2002) remeteu o conceito inicial de cultura, quando 

estabelece as diferenças entre o homem e a natureza: possuir razão, agir por escolhas, de 

acordo com valores e fins. Para Laraia (2006), o ponto de partida dessas orientações 

“modernas”, está em Kultur, termo germânico para simbolismo dos aspectos espirituais de 

uma comunidade; e Civilization, que, para os franceses, remete às relações materiais de um 

povo.  

A cidade de Paris, enquanto berço do iluminismo, opunha-se às imposições religiosas, 

mercantilistas, aos privilégios do clero e nobreza. “Forjou” ali um jeito diferente de ver o 

mundo e a própria França (WILLIAMS, 2007). Pregavam a necessidade de emancipação 

política, liberdade na educação e uso da razão para resolver os problemas da sociedade. De 

acordo com Cuche (2002), no pensamento iluminista francês, a cultura caracteriza o estado do 

espírito cultivado pela instrução de seu povo. “A cultura, para eles47, é a soma dos saberes 

acumulados e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo de sua 

história” (CUCHE, 2002, p. 21). Não obstante, o ideário iluminista criou paradigmas e a 

sociedade francesa passou a ter orgulho do seu estado de espirito democrático e instruído, 

atingido antes de outras nações. Esse estado/cultura tornou-se padrão ou o critério que 

regulava o nível de civilização de uma sociedade. Assim, “[...] a cultura passa a ser encarada 

como um conjunto de práticas (artes, ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) que permite 

avaliar e hierarquizar o valor dos regimes políticos, segundo um critério de evolução”. 

(CHAUI, 2008a, p. 55) 

No mesmo sentido que os franceses, o povo alemão tinha na cultura uma marca que os 

distinguia como superiores. Contudo, nesse contexto da história os alemães buscavam 

afirmar-se como uma nação unificada. Cuche (2002) associou a esse comportamento como 

decisivo nas demandas nacionalistas que se seguiram na sociedade alemã com relação ao resto 

do mundo e culminaram na primeira e segunda guerras mundiais. O que diferencia o ponto de 

                                                
47 Quando Cuche (2002) faz essa referência, está se dirigindo aos pensadores iluministas franceses que 

concebiam a cultura como um caráter distintivo da espécie humana.  
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vista alemão é a maneira como envolvia toda a nação para conceituar a cultura, não se reduzia 

a uma classe, mas sim ao povo e ao Estado, de uma consciência nacional que apenas o povo 

alemão poderia alcançar. Tomando assim, a cultura, como um conjunto de características 

artísticas, intelectuais e morais que constituem o patrimônio de uma nação, considerado como 

adquirido definitivamente e fundador de sua unidade (CUCHE, 2002, p. 28), origina-se o 

conceito particularista da cultura. Assim, teria a cultura do alemão, do francês e dos ingleses. Na 

contramão desse posicionamento, a origem do conceito universalista e também hierarquizada, 

surgiu na França ao associar a cultura como componente do gênero humano. Ou seja, todo ser 

humano é passível de ser civilizado ou culto, depende do homem, desde de que se aproprie das 

artes, filosofias, ciências e ofícios de quem regula o nível de civilidade, nesse caso, a França 

(CUCHE, 2002).  

Diante do exposto, temos agora condições de analisar a cultura de forma mais geral, a 

partir de três categorias: 

 

i) o substantivo independente e abstrato que descreve um processo de 

desenvolvimento intelectual, espiritual e estético, a partir do S1848; (ii) o substantivo 

dependente, quer seja usado de modo geral ou específico, indicando um modo 

particular de vida, quer seja de um povo, um período, um grupo ou da humanidade 

em geral [...]. Mas também é preciso reconhecer (iii) o substantivo independente e 

abstrato que descreve as obras e as práticas atividade intelectual e, particularmente, 

artística (WILLIAMS, 2007, p. 119).  

 

De tudo que foi dito, existem três parâmetros de referência para entender aquilo em 

que a cultura se tornou. O primeiro item destacado permite depreendê-la como algo subjetivo, 

do intelecto, espiritual na relação do homem com a natureza e com seu criador; seu 

desdobramento caracteriza a vida material e concreta de um povo, sua forma de viver e de 

relacionar-se com os outros. No limiar histórico do século XIX, Williams (2007) atribuiu que 

essa associação da cultura a certo cuidado e desenvolvimento humano permitiu a aproximação 

metamorfoseada com a ideia de civilidade e civilização, deixando de ser algo concreto para se 

tornar um modo abstrato. “Seu principal uso era ainda como sinônimo de civilização: 

primeiro, no sentido abstrato de um processo geral de tornar-se "civilizado" ou "cultivado" ” 

(WILLIAMS, 2007, p. 119). 

                                                
48 Na obra WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: 

Boitempo; 2007; a abreviatura S18 – século 18. 
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Williams (2009, p. 21) problematizou ainda mais o fato de até o século XVIII, cultura 

e civilização serem intercambiáveis, mas aponta elementos para as primeiras divergências e 

separação de um entendimento comum para ambas. 

 

Primeiro, houve o ataque a “civilização” como superficial, um estado “artificial”, em 

contraposição a um estado “natural”; um cultivo de propriedades “externas” – 

polidez e luxo – em contraposição a necessidades e impulsos mais “humanos”. Esse 

ataque, a partir de Rousseau e até o movimento romântico, foi à base de um 
importante sentido alternativo de cultura – com um processo de desenvolvimento 

“íntimo”, distinto de desenvolvimento “externo”. O efeito primário dessa alternativa 

foi associar cultura com religião, arte, família e vida pessoal, em distinção, ou 

mesmo oposição, a “civilização” e “sociedade” em seu novo sentido abstrato e geral.  

 

Nessa discussão, Williams (2007; 2009) e Brandão (1995; 2002) centralizaram a 

sociedade (civilização) europeia como referência para estabelecer o que é civilizado e o que 

tem cultura49. Esse foi o precedente para a existência de várias culturas, específicas e 

variáveis a depender do grupo econômico e do continente do qual a nação faça parte. Isso 

explica (mas não jusitifica) a categoria ii) e o efeito primário no modo particular de vida de 

um povo, uma forma independente (WILLIAMS, 2009). Contudo, ademais as críticas, temos 

aí a única explicação não abstrata de cultura.  

Podemos admitir algumas conclusões parciais, a cultura está se tornando basicamente 

aquilo que era civilização. Então, o que dizer da cultura hoje? Williams (2007) apontou uma 

difícil conceituação, mas mostrou que ela está sendo entendida a partir do desenvolvimento 

humano geral associado às obras e práticas da arte que levam a um modo específico de vida 

ou até mesmo pelo entretenimento causados por essas mediações. A partir do ilumunismo, a 

civilização e, por tabela, a cultura, são sinônimos de música, literatura, pintura,  escultura, 

teatro e cinema. Mas Brandão (1995, p.85) constatou que  

 

A partir deste ponto de vista tão consagrado entre nós, o sentido social da cultura 

perde o seu traço mais importante: o de ser, na sua essência, um processo na história 

das relações entre homens e os grupos humanos com seus ambientes naturais – e do 

significado das transações entre agentes culturais, uns com os outros, uns frente aos 

outros, uns através dos outros. 

 

                                                
49 De forma contrária, Bosi (1993), ao se referir ao Brasil, chamou nossa cultura de fronteira e não admite falar 

em cultura brasileira ou dominante. Fonte: BOSI Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das 

Letras; 1993. 
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Cuche (2002) ponderou que esse sentido, figurativo, é apenas projeção do seu sentido 

no Dicionário da Academia Francesa (edição de 1718) e é então quase sempre seguido de um 

complemento: fala-se da “cultura das artes”, “das letras”, da “cultura das ciências”.  

O indivíduo é tido como tendo cultura se participa ou não destas mediações. Essa 

categoria que a define está presente desde meados do século XIX e com mais força no século 

XX, com a chamada indústria cultural50. Note que a primeira categoria de Williams (2007, p. 

119), de “[...] substantivo independente e abstrato que descreve um processo de 

desenvolvimento intelectual, espiritual e estético”, também está intimamente ligada ao 

entendimento da cultura como arte, com um adendo: o que mais importa é o desenvolvimento 

intelectual que as obras representam e significam, e não apenas o exercício expectador de tais 

obras51. Por isso, a dificuldade de definir cultura, em Williams (1992), o qual se refere às 

diferentes formas precursoras de convergências de interesses, entre elas, duas formas: ênfase 

no espírito formador de um modo de vida em todas as atividades sociais, por exemplo, 

linguagem, arte e trabalho intelectual; ou numa ordem social global, específica quanto aos 

estilos da arte, e qual trabalho é intelectual.  

Isso leva a diversas implicações no campo teórico, desde o entendimento da produção 

material como cultura pela antropologia, até aos sistemas de significação e símbolos pelos 

estudos culturais ou, conforme Williams (1992; 2009; 2011), pelo modo de vida global 

atríbuído pela sociologia e como uma teoria do processo social que cria “modos de vida 

específicos e diferentes”. Essa última significação é que mais interessa a partir de agora. Até 

por isso, a cultura, nessa discussão teórica, são os modos de vida, comportamentos, 

pensamentos, jeito de fazer de um grupo social articuladas às produções materiais e artísticas 

desse grupo.  

De forma geral,  

 

[...] cultura não “está” em uma exclusiva dimensão da sociedade. Ela não constitui 

sua “superestrutura”, domínio dos mitos e das crenças, literatura oral de um povo 

[...] ou da poesia [...]. A cultura é “isso” também , mas ela não se reduz a esta 

dimensão de “cultura espiritual”, onde a vida social pensa-se a sim mesma ou é 

pensada por seus agentes. [...] a cultura não “está” nos produtos materiais das 

tecnologias e do trabalho humano [...] não é meramente o produto do trabalho 

                                                
50 Termo cunhado por Adorno. Horkheimer (2002), para designar o estado da arte na sociedade capitalista, onde 

as artes eruditas e populares estavam sendo substituídas por aquilo que a indústria do cinema e televisão 

acriticamente reproduzia e divulgava como sendo cultura. Fonte: HORKHEIMER, Max & ADORNO, Theodor. 

A indústria cultural: o iluminismo como mistificação de massas. In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de 

massa. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
51 Williams (2009) ressarça essa ideia de cultura como artes, cinema e teatro, pois a significação do conceito 

alternativo de cultura, definindo a “vida intelectual” e “as artes”, foi comprometida pela evidente redução a uma 

condição de “superestrutura”. 
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realizado como tradição ou sobrevivência, mas, ao contrário, a cultura é o próprio 

processo de codificação e de interpretação de todas as dimensões das trocas entre 

pessoas e entre elas e seus mundos. [...] “está ai” em todas as dimensões da 

sociedade, como complexo e diferenciado de teias – símbolos e de significados – 

com as quais homens e mulheres criam entre si e para si mesmos sua própria vida 

social. (BRANDÃO, 1995, p. 86) 

 

Observe que a cultura, na visão de Brandão (1995), como também em Bosi (1993), 

não é simplesmente um conjunto de tradições residuais, histórias das pessoas ou invenções. 

Mas é exatamente no complexo dinâmico de relações sociais, na criação de símbolos, 

significados e instrumentos que os sujeitos criam e dão reflexo à sua vida social que 

caracteriza a cultura.  

No mesmo sentido desse conceito, Chauí (2008a) posicionou os antropólogos 

europeus, dentre eles, Williams, como tendo uma noção ampliada da cultura, em um 

movimento do homem de transcendência e ação dirigida para aquilo que está ausente, 

concretizada pela linguagem e o trabalho. É exatamente na linguagem e no trabalho que os 

grupos criam novas dimensões e modos de fazer, estabelecem novas formas de comunicação, 

têm necessidade de se expressar em sua interação social, criados no trabalho e transmitidos 

pela linguagem. Entretanto, a autora constata um entrave a essa noção e também adotamos 

essa perspectiva. Não temos mais comunidade e sim sociedade52. 

Mas, ao mesmo tempo, acusamos a invisibilidade de diversas comunidades, a 

preponderância e a tentativa de incorporar um modo, um jeito a um grupo, o qual não lhes 

pertence (CHAUÍ, 2008a). Brandão (2002) comentou que a necessidade de sobrevivência do 

homem cria mecanismos para se incorporar/adaptar aos desafios da natureza e, além disso, 

retratou a cultura no fazer e refazer da vida cotidiana (BRANDÃO, 1999). Em nosso recorte, 

os assentados de reforma agrária desenvolvem meios de sobrevivência, bens de uso e de troca, 

dentro de um cenário de interações sociais. Nesse sentido, tais camponeses atuam como 

sujeitos do mundo da cultura, pessoas que, segundo Brandão (2002), são agentes culturais e 

atores sociais, convivendo em cenários da cultura. 

Isso geralmente está atrelado ao jeito de viver, desde o que vestir, comer e até mesmo 

falar. Para Adorno; Horkheimer (2002), o sujeito é “atropelado” por informações produzidas 

pela indústria cultural, que o deixam indefeso quanto aos mecanismos de apropriação da 

                                                
52 A marca da comunidade é a indivisão interna e a ideia de bem comum; seus membros estão sempre numa 

relação face a face (sem mediações institucionais), possuem o sentimento de uma unidade de destino, ou de um 

destino comum, e afirmam a encarnação do espirito da comunidade em alguns de seus membros, em certas 

circunstancias. Ora, o mundo moderno desconhece a comunidade: o modo de produção capitalista dá origem à 

sociedade, cuja marca primeira é a existência de indivíduos, separados uns dos outros por seus interesses e 

desejos (CHAUI, 2008a, p. 57), 
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própria cultura. Isso é um problema, pois quem define a cultura? Por que valorizam as 

atividades de alguns grupos sociais e de outros não?  

 

2.1.1 Mecanismos que concorrem para a constituição da cultura 

 

 

A partir do processo histórico de formação do conceito de cultura, para aquilo que se 

tornou, do consenso acerca de sua definição na sociedade moderna, temos ciência da 

existência de mecanismos de constituição e consolidação que a sustentam. Sobre os 

mecanismos que constituem a cultura, Williams (2011) e Bosi (1993) admitiram que toda 

cultura se constitui a partir do mecanismo da incorporação e Williams (2011) vai mais além, 

acrescentando que isso ocorre por meio do filtro seletivo da ideologia, tradição e hegemonia.  

A incorporação é o principal processo social real para estabelecer a cultura dominante 

e efetiva. Em meio à sociedade os filtros seletivos têm sua função específica e as principais 

agências de transmissão da cultura, na sua contradição, atuam como atividade econômica e 

cultural ao mesmo tempo.  

Para Williams (1992) e Laraia (2006), a forma como a classe dominante se apropria 

dos constructos da cultura pode lhe render dividendos em termos de reprodução do/no poder. 

Não é a cultura em si fundamental ao funcionamento e à manutenção do sistema e status da 

classe dominante, mas é responsável por estabelecer valores e princípios a partir de uma 

coexistência social. Ou seja, as ideias, valores e símbolos da cultura são funcionais aos 

interesses da classe dominante e servem à legitimidade da ordem social (BRANDÃO, 2002). 

Tomando esses posicionamentos como referência (LARAIA, 2006; BRANDÃO, 2002), 

inserimo-nos na discussão da ideologia53 para a constituição/produção da cultura e por 

conseguinte da sociedade. Por um lado, Williams (1992; 2009) pontuou que a ideologia são as 

crenças formais e conscientes de uma classe ou grupo social ou a visão de mundo/perspectiva 

geral. Esse autor trouxe que o primeiro entendimento de ideologia traduz o modo e os 

objetivos pelos quais a produção cultural tem sido realizada e o segundo como ela aparece à 

totalidade da população. É assim que aparece a cultura como música, teatro, cinema, poesia, 

pintura e outros, se assim for a maneira pela qual ocorre a separação dos indivíduos entre 

aqueles que pertencem a uma classe ou a outra. A questão que se evidencia é que esse 

processo é quase sempre oculto/inconsciente para quem está de fora da classe dominante. Mas 

                                                
53 O termo ideologia surge na França pós Revolução em 1801 no livro Eléments d’Idéologie de Desttut Tracy, 

fazendo referência àquilo que era da civilização ou cultura Francesa (CHAUI, 2008b). 
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um passo adiante deve ser dado no sentido de que a análise cultural não pode ficar restrita às 

crenças formais e conscientes.  

Deveria existir uma ampliação da área de produção cultural numa perspectiva geral, de 

forma que não haja ligações íntimas entre as crenças formais de um grupo ou classe à 

produção cultural. Tão logo, a ideologia como visão de mundo dá o tom para uma análise 

mais realista. Gramsci (2001) entendeu ideologia como uma forma de pensar o mundo, um 

ponto de vista, que garante uma hegemonia. Para se alcançar uma compreensão de ideologia, 

devemo-nos situar naquilo que dá sentido para o indivíduo. Assim, para Gramsci (2001) a 

ideologia ganha outro significado, algo mais próximo do indivíduo, de sua classe. Atua 

diretamente na conservação da linguagem, crenças organizadas, domínio quanto à origem 

verdadeira de conceitos, produções culturais e até das produções sociais. O grupo ou classe 

que domina a produção econômica e social determina a produção cultural e a ideologia está 

como eixo articulador, atua como filtro seletivo para sua incorporação, como forma de 

naturalizá-la.  

Ao analisar o contexto do Brasil no início da década de 1990, Chauí (1995; 2008a) 

também admitiu que é a ideologia que naturaliza as desigualdades e exclusões 

socioeconômicas e vem exprimir-se no modo de funcionamento da política.  Avançamos 

entendendo que a cultura e a ideologia se confundem, o produzir e constituir como cultura é 

ideológico e o contrário também é verdade (CHAUÍ, 2008a; WILLIAMS, 2011). A princípio 

e a rigor temos uma cultura dominante e efetiva. Efetiva naquilo que realiza. Assim, não há 

diversas culturas. Para Williams (2011), os embates com relação à multidiversidade e 

multiculturalismo soam como discursos da ideologia, por exemplo, a apologia e a defesa à 

cultura do negro e do homossexual e o feminismo mostram o caráter dominante da cultura, 

porque essas especificidades normalmente querem usufruir dos espaços dominantes.  

Nesse sentido, aparece outro filtro seletivo que ratifica esses espaços, a tradição, 

atuando também como estratégia da incorporação. Ao discutir sobre a importância da 

tradição, Williams (1992) a chamou de nossa herança cultural, que representa uma 

continuidade não necessária, mas desejada, dos valores mais significativos que devem ser 

recebidos ou recuperados. Nesse filtro de seleção, a linguagem é a parte mais inatingível e 

mais atuante da herança cultural. Por exemplo, o conceito de literatura é ativamente 

ideológico e dependente da tradição. “A literatura perdeu seu sentido mais antigo de 

capacidade e experiência de leitura, e tornou-se uma categoria aparentemente objetiva de 

obras impressas de certa qualidade, daí passagem a “conhecimento” para “gosto e 

sensibilidade” (WILLIAMS, 2009, p. 53). 
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Este é um exemplo que deixa claro como a tradição atua em dois sentidos, transmissão 

de conhecimentos e legados de uma doutrina (WILLIAMS, 2007). De uma geração, grupo ou 

classe sobre a outra, mesmo que manipulados, esses conhecimentos e legados são 

incorporados à vida das pessoas, por obediência, respeito ou conformação. 

Nessa questão, entra em cena o terceiro elemento da incorporação que expõe a 

realidade de dominação, sendo resultado da ideologia e tradição: a hegemonia. Ao mesmo 

tempo que a hegemonia depende da ideologia e tradição, é o filtro seletivo que garante a 

aceitação de ambas.   

 

Pois se a ideologia for apenas um conjunto abstrato e imposto de noções, se as 
nossas ideias, pressupostos e hábitos sociais, políticos e culturais forem meramente 

o resultado de uma manipulação especifica, de um tipo de formação aberta que pode 

ser simplesmente encerrado ou removido, então seria muito mais fácil mover ou 

alterar a sociedade do que na prática sempre o foi ou é. Essa noção de hegemonia 

satura profundamente a consciência de uma sociedade [...], a hegemonia possui a 

vantagem de enfatizar, ao mesmo tempo, a realidade da dominação (WILLIAMS, 

2011, p. 52) 

 

É sobre essa falseada realidade de dependência e dominação que a hegemonia garante 

a reprodução da ideologia, a confirmação da tradição e a incorporação da cultura. Seu 

conceito implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma ética que pode ser 

entendido como o poder exercido por um grupo sobre os demais pela coerção e persuasão 

(GRAMSCI, 2001). Williams (1992; 2011) deixou claro que a hegemonia não é única, nem 

estática, mas são e devem ser defendidas, renovadas, recriadas e, conforme os processos 

sociais vão se modificando, seu conjunto de alternativas deve variar. 

Como refletiu Gramsci (2001), a hegemonia não pode ser entendida como opinião ou 

manipulação, vai mais além, insere-se nas práticas, expectativas, na forma de olhar a 

sociedade, seu trabalho, em como as relações sociais são mantidas, quais valores são 

dominantes e o que posso esperar dessa sociedade. Podemos compreendê-la como algo 

global, total, que avança sobre todos os aspectos da vida humana, a ponto de estabelecer uma 

realidade que condiz com a vivência social. Vai muito além de um conjunto abstrato de ideias 

e hábitos (ideologia). Para Williams (2011, p. 52), o fundamental é que “[...] a hegemonia 

satura profundamente a consciência de uma sociedade”. Isso diminui as possibilidades de 

mudanças na sociedade e torna difícil a movimentação de pessoas, pois suas estruturas 

internas são renovadas num continuum ininterrupto, sendo capaz de forjar opiniões, 

estabelecer um conjunto de práticas e expectativas e dar sentido de realidade para um grupo 

de indivíduos. Mas Williams (2011) alerta que o processo cultural deve ser entendido como 
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uma totalidade (não apenas como superestrutura), que deve ser analisada na perspectiva da 

hegemonia.  

É exatamente a hegemonia que “sutura” a cultura dominante ao fazer-se e refazer-se 

nos processos sociais, reais e concretos de incorporação. Williams (2011, p. 53) concluiu o 

conceito de hegemonia afirmando ser um “[...] sistema central, efetivo e dominante de 

significados e valores que não são meramente abstratos, mas que são organizados e vividos. 

[...] trata de um conjunto de práticas e expectativas”. Vivemos em uma sociedade com 

significados, valores, conjuntos de práticas e expectativas provenientes de diversas fontes, que 

são internalizados pelos sujeitos e passam a fazer parte do modo de vida, definindo suas 

práticas sociais, políticas e culturais. O problema é que isso é definido por uma classe que 

detém o filtro seletivo da tradição, estabelece crenças formais e conscientes de seu grupo por 

meio de todos os processos educativos e assim efetiva sua hegemonia pela cultura. No caso da 

construção ou não da cultura camponesa e como o assentamento rural atua para sua 

reprodução, isso só ocorreu porque alguns modos, práticas e tradições rurais “vazaram” pelos 

filtros seletivos e os processos educativos não conseguiram excluí-las. 

Os processos de incorporação podem ser entendidos como transmissão, em nossa 

discussão da cultura dominante, tendo que a hegemonia não trata de um sistema estático, mas 

deve ser dinâmico, flexível e adaptável, e os todos processos de educação (escola, meios 

sociais de comunicação, trabalho, religião e outros) estão em um contínuo fazer e refazer da 

cultura dominante. Em contraposição, Williams (2011) apresentou as culturas residuais e 

emergentes, partindo do pressuposto de que nenhum modo de produção ou cultura dominante 

pode esgotar a prática humana. 

Esse mesmo autor nos diz que as instituições escolares são as mais eficazes na 

transmissão (incorporação) da cultura dominante, usando da tradição seletiva, do passado 

significativo, das escolhas de fatos no presente e no passado, acontecimentos que devem ser 

valorados para sempre manter ou não contradizer elementos da cultura dominante. Disso, 

afirmo que não apenas a escola, mas a educação em um sentido amplo, é a portadora e 

organizadora mais eficiente da tradição. Um bom exemplo é a aprendizagem da língua. 

Quanto mais idiomas falamos, mais contatos temos com a tradição das nações de onde tais 

línguas emergem. Ao aprender uma língua, nos apropriamos de todo um sistema de ideias que 

é o dominante naquela cultura. A internalização de valores, a apropriação de conhecimento e 

a história contada estão à mercê desse sistema de ideias, ideologias e cultura. 
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2.1.1.1 Ponto de vista crítico de cultura 

 

A partir do pressuposto de que os processos educativos em nossa sociedade estão 

reforçando a hegemonia de uma classe sobre as demais e a cultura é a ferramenta mais 

poderosa para naturalizar as crenças, os modos e o jeito de viver que mantém essa estrutura, 

Williams (2011) propôs um modelo que permitiu uma variação e uma contradição, um 

conjunto de alternativas e processos de mudanças. Nesse sentido, o que torna importante é o 

reconhecimento de iniciativas, significados e valores que não estejam associados à cultura 

dominante, mas que sejam alternativos e/ou opositivos àquilo que foi tolerado ou mesmo 

acomodado pela cultura dominante. Temos a caracterização de culturas residuais e 

emergentes tanto nos modelos alternativos, como de oposição (WILLIAMS, 2011).  

Podemos entender uma diferença entre alternativo e opositor na medida em que o 

primeiro tenta conciliar, quer viver sem influenciar os outros e o segundo busca mudar a 

sociedade. Já as culturas residuais, como a cultura camponesa no PA Vila Boa, de que trato 

nesta pesquisa, são aquelas que não podem ser vividas integralmente no contexto da cultura 

dominante, ou não se encaixam nos seus padrões morais e éticos e, normalmente, se tornam 

alternativas ou até mesmo opositoras. O fato é que permanecem resíduos, resquícios de 

formações sociais anteriores que não são incorporados à cultura dominante (WILIAMS, 

2011). Isso fundamenta a ideia já anunciada, tanto em Bosi (1993) como em Williams (2011), 

de que toda cultura se constitui pelo filtro seletivo, a partir do mecanismo da incorporação, 

mas quando existem elementos residuais que passaram pelo filtro seletivo, eles ficam 

distantes da lógica da cultura dominante. Por outro lado, é preciso reconhecer que o residual 

pode ser incorporado, se esse passado ou essas formações sociais forem significativas para o 

escopo hegemônico daquela sociedade. O mais importante a dizer é que, sempre, os 

significados e práticas sociais genuinamente residuais sobrevivem (WILLIAMS, 2011).  

Contudo, o que é novo, em termos de valores, criações, práticas e experiências, para 

Williams (2011), é a cultura emergente, uma das maiores fontes de alimentação da cultura 

dominante, naquilo que é “novo”, “pop”, “descolado”, ou traduz uma prática contemporânea 

facilmente buscando à sua cultura via incorporação. Não dá para falar em progressista e 

atrasado, pois os elementos emergentes vão aparecendo e são rapidamente incorporados e, por 

isso, não apenas reproduzem, mas vão incorporando novos elementos à cultura.  

Entre aquilo que é incorporado, seja residual ou emergente, o mais importante em 

qualquer sociedade é sua capacidade de englobar, mediante incorporação, experiências e 

práticas humanas. Mesmo no modo da classe dominante, que é sempre seletor e organizador 
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das práticas humanas, nenhum modo de produção ou cultura dominante pode esgotar a prática 

humana (WILLIAMS, 2011). No mesmo sentido de Gramsci (2001), que propunha a criação 

e a organização de uma hegemonia de tipo proletária para combater a hegemonia burguesa, 

Williams (2011) também acreditava que, na prática humana, está a chave, ou seja, a formação 

e a tomada de consciência de uma nova classe como pressuposto de derrubar o muro da 

dominação. O exercício da prática humana e de classe tem na prática cultural a principal fonte 

de resistência, não apenas numa posição negativa, mas de considerar fora do sistema 

dominante certas coisas que acontecem e principalmente o que admitimos como cultura. 

(WILLIAMS, 2011). 

A importância das reflexões de Williams (2011) se evidencia na medida em que 

permite aos críticos marxistas elaborarem respostas bem-sucedidas à atual organização social 

buscando combatê-la por aquilo que a sustenta: cultura e processos educacionais. Mas esse 

movimento foi realizado a partir da investigação dos significados originais das palavras em 

contraposição à atitude sacra diante das palavras. Williams (2007) refere-se ao próprio termo 

cultura como tendo história diversa, ainda que conexa, pondo, assim, um alerta de quão 

integrais são os problemas dos significados e das relações entre produção material e 

simbólica.  

Cultura, para Williams (1992; 2007), são os modos de vida, produção de significados e 

valores de toda a sociedade. Sua crítica se baseia na construção de um projeto educacional 

que contribua para reverter a direção restritiva e elitista do que seja a matriz constitutiva da 

sociedade.  

 

[...] temos que aprender e ensinar uns aos outros as conexões que existem entre 

formação política e econômica e, talvez o mais difícil, formação educacional [...] e 

de relações, que são os nossos recursos mais imediatos em qualquer forma de luta 
(WILLIAMS, 2007, p. 15). 

 

A posição de Williams (2007) admite a cultura como campo de luta, de negação de 

valores, comportamento imputado pelos meios de comunicação e afirmação daquilo que é 

próprio do grupo social. De forma geral, espaço de disputa das forças hegemônicas com uma 

nova sociedade, o que, para Gramsci (2001), depende de entender a cultura como espaço e 

campo de luta, de celebrar valores, espaços e experiências que não fazem parte da cultura 

dominante. A expressão disso se dá naquilo que é alternativo e opositor à cultura estabelecida.  

Com atenção voltada para o que é residual, opositor ou alternativo, observamos o 

objeto de estudo, a cultura no assentamento rural de Vila Boa. Evidencio o sujeito camponês 
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que é impelido a deixar de lado os conhecimentos e formações sociais tecidas nas famílias e 

pela tradição para aderir ao novo e ao mercado. Isso é de uma violência sem tamanho. 

 

 

2.2 Cultura e Modo de Vida dos Camponeses 

 

Esta seção é o momento em que aproximo de fato da cultura dos camponeses no Brasil 

a partir do seu modo de vida. Autores como Chauí (1995), Cuche (2002) e Williams (2007) 

trataram a cultura como sinônimo de modo de vida, mas o conceito de modo de vida não pode 

ser tomado apressadamente. Daí cercar teoricamente esse conceito e não usar modo de vida, 

estilo de vida, comportamento ou jeito de ser como se fossem a mesma coisa é essencial para 

prosseguir. 

Por estarmos imersos em uma atividade investigativa, lidando com sujeitos que 

passaram/estão passando por um processo de luta pela terra, a mudança cultural é premente. 

Não por acaso, Guerra (1993), Seabra (2004) e Braga, Fiuza e Remoaldo (2017) afirmaram 

que as ciências sociais, quando tratam de mudança cultural, adotam o conceito de modo de 

vida54. O constructo do modo de vida que está sendo referido nestas páginas remete às ações 

cotidianas dos camponeses nas esferas política, econômica e cultural. Ao olhar de Isabel 

Guerra (1993), o que chamo de esferas, é definido como dimensões. São elas, o sistema, os 

atores sociais, a história e o cotidiano, o objetivo e o subjetivo. A combinação destas três 

dimensões e seu nível de articulação na vida das pessoas expressa o modo de vida (BRAGA, 

FIUZA, REMOALDO, 2017). 

Posto isso, faço referência, assim como Marques (2008), ao conceito-síntese de 

camponês, em vez de categorias empíricas como trabalhadores rurais, assentados ou sem-

terra55. E na esteira histórica de sua origem, esse conceito, político, expressa a unidade das 

lutas camponesas, no sentido de apreender as contradições e oposições das classes 

campesinato e latifundiário56. Por outro lado, Shanin (2005) ponderou que o camponês é uma 

                                                
54 De acordo com Braga, Fiuza e Remoaldo (2017, p. 372), “é possível perceber-se já nas origens da Sociologia a 
utilização do constructo modo de vida para analisar a passagem das sociedades pré-capitalistas para as 

sociedades industrializadas. Tal constructo esteve presente nos clássicos que estudavam a passagem da vida em 

“comunidade” para a vida em “sociedades””. Citamos como exemplo, a obra Comunidad y Sociedad de 

Ferdinand Tonnies, como um de clássico que faz a passagem e usa do constructo modo de vida. 
55 Oliveira (2006) ressaltou a existência de diferentes tipos de camponeses, os camponeses proprietários, os 

camponeses assentados, os camponeses rendeiros, camponeses parceiros e camponeses posseiros. Todos 

possuem a terra como instrumento de trabalho e subsistência e exploram a terra a partir da mão de obra familiar. 
56 J. S. Martins (1981) comentou que as características da violência pessoal e direta, que confrontavam os 

camponeses entre si e entre eles e os fazendeiros, começaram a se transformar em uma resistência de classe. 
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mistificação e não existe em nenhum sentido imediato e específico. Isso nos leva a conceituar 

o camponês estrito no contexto social.  

No movimento desta pesquisa, quando me refiro a pequenos produtores, não estou 

erigindo outra categoria de sujeitos do campo57, penso no camponês como o sujeito que lida 

com a terra no sentido de uma produção familiar58, e com base na mão de obra familiar ou no 

sistema de troca de dias, que, ao suprir sua subsistência, ainda tem o leite, queijo, uma 

verdura, um porco, frango e outros. É o mesmo que Martins (2000b, p. 37) concluiu com 

relação a esse tipo de agricultura nos assentamentos rurais: “[...] os fatos demonstram [...] que 

a disseminação da agricultura familiar, com base nos assentamentos da reforma agrária, para 

não poucas famílias, multiplica a renda, melhora a qualidade de vida e suprime fatores de 

anomia e desagregação familiar”. Martins (2000b) mostrou que a importância da reforma 

agrária para constituir esse espaço de luta e mudança de vida das famílias e, além disso, o fato 

de que a agricultura do tipo familiar é predominante na pequena propriedade.  

O camponês que usa da família para cuidar de sua terra e sobreviver sempre existiu e, 

até o decreto presidencial nº 1.946, de 28 de junho de 1996, que estabeleceu o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), autores como Bergamasco e 

Norder (1996), já constatavam camponeses executando uma agricultura nos moldes desse 

programa.  Mesmo depois do decreto, não é possível incluir todos os camponeses como 

agricultores familiares, porque este é assim chamado quando se enquadra e usa dos incentivos 

creditícios do PRONAF. Mas Medeiros e Leite (1999) alegaram que é próprio dos 

assentamentos o perfil de agricultura predominante familiar. Por isso, o destaque merecido é 

para o camponês que usa do trabalho familiar, associado ou não à contratação de assalariados, 

ou ainda à prática da troca de dias, ajuda mútua e mutirão.  

Pessoa (1999) já tinha tratado este sujeito como camponês, aquele que lida, vive do 

que produz a terra, emprega predominantemente a mão de obra familiar e leva ao mercado o 

excedente de produção. Ao fazer um recorte para os camponeses dá-se ênfase aos sujeitos que 

foram invisibilizados quanto ao direito de ter moradia, comida e expressar sua cultura, tanto, 

que a definição de camponês, em Martins (1981), é exatamente a daquele que está em outro 

lugar, à margem, fora da sociedade.  

                                                
57 Segundo Sauer et al (2016), no Relatório Final da Comissão Camponesa da Verdade, o uso genérico do termo 

camponês - sem entrar no longo e importante debate teórico- refere-se a pessoas que vivem no campo. 
58 Contudo, a partir do decreto presidencial n. 1.946, de 28 de junho de 1996, o termo agricultura familiar 

aparece no Brasil com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Nacional_de_Fortalecimento_da_Agricultura_Familiar
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Os camponeses sempre produziram com mão de obra familiar uma diversidade de 

culturas anuais59. O pressuposto é de que a existência desse “novo sujeito” no campo, 

emergente da sua própria luta por um pedaço de terra, está 

sobrevivendo/produzindo/reproduzindo um movimento contrário à lógica das políticas 

estatais para o campo e, mesmo assim, são os responsáveis pela maioria dos alimentos nas 

residências brasileiras. 

Apesar das adversidades citadas acima, de alguma forma, eles estão se reproduzindo: 

“[...] é possível encontrar pequenos produtores rurais que demonstraram uma capacidade de 

resistir, permanecer e produzir no espaço rural” (MACHADO, 2014, p.16). A nosso ver, o 

que justifica a existência, resistência e permanência desses sujeitos no campo é a formação de 

um certo modus operandi60, próprio dos camponeses, que se delineia segundo o modo de 

produção familiar, a tradição e a experiência para sobrevivência de sua família no interior do 

conjunto de suas relações sociais. Para Norder (1997, p. 51), 

 

[...] seja do ponto de vista teórico; das observações etnográficas das populações 

rurais brasileiras; ou se partimos das avaliações estatísticas dos assentamentos [...] 

precisamos considerar que os sistemas familiares de produção agrícola continuam 

permitindo ao produtor a combinação de estratégias de inserção no mercado e 
modernização tecnológica com as práticas de auto abastecimento alimentar, ao 

menos parcial, do grupo doméstico.  

 

Diretamente, referimo-nos às formas de organização dos camponeses que, após o 

processo de assentamento, têm que viabilizar a produção e a comercialização para garantir a 

sua reprodução em termos de renda e melhoria da qualidade de vida. É nesse sentido que se 

afirma:  

 
[...] a reprodução social está vinculada à elevação da renda familiar, a atividades não 

agrícolas, à inserção no mercado e ao acesso às tecnologias, como está, sobretudo, 

permeada por desejos de “melhorar a vida”, fixando, por exemplo, os jovens (filhos) 

no meio rural. Estas duas dimensões (reprodução social e qualidade de vida) estão 

intrinsecamente ligadas (PIETRAFESA, 2002, p. 17). 

 

 

Quanto às atividades agrícolas, Bergamasco, Norder (1996) e Machado (2014) 

discutiram as estratégias produtivas e reprodutivas da agricultura do tipo familiar (a utilização 

                                                
59 De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA), as culturas anuais cultivadas 

são: arroz, feijão, milho, mandioca, abacaxi e cana-de-açúcar. As culturas perenes cultivadas são: laranja, manga, 

caju, banana, cacau, café, mamão, abacate, pupunha, cupuaçu e coco. As culturas anuais são destinadas, 

principalmente, ao autoconsumo, com comercialização do excedente. Fonte: 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_83_121120071

0211.html 
60 Expressão latina que significa modo pelo qual um indivíduo ou organização desenvolve suas atividades. 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_83_1211200710211.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agricultura_e_meio_ambiente/arvore/CONTAG01_83_1211200710211.html
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de trabalho familiar e a procura de equilíbrio entre este trabalho e as necessidades de consumo 

do grupo doméstico) e apontaram como diferenciadoras com relação as estratégias produtivas 

das empresas capitalistas. Com isso, afirmo que existem elementos importantes no modo de 

organização da produção e divisão interna do trabalho, que se contrapõem ao modelo 

produtivista capitalista. Estaria visando à “[...] satisfação e aperfeiçoamento de seu modo de 

vida e atividades econômicas, buscando um ponto de equilíbrio entre trabalho e consumo” 

(NORDER, 1997, p. 41). 

Isso tem a ver com o modus operandi, entendido como reflexo do modo de vida que 

define a cultura que esses sujeitos estabelecem para manter-se na terra. Dar a conhecer esse 

modo de vida que define a cultura, a qual estamos em busca de apreender, é o grande desafio 

para a sociedade (MARTINS, 2000a). Além de simplesmente compreender, “[...]compreender 

esse modo de organização da vida social dos trabalhadores rurais nessa situação como um 

padrão e um valor social” (MARTINS, 2000a, p. 33). Padrão e valor que fomentam uma 

crítica social e resistência à economia de mercado, não no sentido de negação, mas sim de 

transformação. O que importa é exatamente entender que padrão e valor estão aparecendo 

nesse camponês, porque é desse modo que são inseridos em uma nova ordem econômica, 

preservando sua dignidade e seu modo de vida, tirando-os da pobreza e da privação cultural 

(MARTINS, 2000a).  

Constatamos nesse sujeito, como o estilo de vida, que seu modo de ser e sua 

subjetividade têm sido resultado de tudo aquilo que as interações sociais mediaram com a 

natureza. Isso não se realiza somente no interior de agências e de relações intencionalmente 

dirigidas à reprodução de um saber necessário e de participação em processos de reprodução 

de identidades e modo de vida (BRANDÃO, 1999). O que está em jogo são várias teias de 

relacionamentos entre diversos tipos de sujeitos, agências que se completam, concorrem e 

recriam. Para Brandão (2002), tudo aquilo que criamos a partir do que nos é dado e das coisas 

da natureza que recriamos, sejam símbolos, instrumentos, valores e comportamentos 

representam as múltiplas dimensões daquilo que se pode chamar de cultura.  

Ou seja, conforme Cuche (2002), a cultura consente ao homem não somente habituar-

se a seu meio, mas também adaptar esse meio ao próprio homem, às suas necessidades e 

projetos. Para vislumbrar a compreensão da cultura e os processos existentes no assentamento 

de Vila Boa, nos dedicamos ao estudo da vida campesina na sua relação com a terra, trabalho 

e família. Rosimeire Almeida (2006) apontou essas categorias como centrais do mundo 

camponês, que fizeram do campesinato uma sociabilidade completa e no assentamento 

(re)cria sua identidade, distinção no sentido da manutenção na terra e, nesse mesmo sentido, 
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Marques (2008) defende a atualidade e a pertinência da utilização do conceito de camponês 

para a compreensão de nossa realidade agrária, com base na análise de sua história e de seu 

conteúdo sócio-político e cultural.  

Como ponto de partida ou marco inicial para se pensar a cultura camponesa, seria 

grande o equívoco se tratá-la a partir de uma comparação do que é urbano e industrial, com o 

espaço rural. Argumentos para essa refutação encontram-se nos trabalhos de Martins (1981, 

2000a, 2000b). Do ponto de vista da cidade, o homem do campo é pejorativamente chamado 

de caipira, caboclo ou atrasado61 e os termos como camponês ou campesinato são recentes, 

para se referir a esses sujeitos (MARTINS, 1981). Carneiro (1997) propôs estudar a relação 

da sociedade industrial na cultura camponesa sem lançar mão de um processo de aculturação. 

O camponês de hoje é diferente do camponês da Idade Média, mas continua tendo as mesmas 

objetivações materiais, precisa de casa, comida e mantém suas tradições culturais, mas isso 

não o torna incompatível com a modernização da sociedade.  

Nesse momento inicial da discussão, Carneiro (1997) traz valiosas contribuições ao 

chamar a atenção para “[...] não congelarmos o conceito de “camponês” no modelo medieval, 

como uma categoria social estática e universal, incapaz de absorver e de acompanhar a 

dinâmica da sociedade em que se insere e de se adaptar às novas estruturas sem, contudo, 

abrir mão de valores, visão de mundo e formas de organização social definidas em contextos 

sócio-históricos específicos” (CARNEIRO, 1997, p. 55). Por isso, procuro demostrar aqui o 

conceito de camponês, que, diferentemente do pequeno produtor e agricultor familiar, permite 

apreender a complexidade do sujeito histórico (MARQUES, 2008). Esse sujeito histórico 

constitui um grupo social muito importante para entender a relação do camponês na dinâmica 

da sociedade atual. 

 

2.2.1 Desenvolvendo a ideia de Campesinato e Camponês 

 

De forma geral, existem vários estudos que se dedicam à questão do campesinato. Na 

maioria dos casos, procuram estabelecer uma tensão deste grupo social com as convergências 

do capitalismo, Martins (1981; 2000b), Carneiro, (1997), Abramovay (1998), Oliveira (2006), 

Carvalho (2005), Almeida (2006) e Lima (2008) são exemplos dessa perspectiva. O primeiro 

                                                
61 Ianni (1977), ao se referir ao preconceito com os trabalhadores rurais, afirmou que eles são chamados de 

“boia-fria", por exemplo, no estado de São Paulo, "corumbá", em Pernambuco, ou "peão", na Amazônia, entre 

outras denominações, pejorativas. Brandão (1999), ao realizar um estudo da cultura camponesa sobre a 

influência da escola em Catuçaba, identificou os termos “Bicho do mato”, “sertanejo” e “caipira” como 

depreciativos aos camponeses. 
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autor já assumiu “[...] o campesinato brasileiro progressivamente insubmisso-primeiramente 

contra a dominação pessoal dos fazendeiros e “coronéis”; depois, contra a expropriação 

territorial por grandes proprietários, [...] também contra a exploração econômica que se 

concretiza na ação da empresa capitalista, [...] (MARTINS, 1981, p 09)” e assim, marca esse 

grupo tendo como característica principal, a luta62. Numa análise mais especifica, Almeida 

(2006) compreendeu a resistência e recriação camponesa como fruto do próprio 

desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo no campo brasileiro. 

Já Lima (2008) nos permitiu ter um panorama geral sobre o estudo do campesinato em 

cinco direções,  

 

[...] a primeira direção teórica considera o campesinato como modo de produção 

específico e/ou como classe social em crise no sistema capitalista63. Destacam-se a 

obra de Marx, autores que se inspiraram nele (Engels, Kautsky e Lênin) e, por outro 

lado, autores não marxistas (Weber). A segunda toma o campesinato como um 

exemplo de um sistema econômico não capitalista, não organizado sobre a base da 

relação direta entre capital e trabalho. Estaria entre os principais teóricos Chayanov, 
sobre o qual já se enumeram diversas análises. Uma terceira matriz aborda as 

sociedades camponesas como sociedades parciais, estando essa leitura presente nas 

obras de sociólogos e antropólogos, como Robert Redfield, Eric Wolf e Henri 

Mendras, e no Brasil representadas por Wanderley e H. M. de Carvalho. A quarta 

matriz consubstancia-se por autores que enfatizam o modo de vida específico das 

sociedades camponesas e a economia moral que inspira os valores e as práticas 

sociais dos camponeses. Sendo citados, particularmente, Hobsbawn e Thompson. A 

quinta corrente teórica diz respeito à presença do camponês como ator social na cena 

política e nos movimentos sociais. Tendo como representantes Franz Fanon, e de Ho 

Chi Minh e Mão Tse Tung (LIMA, 2008, p. 53; grifo nosso). 

 

 

Não é pretensão desta investigação trabalhar, eleger ou enquadrar em alguma dessas 

correntes teóricas. Contudo, entendo o campesinato como um modo de produção específico e 

uma classe social historicamente explorada e relegada no Brasil (ALIMEIDA, 2006), não 

organizado em uma relação direta entre trabalho e capital, mas inspirados em valores e 

práticas sociais próprias dos camponeses.   

                                                
62 Ainda em Martins (1981, p. 66), “É justamente a cana-de-açúcar no Nordeste que nos mostra com mais clareza 

o processo do camponês ao longo da história brasileira: agregado marginal no regime de trabalho escravo, 

ocupado ocasionalmente no trabalho da cana-de-açúcar, passa ao lugar principal com o fim da escravidão, como 

morador de condição, para, à medida que a condição aumenta e que seu trabalho gratuito ou barato na cana é a 
renda que paga pela terra em que planta a sua subsistência, ir aos poucos convertendo em assalariado”. 
63 Essa direção teórica converge para pensar o campesinato como a partir o ponto de vista da cultura urbano-

industrial. Maria José Carneiro (1997) alertou que isso pode levar ao efeito generalizador de descampenização 

do campo. Nesse mesmo sentido, Hobsbawm (1995), citando casos de diversos países pós-segunda Guerra 

mundial, afirmou que a previsão de Marx de que a industrialização eliminaria o campesinato estava se 

concretizando. Por outro lado, Teodor Shanin (2005, p. 09) traz “[...] que sob certas condições, os camponeses 

não se dissolvem, nem se diferenciam em empresários capitalistas e trabalhadores assalariados, e tampouco são 

simplesmente pauperizados. Eles persistem, ao mesmo tempo em que se transformam e se vinculam 

gradualmente à economia capitalista circundante, que pervade suas vidas”. 
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Oliveira (2006), Marques (2008) e Félix (2010) trataram o campesinato como classe 

social64 e não apenas como um setor da economia, uma forma de organização da produção ou 

um modo de vida diferenciada pela sua capacidade de criação e recriação. Sendo assim, posso 

afirmar que o campesinato é um grupo social de base familiar com certo grau de autonomia 

sobre o trabalho e os meios de produção que se dedicam à atividades agrícolas. O próprio 

controle sobre sua produção e trabalho é o que permite criarem e recriarem seu modo de vida. 

O fato de possuir condições de preservar seus meios de vida não separa esse grupo social em 

uma “ilha” com relação a sociedade capitalista.  

Da mesma forma Almeida (2006) admitiu que não essa distinção não anula sua 

identidade e sua consciência de classe, nesse caso, de uma classe sui generis, devido alicerçar-

se em uma contradição: ao mesmo tempo em que são proprietários dos meios de produção, 

são também trabalhadores, portanto, diferente da classe proletária.  

O ponto de vista de Martins (1981) também negou o campesinato como um mundo 

isolado e o colocou o camponês como resultado do desenvolvimento do próprio capitalismo 

brasileiro, sendo, sim, uma classe e não um grupo social à margem da sociedade. Sua melhor 

definição é de que “[...] nosso campesinato é constituído com a expansão do capitalismo, 

como produto das contradições dessa expansão”. Complementando Martins (1981), Félix 

(2010, p. 01) afirmou que  

 
Não se trata de uma independência dos fatores e das relações capitalistas, pois há 

sujeição de renda, de produção, mas uma independência no modo de produção, 

possibilitando a sua recriação; há uma relativa autonomia campesina, mas também 

há sujeição desses sujeitos ao mercado capitalista; é a materialização da relação 

dialética entre o tradicional e moderno. 

 

A base dessa afirmação está em Martins (1981), que analisa a permanência do 

campesinato no interior da agricultura capitalista e para Martins (2000a), que expôs 

exatamente a presença desta dialética entre o moderno e tradicional no modo de vida do 

camponês. O campesinato está exposto ao jogo de forças sociais e econômicas do mundo 

contemporâneo e do capital. Mesmo preservando uma forma diferenciada de viver, de 

produzir e de se relacionar com o mundo externo, não compromete as formas de acumulação 

                                                
64 Para Edward Thompson, a classe social é uma relação histórica, presente em pessoas e contextos reais. Ao 

discorrer sobre o tema deixa claro duas especificidades: 1) classe não se separa de luta de classe. Ele prefere 

falar em luta de classe do que classe porque, na luta, a consciência está presente; 2) não tem sentido falar de 

classe sem consciência. Isso é defendido com o argumento de que as pessoas descobrem-se numa classe e, aí, 

sua consciência. Fonte: THOMPSON, E. P.. Algumas observações sobre classe e “falsa consciência”. In: As 

peculiaridades dos ingleses e outros artigos. (org.) NEGRO, Antônio Luigi e SILVA, Sérgio. Campinas: Editora 

Unicamp; 2001. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_familiar
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do capital e o contrário ainda ocorre, ao produzir excedentes de renda. Direta ou 

indiretamente, é tomado pelo capital e se move de acordo com o capital.  

Sobre isso, Martins (1981, p. 17) deduziu que “[...] o camponês brasileiro é 

desenraizado, é migrante, é itinerante. A história dos camponeses é uma história de 

perambulações. [...] tanto o deslocamento do posseiro como o deslocamento do pequeno 

proprietário são determinados pelo avanço do capital sobre a terra.” Para evidenciar a 

influência do capital aos camponeses brasileiros, Martins (1981, p. 16) realizou uma 

comparação entre dois tipos de campesinatos, do Brasil e da Rússia, “lá, era um que não 

queria sair da terra, que queria permanecer defensivamente alheio ao capitalismo, fora e 

contra ele. Aqui [...], é um campesinato que quer entrar na terra, que, ao sair retorna para ela”. 

Nessas idas e vindas em busca de terras, de relativa autonomia no trabalho e produção, mas 

sujeição ao mercado de vendas de excedentes, a tensão entre o tradicional e moderno é 

estabelecida. A primeira direção teórica apresentada por Lima (2008) usa dessa relação para 

justificar o campesinato como classe social em crise no sistema capitalista, um grupo social 

que está desparecendo, ou, conforme Carneiro (1997), se olharmos para aquilo que é 

moderno, urbano industrial, chegaremos a apontar que está ocorrendo uma descampenização 

do campo. Seguindo outra direção, Almeida (2006, p. 83) ao tratar da especificidade do 

campesinato, focou sua continuidade contrariando as teses que anunciam o seu 

desaparecimento. Para ela, “falar em especificidade camponesa é necessariamente admitir o 

não-desaparecimento do campesinato e, em alguns casos como o brasileiro, a 

“recamponização” do sem terra”. 

Contudo, devemos entender o campesinato como uma classe, mas não pertencente ao 

modo capitalista. Mesmo que contribua indiretamente para sua reprodução, esse grupo social 

não se reconhece integralmente no mundo moderno e estabelecem formas de resistências. 

Martins (2000a) entendeu que a cidade se sobrepôs ao campo e, nessa concepção de moderno, 

não sobra espaço e nem tempo para a vida rural e seus costumes. Ou seja, o campesinato 

brasileiro é a expressão permitida e resistente de uma outra forma de produção que não a 

capitalista, sob determinada estrutura e sob certas formas de negação política (FÉLIX, 2010). 

Além de serem uma negação política e das políticas públicas direcionadas a eles, o 

campesinato explicita as contradições do processo histórico por meio de seus valores, 

identidades, formas de organização social que vai na contramão daquilo que se espera deles e 

de uma concepção de civilização a partir da cidade.  

Wanderley (2014) expôs que o fato de olharmos o campo a partir da cidade e da 

representação da agricultura associada a grandes propriedades monoculturas e 
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agroexportadoras é fruto de uma “Amnésia social” na negação da contribuição do 

campesinato para sociedade brasileira65. Só poderemos compreender as contradições 

históricas da realidade agrária no país e as contribuições deste grupo se observarmos como 

campesinato se expressa e se materializa na prática. Contrapondo-se a esse esquecimento, o 

campesinato corresponde a  

 

[...] uma forma social de produção, cujos fundamentos se encontram no caráter 

familiar, tanto dos objetivos da atividade produtiva – voltados para as necessidades 

da família – quanto do modo de organização do trabalho, que supõe a cooperação 

entre os seus membros. A ele corresponde, portanto, uma forma de viver e de 
trabalhar no campo que, mais do que uma simples forma de produzir, corresponde a 

um modo de vida e a uma cultura. (WANDERLEY, 2014, p. 26; grifo nosso) 

 

Existem modos de organização próprios desse grupo social, seja a sua forma de viver, 

de se relacionar, da cooperação entre os membros da família e com vizinhos que corresponde 

a um modo de vida característico que os distinguem enquanto cultura. Para Shanin (2005), o 

campesinato é, ao mesmo tempo, uma classe social e um “mundo diferente”, que apresenta 

padrões de relações sociais distintos - ou seja, o que também podemos denominar de modo de 

vida. Tão logo, o campesinato é a expressão de um modo de vida peculiar do indivíduo 

chamado camponês. Conclusivamente, Shanin (2005) apresentou o camponês como um modo 

de vida e isso tem feito parte da maioria dos estudos que investiga o camponês de modo 

sistemático e comparativo.  

Diversos autores alegam que é exatamente a especificidade da organização interna da 

unidade de produção que os diferencia dos outros trabalhadores rurais e urbanos; e a trajetória 

de luta para a conquista de acesso à terra tem sido o principal meio articulador da formação 

política e social dos camponeses. Comparativamente, Shanin (2005) apresentou quatro 

características que acompanha os camponeses, são elas: formas extensivas de ocupação 

autônoma (ou seja, trabalho familiar), controle dos próprios meios de produção, economia de 

subsistência e qualificação ocupacional multidimensional. Já em uma análise descritiva, 

Pereira (2004) também apontou especificidades a serem observadas para existência do 

camponês do ponto de vista da organização da unidade produtiva. São elas: uso da força 

familiar na produção; produção voltada para subsistência com vínculos mercantis; algum 

controle do processo produtivo; acesso à terra sobre as formas de propriedade.  

                                                
65 De acordo com Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2015, a agricultura familiar respondeu 

por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o País O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na 

cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite 

(58%), carne de aves (50%) e milho (46%).  Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-

emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro
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De forma similar, Abramovay (1998) resumiu as relações produtivas camponesas a 

partir da unidade indissolúvel entre o empreendimento agrícola e a família, uso intensivo do 

trabalho e natureza patriarcal da organização social. Notamos que tanto Abramovay (1998), 

Pereira (2004) quanto Félix (2010) admitiram que os camponeses formam uma categoria 

política e uma organização social que expressa sua identidade e valores operados sob os 

princípios da força de trabalho familiar para condição e reprodução de sua própria família. 

Para eles, o essencial é a obtenção de renda pela família que permita a reprodução social. 

Desses quatros primeiros apontamentos, notamos a centralidade da família, usada como força 

produtiva, a necessidade de reprodução social para efetivação da condição camponesa e as 

formas de lutas de acesso à terra, que têm definido a identidade, valores, e têm formado 

politicamente esses indivíduos. 

Outros estudos que complementam ainda mais o esboço acima podem ser encontrados, 

como Lima (2008), que, ao pesquisar a cultura camponesa no assentamento Ingá/Facundo, no 

Ceará, concluiu que os camponeses existem a partir da luta, em dois momentos, primeiro, 

pelo acesso à terra e, depois, por sua permanência, e que a preocupação dos camponeses com 

a reprodução é o principal mecanismo de resistência. Da mesma forma que Bergamasco e 

Norder (1996) afirmaram que os assentamentos surgem da luta dos camponeses e estes 

significam para suas famílias alimentos, moradia e cidadania, Lima (2008) deixou claro que o 

campo é lugar de vida/alimentos, identidades e culturas. 

Nessa relação entre exploração da propriedade e consumo da família, está a principal 

característica do camponês, que trabalha com a contribuição de cada integrante da família, 

preocupado em atendar a demanda da família. Para isso, explora sua propriedade de forma 

equilibrada. Para Lima (2008, p. 57) “O camponês teria por objetivo geral atender a demanda 

de sua família, sendo que cada integrante contribuiria com sua força de trabalho para garantir 

a sua própria sobrevivência, sem receber remuneração.” Mas não podemos deixar de lembrar 

que, ocasionalmente, pode ocorrer venda dos excedentes da produção e a distribuição dos 

valores com os membros da família. Contudo, isso não é salário, nem remuneração fixa, e sim 

divisão ou, então, o uso do dinheiro com a venda dos excedentes na melhoria da própria 

propriedade.  

Todos esses elementos acima destacados para conceituar o camponês ilustram (ou é 

decorrência de) um grupo de características que compõem a cultura camponesa, tais como o 

trabalho familiar, tradição religiosa, posicionamento político e os laços de solidariedade entre 

parentes e vizinhos, de forma que a marca do sucesso desse seu modo de vida é sua 

permanência e reprodução em uma mesma terra.  
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2.3 O Assentamento Rural na reprodução da Cultura Camponesa 

 

Principalmente a partir de 1950, os camponeses começaram a expressar vontade 

política própria, rebelando-se contra seus opositores, formando os primeiros sindicatos, liga 

camponesas e exigindo do Estado políticas para reforma agrária. De acordo com Sauer, et al 

(2016), foi a partir da existência dos primeiros movimentos camponeses para acesso à terra, 

em destaque, o movimento de Trombas e Formoso (1949-1964)66, em Goiás, e com os 

arrendatários da Liga Camponesa da Galileia em 1955, em Pernambuco, que o processo de 

volta ao campo passou a representar um sentido inverso à expropriação dos camponeses do 

campo para a cidade.  

Um dos pressupostos é o de que o êxodo rural não minou a cultura e os saberes dos 

camponeses. Além disso, as lutas para reconquistar acesso as terras “forjaram” um novo 

sujeito político e social. A importância dos assentamentos rurais é notória, sendo esse o 

espaço que começou o processo de recampesinização da família sem terra e o “lugar” onde se 

dá um complexo e sofisticado processo de (re)construção do “território camponês”. 

(MARQUES, 2008), e nesse mesmo sentido, Almeida (2006) afirmou a importância da 

reforma agrária e dos assentamentos rurais para emancipação social, e manutenção do estado 

de luta permanente pela recriação camponesa. Esse território é o que permite aos camponeses 

atuarem com suas famílias, decidirem sobre o processo produtivo, estabelecerem relações 

comerciais e sociais e projetar sua reprodução social. É o primeiro passo em importância para 

que a condição camponesa se estabeleça concretamente. De certa forma, Bergamasco; Norder 

(1996) e Almeida (2006) também trataram da recampesinização e (re)consquista da cidadania, 

justiça social, esperança com o surgimento dos assentamentos rurais. 

Posiciono os assentamentos como sinônimo de alimento, moradia, terra e trabalho. 

Não é somente o espaço para produção e satisfação das necessidades básicas do indivíduo, 

mas também o local de realização dos camponeses, de formação política e social via as lutas 

sociais. A (re)construção do camponês entra no assentamento rural “[...] o lugar da realização 

da vida. [...] que não é somente ter comida, ter casa, mas uma vida plena, uma vida cheia de 

significados, [...] sendo respeitado e existindo: sua cultura, sua autonomia, sua visão de 

                                                
66 De acordo com Campos (2015), Trombas e Formoso foi um conflito no médio-norte goiano, por área de terras 

devolutas ocupadas por posseiros antes de 1950. Embora os posseiros tivessem obtidos títulos de posse do 

governo, os fazendeiros resolveram expulsá-los. Segundo Pietrafesa (2016), os primeiros ocupantes chegaram à 

região por volta de 1949 e instalaram-se nas proximidades dos povoados de Trombas e de Formoso, vindos do 

Maranhão, Minas Gerais, Piauí e também de municípios do estado de Goiás.  
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mundo, sua capacidade de crescer a partir de suas próprias potencialidades, enfim seu 

universo simbólico’ (SIMONETTI, 1999, p. 71).  

No entanto, esse camponês surge sob novas condições, devido ao contexto de luta, que 

normalmente precede a conquista da terra para constituir os assentamentos rurais. Dos pontos 

mais importantes para a vida dos camponeses que estão nos assentamentos rurais de reforma 

agrária, é exatamente a formação política e social que marca a trajetória de lutas e 

contradições sociais lhe imputam. Nos termos de Shanin (2005), a reafirmação da identidade 

de cultura tradicional camponesa tem como base a formação política e social pela participação 

nas lutas e movimentos sociais e essa identidade tem força suficiente para imbricar a 

reprodução social.  

Com base nos aprendizados e experiências adquiridos quando ficou sem terra, 

morando na cidade, na vivência em coletividade dos acampamentos à beira da estrada, na 

organização social e produtiva a partir dos movimentos sociais, a “nova terra” lhe aparece 

cheia de sentidos e significados até então ausentes. Principalmente a reafirmação de sua 

campesinidade, do seu jeito de ser e da capacidade de gerir sua família. Wanderley (2014) 

explicou a tese de que é seu modo de vida, mais do que a terra ou o sustento, o valor que tem 

sido transmitido entre as gerações. Já a saída da terra, a venda do lote, a migração para ele é 

uma fatalidade, a expulsão, uma degradação inaceitável (CARVALHO, 2005). O camponês 

entende que sua vida tem sentido se estiver plantando, colhendo, labutando na terra. Alencar 

(1997, p. 50) considerou esse ponto de vista e trouxe o assentamento como: 

 

[...] o lugar do assentado, onde ele vive o dia-a-dia, tem seu modo de vida, como 

vaivém da labuta nos roçados, cuidados com os animais, o pegar da água no açude, o 

forró, a vaquejada, o banho de açude, a conversa ‘fiada’ do compadre e da comadre 

à ‘boquinha’ da noite. Enfim, o assentado apropria-se do assentamento e este vai 

ganhando significado pelo uso, pela apropriação. 

 

Da mesma forma, Pinheiro (2004) chamou a atenção para a efetivação de essa leitura 

ser essencial para se perceberem os costumes e a cultura camponesa no espaço do 

assentamento rural, posto que essas simples atividades do universo de saberes e fazeres 

próprios dos camponeses vão se materializar no trabalho e nas práticas sociais. É exatamente 

nesses ambientes e na cotidianidade que vão se constituindo as relações de trabalho, 

conhecimentos e valores são transmitidos de pais para filhos, práticas agrícolas são discutidas 

para cada época do ano e para cada tipo de solo, as associações e cooperativas são pensadas, 

ou seja, o mundo camponês é ratificado. 
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Nesse sentido, o assentamento se apresenta na vida dos camponeses como uma 

composição espacial e social que poderá estruturar sua identidade. É um novo sujeito que lida 

com sua terra de forma diferente, depois de viver as contradições históricas para conquistar 

acesso à terra e, assim, passa a ter um forte apelo ao fato de ter a posse da terra. Quem mora 

na cidade pode achar absurdo, mas quem está nela no dia a dia e faz dela instrumento de 

trabalho valoriza muito o uso e a posse da terra (MARTINS, 1981).  

Caso a terra não tenha sentido para o camponês, pelo uso, ou ele não venha de tradição 

familiar na agricultura, ou que as condições materiais de produção e reprodução sejam 

totalmente adversas, o lote passa a ter valor de mercado, para o arrendo ou venda da posse. 

Isso evidencia parte da problemática da cultura do camponês, ao entender o assentamento 

como espaço de produção da vida e de alimentos. Contudo, os camponeses que resistem e 

insistem no desenvolvimento de suas atividades no lote dependem, em parte, da tradição de 

cada família na agricultura, da sua valorização pela sua própria atividade agrícola, de plantar, 

colher, do vínculo e sentido que a terra tem para si. Ou seja, a reconstrução do modo de vida 

ou cultura camponesa é a principal estratégia de permanência no lote. 

Em um segundo momento, mas não menos importante, a luta de resistência e 

permanência no lote é travada a partir da consciência social e política, das relações de poder 

local que as famílias venham a incorporar desde a fase de acampamento na relação com a 

sociedade que está inserida. Medeiros e Leite (1999, p. 10) chamaram a atenção para esse 

assunto: 

 

A criação dos assentamentos também tem colocado instigantes desafios para a esfera 

local do poder público, na medida em que a ela cada vez mais dirigem 

reinvindicações ligadas principalmente à infraestrutura básica, relacionadas à 

construção ou melhorias de estradas, saúde e educação, condições para escoamento 

da produção [...] a sua simples presença implica em uma ampliação do campo de 

forças com quem podem dialogar, disputar atenção ou mesmo se opor, passando a 

compor um espaço disputado politicamente. 

 

Novas demandas são direcionadas à esfera local do poder público devido à existência 

dos assentamentos e os camponeses partícipes aprenderam a dialogar, reivindicar e exigir 

atenção a suas demandas. Foi um aprendizado pela formação instituída nos movimentos 

sociais, nos acampamentos, pela Comissão Pastoral da Terra, que o faz tomar consciência de 

que o assentamento também é importante para o poder público e para economia da cidade.  

Por isso, Medeiros e Leite (1999) ressaltaram a consciência dos camponeses de que o 

assentamento é um espaço disputado politicamente e importante para a região em que está 

inserido. O mesmo impõe a necessidade de organizações coletivas para direcionamento de 



92 

 

 

reinvindicações ao executivo, legislativo e judiciário local. Esse movimento de influência no 

poder local (“dialogar, disputar atenção ou mesmo se opor”) pode trazer benefícios diretos aos 

camponeses, ao passo que começam a disputar a agenda das políticas públicas para o meio 

rural, principalmente nas prefeituras, como, por exemplo, na construção de estradas, vendas 

de excedentes, posto de saúde, escola, entre outros. Para estes, as benesses da política não 

caem de cima para baixo, só conquistarão espaço se eles reivindicarem e lutarem para que 

isso aconteça. Nesta direção vai se costurando uma rede de relações sociais de poder, de 

encontros e desencontros, não é só do ponto de vista da pressão, mas de entender os próprios 

interesses, importância e reconhecimento de ser camponês.  

Em outro sentido, algumas pesquisas conseguem fazer um paralelo para ilustrarmos 

como as estratégias de que os assentados lançam mão para garantir sua sobrevivência 

resgatam seu modo de vida antes do assentamento e asseguram a reprodução social, como é o 

caso da produção familiar do Município de Indiana – SP, em Menegati (2008) apresentou um 

estudo no qual os mostram buscando mudanças que levam às adaptações dessas unidades 

produtivas – seja na forma como é organizado o trabalho e no que é produzido - ao sistema 

econômico e às novas estruturas de produção e de mercado. O maior destaque é a 

pluriatividade – combinação de atividades agrícolas e não agrícolas realizadas dentro e/ou 

fora da propriedade (SCHNEIDER, 1994; 2009).  

A pluriatividade em si também é uma estratégia de sobrevivência das famílias e, ao 

mesmo tempo, de reprodução da cultura, em diversificar suas atividades para garantir uma 

renda mínima. Mas “[...] a pluriatividade que ocorre no meio rural refere-se a um fenômeno 

que pressupõem a combinação de pelo menos duas atividades, sendo uma delas a agricultura”. 

(SCHNEIDER, 2009, P. 134). Podemos ilustrar o plantio, manejo, colheita, limpeza, 

preparação, beneficiamento como atividades que são realizadas tendo como referência a 

pluriatividade. 

Tomo como exemplo a pluriatividade dos assentados do PA Vila Boa do município de 

Goiás, a produção e a venda do leite in natura, junto ao seu processamento em queijo, 

requeijão, doce ou da mandioca transformada em farinha, polvilho, da cana-de-açúcar em 

rapadura, desde que tenham impacto econômico na vida dos assentados e absorvam grande 

parte da mão de obra familiar. O sujeito que está no campo vai levantar diversas dessas e 

outras atividades, de modo que possam sustentar sua família.  

Mas a atividade ou estratégia em si não é fundante, e sim o saber fazer associado as 

essas atividades, digamos, do doce, expressa um modo de vida camponês, um saber fazer 

específico associado à tradição familiar ou à incorporação de comportamentos e valores a 
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partir da sociabilidade entre os camponeses e sua “saída/venda” depende da relação desse 

camponês ou do assentamento com a sociedade e o poder público local. Machado (2014), ao 

pesquisar os pequenos produtores no município de Ceres, considerou a Feira do produtor 

como a principal estratégia de sua sobrevivência e como algo intrínseco à sua cultura, mas 

não descartou a propriedade rural e as atividades ali desenvolvidas como o plantio da roça, a 

horta e o leite.  

Esses elementos/estratégias no sentido da reprodução da cultura expressam como 

modo de vida em que se debatem o viver e o vivido (SEABRA, 2004). Bem próximo de 

Braga, Fiuza e Remoaldo (2017, p. 372), o modo de vida apresentado de duas formas “[...] nas 

diferentes práticas cotidianas, trabalho, vida familiar, consumo, lazer e etc. e, por outro lado, 

às relações que o conjunto dessas práticas cotidianas estabelece com as relações sociais mais 

gerais”. 

Por isso, a necessidade de entender o grau de consciência dos camponeses sobre a 

condução de suas próprias vidas (individuais ou coletivas), ou como disse Martins (2000a), o 

que importa é exatamente entender que padrão e valor estão aparecendo nesse camponês, que, 

inserido em uma nova ordem econômica, preserva seu modo de vida. 

A conceituação do modo de vida nos permite aproximá-la da cultura dos camponeses. 

A função da cultura, dessa forma, é, entre outras coisas, permitir a adaptação do indivíduo ao 

meio social e natural em que vive e a demonstração do modo como se vive. Assim, é 

necessário encarar os camponeses e seu modus operandi não como algo padronizado, pois é 

diverso e dificilmente se adequa a um só modelo explicativo; a pluriatividade é o que melhor 

define a produção familiar (SCHNEIDER, 1994; 2009). Para esse autor, a pluriatividade é um 

elemento de diversificação que pode se produzir no interior da família, uma estratégia que se 

modifica de acordo com a dinâmica das famílias. Comumente, atua em uma lógica inversa ao 

desenvolvimento de uma única atividade agrícola, ao uso intensivo do solo, grande aparato 

tecnológico, plantas modificadas geneticamente, defensivos agrícolas e de maquinários. 

Pesquisadores têm assinalado que boa parte dos problemas dos assentados dizem respeito à 

tentativa dos agentes locais das políticas agrícolas de promover a difusão de inovações 

tecnológicas, sempre em conflito com a concepção que o próprio camponês tem do trabalho 

rural (MARTINS, 2000b). Isso tem gerado o que esse autor chama de guerra cultural contra as 

tradições e costumes dos pequenos agricultores e, no final do processo, resulta na destruição 

da cultura das populações camponesas.  
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Esses elementos, característicos do modo de vida camponês, de fato, existem e 

provocam impasses e avanços na cultura e na vida política dos assentados que foram 

investigados e estão apresentados no próximo capítulo.  
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3 MODO DE VIDA NO PA VILA BOA 

 

 
Daí a importância de ouvir o campesinato. É evidente que ouvir o campesinato não 
quer dizer, simplesmente, partir do próprio discurso dos “agentes sociais”. Quer 

dizer isso e muito mais. Quer dizer que é preciso mobilizar recursos teóricos que 

permitam decifrar a fala do camponês, especialmente a fala coletiva do gesto, da 

ação, da luta camponesa. É preciso captar o sentido desta fala, ao invés de imputar-

lhe sentido, ao invés de desdenhá-la. É isso somente será possível se entendermos 

que a resistência do camponês não expressa o sentido num universo particular e 

isolado (MARTINS, 1981, p. 17). 

 

 

Este momento de exposição dos dados da pesquisa e do contato direto com os 

assentados foi dedicado a entender que o modo de vida camponês é forjado na resistência para 

sua permanência e não expressa um modo particular ou isolado. Pelo contrário, como já 

afirmaram Cuche (2002) e Bosi (1993), em capítulo anterior, o traço mais importante desse 

modo se dá na história das relações entre homens e os grupos humanos com seus ambientes 

naturais, na medida em que o camponês se adapta a seu meio e adapta esse meio às suas 

necessidades. Nesse processo, o conceito de cultura é entendido como um sistema que inclui o 

modo de vida, os costumes, os saberes, a lei, a moral, hábitos alcançados pelo sujeito na 

sociedade em que vive.  

A sociedade brasileira destacada com Prado Jr (1979), no capítulo 1 dessa tese, em sua 

condição histórica, tem uma estrutura agrária com base no capital mercantil monopolista, que 

se pautou pela expansão geográfica e consequente concentração da propriedade da terra. 

Estou tratando do camponês que, ao passo que a sociedade capitalista avança no campo, passa 

por um processo de desenraizamento, migração e deslocamento demográfico. É o que Martins 

(1981) trouxe no capítulo 2, a história dos camponeses ser a história de perambulações e 

mudanças. Assim como foi visto no primeiro capítulo, são essas perambulações que vão 

impor novas condições de vida aos assentados, um modo de vida pautado pela sua adaptação 

ao meio e do meio a si mesmo. 

Por isso, lancei mão da observação no campo de investigação junto a outros recursos 

teóricos e metodológicos para entender nesses sujeitos as contradições históricas e sociais que 

suas falas e ações denunciam. Ter feito parte e conhecer a realidade de um assentamento 

contribui para clareamento de algumas questões específicas quanto às possíveis lutas travadas 

e dificuldades encontradas para permanência na terra. Mas isso é uma visão do imediato, do 

cotidiano e senso comum e não basta para o desenvolvimento de uma tese acadêmica. Porém, 

esse conhecimento da realidade, mesmo assim, não deve ser descartado.  
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Esta relação entre o vivido no cotidiano e o que o conhecimento científico apresenta 

foi o principal motivo de refutações, hesitações quanto ao momento atual do sujeito 

investigado e da problemática de pesquisa. É uma atividade de idas e vindas, comparações 

com outras pesquisas para que, depois de definido o tema e a construção do problema, a 

investigação científica siga regras próprias da produção do conhecimento especializado no 

diálogo com a teoria científica apropriada (MARTINS, 2000b). Realizou-se um esforço em 

estabelecer uma relação entre o movimento do real, daquilo que já se conhece pela empiria e 

das futuras imersões ao campo com a teoria acerca da temática.  

Daí minha referência a uma categoria mais ampla ou um conceito síntese, como já foi 

apresentado por Marques (2008), de camponês e campesinato, quando tratei desses sujeitos. 

Na tarefa de imergir no cotidiano e captar os elementos característicos do modo de vida dos 

assentados no PA Vila Boa e os traços culturais provenientes da vida em assentamento, a 

atividade de campo foi necessária.  

A atividade de campo foi realizada de agosto a dezembro de 2017, em duas fases; 

primeiramente, foi aplicado um questionário67 a todos os assentados, com o intuito de 

produzir informações iniciais, as quais estão apresentadas nas figuras abaixo.  

De forma geral, o questionário foi dividido em seis eixos (Identificação, Relações com 

a Terra/trajetória Familiar, Produção no campo, Organização Social, Políticas Públicas, outras 

questões). A aplicação deu-se conjuntamente com a observação passiva e as informações 

coletadas serviram de referência para as entrevistas. 

Os questionários foram aplicados no assentamento Vila Boa, conforme cadastrado no 

INCRA (2015)68. Para as respostas, alguns tiveram a ajuda da esposa ou filhos, que se 

envolveram diretamente nas respostas, totalizando vinte e sete pessoas. Respaldado com o 

conhecimento que o questionário proporcionou das atividades que os assentados realizam no 

cotidiano, na próxima fase, busquei uma interlocução aberta e um diálogo recíproco por meio 

da observação participante no uso de entrevistas. Encontrei suporte para essa postura em 

Angrosino (2009), que defendeu a observação participante como uma modalidade especial de 

observação, na qual o pesquisador não é apenas um observador passivo, mas pode assumir 

uma variedade de funções e participar de eventos que estão sendo estudados. Deve-se ir à 

roça, pegar na enxada, participar do mutirão, tirar leite, fazer o queijo. É exatamente tornando 

                                                
67 Ver Apêndice B. 
68 Do total de treze famílias assentadas no PA Vila Boa, todos responderam o questionário e compõem o grupo 

total de respondentes que produziram as informações contidas nas figuras. Contudo, dois sujeitos foram 

excluídos da entrevista, conforme critério estabelecido na Comissão de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de Goiás, por terem menos de um ano no assentamento. 
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membro ativo do grupo que se conhece o vivido e aumentam-se as chances de se obter uma 

visão global do todo cultural e social deste grupo de pessoas. 

De posse desses primeiros subsídios, retornei ao assentamento para realização de 

entrevistas69 com os sujeitos. A contribuição das entrevistas para esta pesquisa se justifica por 

ser uma ferramenta metodológica de coleta de dados possível de perceber as expressões, 

tensões e estratégias, bem como os mecanismos que orientam o comportamento dos atores 

desse universo (OLIVEIRA, M., 2007). Como suporte a não perder nenhuma informação, a 

gravação em áudio e posterior transcrição foi utilizada. Para Ludke e André (2013), é um 

procedimento utilizado na investigação social, para coleta de dados ou para ajudar no 

diagnóstico ou no tratamento de um problema social. Para reforçar essa potencialidade de 

apreender os mecanismos que orientam o comportamento e estratégias de luta e 

sobrevivência, os avanços na cultura desde que assentado, as entrevistas devem ter caráter 

despadronizada ou não estruturada.  

As entrevistas foram realizadas em meio às atividades do lote, enquanto tiravam leite, 

limpavam a mandioca, tratavam das galinhas, porcos e do peixe. Comumente, ficava o dia 

inteiro na companhia do assentado e acompanhava sua rotina de trabalho em todos os 

momentos daquele dia. As entrevistas comportaram estruturar as seguintes temáticas: 

procedência, produção no campo, práticas produtivas, organização social, significado da terra 

e perspectivas. 

Procedência - verificar as razões e condições que os levaram a se tornar assentados, 

objetivando compreender seu modo de vida antes de conquistar a terra para contrastar com o 

momento atual;  

Produção no campo - tipos de alimento produzidos; 

Práticas produtivas - descobrir quais ações são executadas no dia a dia da produção e 

organização do trabalho, tanto o plano familiar-individual quanto o coletivo, bem como as 

motivações e origens dessas práticas; 

Organização social - Como e com quais instituições formativas o assentado convive 

no conjunto de suas relações sociais para interface com os vizinhos, poder público local, na 

comercialização de seus produtos e em que medida influenciam a produção e práticas 

produtivas, o sentido da terra e as perspectivas de reprodução social; 

Significado da Terra - relação moral com a propriedade, no sentido do direito de posse 

e uso, da valorização de sua atividade camponesa ou como símbolo de poder econômico e 

                                                
69 Ver Apêndice C, 
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político, para assim perceber naquele sujeito sem terra, que hoje está assentado, se existem 

traços culturais de valorização de sua própria cultura, pela continuidade do patrimônio 

familiar e da herança, decisivo na sua reprodução; 

Perspectivas- Se há entendimento do assentamento como um espaço para que as 

famílias reconstruam um modo de vida como camponeses, reprodução da vida familiar e de 

criação de estratégias de inserção social. Consciência da necessidade e possibilidade da 

reprodução social do camponês.  

Nesse sentido, a entrevista padronizada ou estruturada não satisfazia minhas 

expectativas, por conter perguntas pré-determinadas e roteiro previamente estabelecido. Para 

sucesso desta investigação, as entrevistas foram pautadas por tópicos gerais, que se 

desdobraram em questões mais específicas, conforme os diálogos se desenvolviam. Por isso, 

as temáticas são entendidas como categorias de análise e foram responsáveis pela 

identificação das questões relevantes contidas no conteúdo das falas e discursos dos 

assentados.  

Como etapa de análise, foi realizada a organização das comunicações produzidas para 

análise, a exploração dessas comunicações e sua conversão em figuras e tabelas, 

estabelecimento de temática ou categorias e, por fim, a inferência e a interpretação das 

comunicações. Nesse sentido, a análise dos questionários foi um procedimento para 

apreciação das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens.  

Os discursos dos assentados, mesmo que particulares, retratam práticas sociais de um 

grupo de pessoas e, na medida em que oportunizamos ao sujeito liberdade para dissertar 

livremente nas entrevistas, ocorre o que Severino (2007) chamou de história de vida. Nesse 

movimento de constituir, dentro dos limites da pesquisa, a história de vida, permite que a 

análise faça inferências a uma realidade mesmo sem ser quantificada, a do universo de 

significados, valores e comportamentos (LUDKE; ANDRÉ, 2013). E o olhar do investigador 

responsável pela análise não é, portanto, uma leitura à letra, mas, a de enfatizar um sentido 

que se encontra em um plano secundário. 

Por essa razão, não me limitei à aplicação única do questionário. Essa ferramenta já 

nos daria elementos descritivos mais que suficientes sobre a produção no lote, o que e como 

vendem os excedentes. O que busquei nas entrevistas e, depois, com a análise foram as 

motivações para suas práticas sociais e produtivas. Algumas ponderações devem ser feitas, 

como em Martins (1981), em que o pesquisador deve ter cuidado no processo de análise para 
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não expressar unicamente seu ponto de vista ou imputar sentido em substituição ao sentido da 

comunicação recebida, visto que a atividade científica depende do confronto entre o empírico 

percebido e a teoria que dá suporte.  

A expectativa é de que os momentos (longos) junto aos assentados permitissem, aos 

poucos, ir apreendendo o vivido, o rotineiro e aquilo que é apropriado como cultura, um 

modo, valor, comportamento e as estratégias que são estabelecidas para sua reprodução. Por 

tais motivos, a inserção junto aos sujeitos em suas diversas formas de manifestação sociais - 

aqueles espaços de sociabilidade – é um dos recursos metodológicos mais adequados para 

apreensão dos problemas sociológicos e culturais (OLIVEIRA, M., 2007).  

 

 

3.1 A vida camponesa no Assentamento Rural Vila Boa (município de Goiás) 

 

Ao investigar a vida cotidiana dos assentados do assentamento rural de Vila Boa, 

percebi um grupo de pessoas com média superior aos 55 anos de idade. É uma geração 

nascida nas décadas de 1940, 50 e 60, que tiveram seus pais, ou até eles próprios, 

expropriados de suas terras devido ao movimento de expansão da fronteira agrícola e da 

Marcha para Oeste, do incentivo às empresas rurais para exploração da monocultura. Esses 

sujeitos e suas famílias foram invisibilizados do ponto de vista social e político. Já expus, no 

capítulo 1, que a invisibilização dos camponeses quanto à luta, resistência e aos processos de 

reparação evidencia uma tendência do Estado brasileiro (SAUER et al, 2016), tanto, que a 

definição de camponês, em Martins (1981), é exatamente como aquele que está em outro 

lugar, à margem, fora da sociedade. 

Contudo, em determinado momento da primeira metade da década de 1930, os 

camponeses, com a ajuda, primeiramente, dos partidos políticos e, mais tarde, da Igreja70, 

organizaram Ligas Camponesas e Sindicatos e começaram a questionar o lugar que lhes fora 

imposto na sociedade (MEDEIROS, 1989). Para Martins (1981, p. 63),  

 

A característica violência pessoal e direta, que confrontava os camponeses entre si e 

os fazendeiros, começa a se transformar numa resistência de classe, daí que as 

formas tão parecidas de resistências ocorram em áreas tão distantes e tão diferentes 
em muitos aspectos, como Canudos e Contestado.  

 

                                                
70 Martins (1981), usando como exemplo o Engenho Galileia, em Pernambuco, onde uma Associação de 

Foreiros, denominada de Sociedade Agrícola e Pecuária, depois conhecida como Liga Camponesa, contou com o 

apoio do PCB, mas, naquele momento, teve severa oposição da Igreja Católica. Para Prado Jr (1979), esse é o 

caso de maior repercussão, onde o Estado se viu obrigado a desapropriar as terras do Engenho e distribuí-las 

entre os lavradores que as ocupavam.  
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A organização, os conflitos por terra e reivindicações mais veementes de seu espaço 

social e político vão, mais tarde, constituir os assentamentos rurais e serem chamados de 

assentados. Na região estudada, Campos (1983, 2015) explicou que a invisibilização 

camponesa ocorreu devido à instauração dos latifúndios ao longo da Primeira República pelas 

três oligarquias que dominaram o estado de Goiás: Bulhões, Xavier de Almeida e Caiado. 

Esses fazendeiros pecuaristas concentraram poder político e econômico.  

Bergamasco (1997, p. 37) explicou esse momento, citando que   

 

[...] a opção do governo militar, além da colonização, se volta à modernização da 

agricultura por meio de incremento ao uso de insumos químicos e mecânicos, 

deixando sem alteração a concentrada estrutura fundiária. Os resultados perversos 

desta modernização podem ser constatados pela formação de uma classe de 

assalariados rurais com baixíssimo poder de compra, pelo desemprego, 

especialmente o desemprego sazonal, pela precariedade das condições de trabalho e 

pela exclusão social, o que levou mais de 28 milhões de pessoas a deixarem o campo 

em direção às cidades, entre 1960 e 1980. Esta precarização das condições de vida e 

de trabalho de milhões de pessoas resultou no fortalecimento da organização política 

dos trabalhadores. 

 

 

Alguns assentados do PA Vila Boa estão entre esses 28 milhões de pessoas que 

deixaram o campo em direção às cidades mas que, depois, se fortaleceram, se organizaram 

para buscar a posse e o direto ao uso de terras, retomando condições de trabalho e produção 

de subsistência. Dentre os camponeses do PA Vila Boa, entrevistado Sr. Reco informou que é 

natural da região de Trombas e Formoso, foi posseiro expulso pelos fazendeiros da região, 

“fomo expulso, cum meu pai, mãe [...] a família toda, ficamo perambulando até pará aqui, 

vim de lá para Itapuranga com 2 anos de idade”. Esse passado de conflitos e exclusões pode 

ter sido determinante para seu modo de vida, no sentido de ser essencial para que seus filhos 

vivessem no campo. Essa investigação não tem base para essa afirmação, mas Marcelo, filho 

do Sr. Reco, que também é assentado no PA Vila Boa, nos permite levantar essa hipótese.  

Ao estudar o estado de Goiás, Martins (1981) e Sauer et al (2016) afirmaram que, na 

década de 1960, havia diversos conflitos e expulsões que tinham em Trombas e Formoso sua 

expressão maior. Além desta, citaram a construção da rodovia Belém-Brasília, em 1948, que, 

ao valorizar as terras em Uruaçu, expulsava os camponeses. 

O retorno desses camponeses à terra, principalmente sob a forma de assentamentos 

rurais, representou, como a pesquisa de Pessoa (1999) apontou no município de Goiás, a 

revanche camponesa contra os latifundiários e o Estado, um novo jogo entre os camponeses 

contra as elites agrárias em Goiás. Nesse mesmo sentido, Bergamasco e Norder (1996), 



101 

 

 

Medeiros e Leite (1999), mostraram que a criação dos assentamentos surgiu para aliviar as 

tensões sociais decorrentes das demandas por terra, principalmente a partir do final da década 

de 1970 e início dos anos 1980.  

Foi nesse sentido que Almeida (2006) apontou que no Brasil sempre existiu uma 

política de assentamentos rurais e não uma ação efetiva de política de reforma agrária. Em 

outras palavras, nunca houve de fato reforma agrária nesse país com impacto para modificar a 

estrutura fundiária e assim diminuir as injustiças e desigualdades sociais. Temos assistido a 

concessão de posse de terras por parte do Estado quando este não consegue controlar os 

conflitos entre os camponeses e latifundiários. 

O contexto de conflitos de terras nas duas últimas décadas do século XX colocou o 

município de Goiás com um grande número de ocupações e, posteriormente, de 

assentamentos e movimentos sociais no campo. Os sujeitos que estavam sem terra, caso de 

nossos entrevistados, não ficaram à mercê desses acontecimentos.  

Conforme visto anteriormente, Bergamasco (1997) analisou, há 20 anos, a história dos 

28 milhões de camponeses que migraram do campo para a cidade nas décadas de 1960 a 

1980, o que coincide com a faixa etária dos entrevistados. É nesse sentido que informações 

contidas na figura 1 nos permitem posicionar os assentados, do ponto de vista histórico, no 

bojo das lutas por terra no Brasil. 

 

FIGURA 1: Relação porcentual da idade dos assentados 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

As informações apresentadas na figura 1 revelam que boa parte dos camponeses 

pesquisados no PA Vila Boa, 6, que representa 46% do total, estão com idade acima de 60 
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anos e viveram/participaram do movimento de saída da terra para a cidade e do retorno à terra 

alguns anos depois. De forma geral, esses assentados do PA Vila Boa integram um grupo de 

sujeitos a que Martins (2000a) se referiu como produtores de sua própria subsistência, em um 

mundo de relações não capitalistas, não só pelas técnicas (uso de enxada, foice, machado), 

mas por relações familiares e, por vezes, comunitárias. 

Camarano e Abramovay (1999), há duas décadas, realizaram uma análise importante 

sobre o envelhecimento dos camponeses. Disseram que, talvez, seja a expressão mais 

flagrante do declínio do meio rural. Além disso, em uma análise mais ampla na sociedade 

brasileira, o fenômeno da migração dos jovens para as grandes cidades e a consequente idade 

avançada de quem fica na terra estabelece uma realidade para a população camponesa, que, 

aos poucos, no caso do PA Vila Boa, vai se tornando um dilema no que diz respeito à 

concretude da reprodução social. Essa evidência pode ser notada nos 77% dos entrevistados, 

correspondentes a 10 assentados que têm idade superior a 50 anos, o que reduz ainda mais 

possibilidade de reprodução social. A migração dos jovens para a cidade e a permanência do 

representante mais velho no campo são dois eventos simultâneos e ambos convergem para 

problematizar a continuidade da cultura camponesa. No município de Goiás, convém realizar 

uma análise mais minuciosa a partir da tabela 1. 

 

Tabela 1: População urbana total, urbana, na sede municipal e rural no município de Goiás 

 

MUNICÍPIO TOTAL URBANA 

% 

URBANA NA SEDE MUNICIPAL 

% 

RURAL 

% 

Goiás 24727 18545 

75% 

16319 

66% 

6181 

25% 
Fonte: Autor, com dados elaborados a partir de IBGE (2010): Tabela 2.1 - População residente, total, urbana 

total e urbana na sede municipal, em números absolutos e relativos, com indicação da área total e densidade 
demográfica, segundo as Unidades da Federação e os municípios – 2010. 

 

Esses dados são representativos e indicam que a população do munícipio de Goiás está 

concentrada na sede do município de Goiás. Dentre os 25% que se encontram no meio rural, 

conforme a pesquisa apontou, na figura 1, para o caso do PA Vila Boa, uma parcela 

significativa é de idosos. 

Por outro lado, existe a ocorrência de um movimento contrário “É bem verdade que 

[...] as migrações de retorno de populações aposentadas e com um bom nível de renda têm 

contribuído para inverter processos de desagregação que pareciam irreversíveis 

(CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999, p. 15). Mesmo atuando contra o processo de 

descampenização, esse retorno não tem fôlego para incidir decisivamente a favor da 
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reprodução social camponesa, pois o retorno se dá exatamente pelas pessoas que eram do 

campo, se dirigiram à cidade e, agora, aposentadas retornam ao campo, mas seus filhos, em 

potencial para reproduzir socialmente, não fazem esse mesmo movimento da cidade para o 

campo. 

Os dados produzidos no PA Vila Boa vão ao encontro da linha de pensamento de 

Camarano e Abramovay (1999). Com relação à idade, dizem respeito a um número 

significativo de oito camponeses do PA Vila Boa, com a aposentadoria rural71. Comumente, 

os camponeses contam, mesmo sem a exigência legal, com a intermediação do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais (STR) para requerimento desse benefício. A figura 2 ilustra que há 

vinculação massiva ao STR, de 85%, correspondentes a 11 camponeses. A minoria 

representada são os camponeses que já contam com o benefício, daí não esperam nenhum 

outro retorno do sindicato.  

 

FIGURA 2: Relação porcentual da participação em Sindicato dos Trabalhadores Rural (STR) 

e Partidos Políticos   

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 
 

Contraditoriamente ao que foi tratado no primeiro capítulo deste estudo, o STR não 

tem, de acordo com os assentados do PA Vila Boa, condições de ajudá-los nas suas 

demandas. Essa afirmação pode ser evidenciada a partir das falas dos assentados Dedé, Dison, 

Madalena e Marcelo, nessa ordem: 

 

                                                
71 De acordo com Lei 8213 de 24 de junho de 1991, tem direito a esse benefício o trabalhador do meio rural que 

comprovar tal atividade por tempo mínimo de 15 anos, com idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos 

para mulher, exigidos para contribuição de segurado urbano. Não é necessário comprovar contribuição, só tempo 

de trabalho rural. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
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É, eu vejo, não sei se foi mês passado, ou semana trasada, o presidente do planalto, 

[...], falando pro povo que tem dinheiro, isto, aquilo outro pra tirar, mas num chega 

em nóis; o sindicato não tem interesse de mexer, tem que ter um presidente pra 

ajudar. 

 
O sindicato podia ajudar, mas num ajuda, por exemplo, quando você vai fazer um 

projeto do Pronaf, tem a burocracia do banco. [...] para comercializar estes produtos 

e algum técnico [...] 

 

[...] tinha que dar mais assistência, assim um comércio para gente vender, pra pegar 

as coisas da gente, cada um pôe um pouco das coisas; melhoraria bastante  

 

Tinha que ter gente do sindicato pra ajudar mexer com os papel, ir atrás e coisa. 

Como posso dizê, o povo do sindicato é gente igual nóis. 

 

 

Os assentados entendem e assim concordam, com Alves (2010) e Sauer et al, (2016), 

que o STR é o agente que melhor os representaria, por ser uma formação própria dos 

camponeses, e a representação dos STRs, com líderes sindicais, sendo os próprios 

camponeses. Mas, quando associado a interesses políticos, apresenta-se como um agente 

coletivo aliado ao Estado (ALVES, 2010).  

Alegam e veem os líderes sindicais como aliados do Estado e, por isso, não atuam nas 

causas do meio rural. Com Alves (2010), apresentei, no capítulo 1, que nem sempre a 

FETAEG teve clareza quanto ao objetivo de representar genuinamente os camponeses. Essa 

desconfiança e descrença associada aos STR é também estendida ao INCRA e às políticas 

públicas de modo geral, justificada, em grande medida, pela ausência de suporte desses 

mediadores ao longo dos anos que estão assentados. Essa interpretação é própria dos 

assentados, como se pode observar no discurso de Marcelo: 

 

[...] os políticos e o INCRA cê sabe promete as coisas e num faz. Direto a gente ver 

passar no jormal só roubalheira e mais nada, e fala que não tem dinheiro. [...] porque 

o INCRA quando tava no acampamento era uma, eu tinha seis anos, mas eu lembro, 

tinha reunião, pessoa o INCRA vinha, projeto Lumiar, nas reuniões quando eles 

vinha as promessas eram ótimas, eles falavam que ia ser uma agrovila, não um 

assentamento, uma agrovila e cê ir ter tudo, nem precisava ir na cidade. 

 

Essa análise, ao mesmo tempo em que evidencia um avanço quanto à sua 

conscientização sobre o papel dos agentes internos que interferem no seu contexto, expressa 

um retrocesso quanto a aceitar/discutir qualquer iniciativa que tenha como origem esses 

agentes. Nesse sentido, a consciência social e política das relações de poder local que as 

famílias venham a incorporar desde a fase de acampamento na relação com a sociedade em 
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que está inserida é um forte fundamento à luta de resistência, permanência no lote e 

reprodução social.  

É nesse sentido que as entrevistas permitiram constatar que, na visão deles, o grande 

retorno dado pelo STR é/será o benefício da aposentadoria como elemento decisivo na 

melhoria das condições de vida. Camarano e Abramovay (1999) já tinham identificado, no 

final da de 1990, que isso promovia boa estabilidade financeira no meio rural, visto que é uma 

renda que agrega e garante compromissos a longo prazo. Junto ao fato de a maioria dos 

assentados do PA Vila Boa serem aposentados72, o mesmo entendimento pode ser visualizado 

no PA Vila Boa. Os camponeses que são aposentados têm relativa tranquilidade financeira 

para cuidar da família. Contudo ao mesmo tempo que favorece, por outro lado, uma das 

maiores preocupações dos camponeses quanto ao envelhecimento é “[...] quem vai tomar de 

conta disto aqui?” (DITO QUEROSENE), nas palavras de Neves (2009), a reprodução social 

do camponês.  

Junto ao envelhecimento, a masculinização no meio rural brasileiro já vinha sendo 

discutida desde a década de 1990, por alguns estudiosos, e foi apontada, por Camarano e 

Abramovay (1999), como fator de risco à reprodução social. Sobre isso, nos anos 2000, no 

município de Orizona (GO), Pietrafesa (2002) apontou que uma fração significativa da 

população feminina deixa os pais e homens mais velhos com as atividades agropecuárias e 

saem do meio rural para as áreas urbanas, em busca de melhores condições de vida. Todavia, 

essa “saída” ainda não indicou comprometimento à reprodução social por mais uma geração, 

pelo fato de que  

 

[...] quando perguntados sobre a continuidade das atividades agropecuárias por parte 

dos parentes mais próximos (filhos, genros e noras), as respostas em múltiplas 

escolhas indicaram que há fortes indícios de as propriedades continuarem em ritmo 
produtivo por, pelo menos, mais uma geração (PIETRAFESA, 2002, p. 104).  

 

Na visão desses agricultores de Orizona, os principais fatores que incentivam a 

continuidade das atividades é a “[..] existência de infra-estrutura adequada para exercerem as 

atividades nas propriedades, a existência de escolas e postos de saúde próximos [...]”.  

O mesmo não pode ser afirmado para os assentados do PA Vila Boa. A inexistência de 

escolas73 e assistência à saúde no assentamento ou nas suas proximidades é apontado pelos 

                                                
72 Das 13 famílias assentadas que foram pesquisadas, 9 possui aposentados na composição do grupo familiar e 6, 

correspondentes a 46% são aposentados, são eles: Madalena, Reco, Dito Querosene, Alberto, Benjamin e Ênio. 
73 As escolas mais próximas do Assentamento Rural Vila Boa são a Escola Municipal Fazenda Holanda, no 

Assentamento Rural Holanda, que dista 20 km, na sede do Município, que dista 15 km, e a Escola Família 
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camponeses como principal justificativa para mães e filhos deixarem o meio rural. Evidencio, 

assim, que a masculinização e o envelhecimento dos assentados do PA Vila Boa trazem sérios 

riscos à reprodução social do camponês para as próximas gerações.  

Nesse contexto, deve-se observar a importante informação fornecida na figura 3:  

 

Figura 3: Porcentual de filhos que trabalham ou moram no lote 
 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

De todos os camponeses, apenas 1, representando 8% do total de respondentes, tem 

filhos morando no assentamento, o qual estuda na Escola Municipal Holanda. Olhando por 

esse prisma, momentaneamente, os camponeses não têm perspectiva de sucessão. Esse é um 

número abaixo da relação visualizada por Abramovay et al (2001), em Santa Catarina, com 

12%, por Menegati (2008), em Indiana (SP), com 22,9% e, também por Pietrafesa (2002), em 

Orizona (GO), que concluíram que a reprodução social estava seriamente comprometida.  

De fato, a saída dos filhos dos camponeses do PA Vila Boa é muito expressiva, 

atingindo 92%. Inicialmente, a principal motivação que leva a saírem do lote é a busca pela 

escola, que, futuramente, vai levá-los a uma profissão ou percurso de vida diferente de seus 

pais. A primeira parte desta tese reforça essa realidade. Almeida (2009) evidenciou que, na 

concepção dos camponeses do município de Goiás, a escola é considerada como ascensão 

social dos seus filhos, mas também é o meio por eles encontrado para sair do campo rumo à 

cidade. Infelizmente, esse é outro elemento agravante contra a reprodução da cultura 

                                                                                                                                                   
Agrícola (EFA), distante 10 km do PA Vila Boa. Esta escola, desde 1994, recebe prioritariamente alunos filhos 

de famílias camponesas. Mais detalhes sobre as EFAs podem ser consultados em Queiroz (2004) e, sobre a EFA, 

no município de Goiás em Pietrafesa (2006).  
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camponesa, ao passo que a escola da cidade vai reproduzir a cultura urbano industrial. Em 

discussão anterior, Williams (2011), deixou claro que as instituições escolares são as mais 

eficazes na transmissão e incorporação da cultura dominante. Em nosso caso, daquilo que é 

urbano, em detrimento ao rural. O filho de camponês que chega à cidade pode estar sujeito ao 

preconceito e uso de termos pejorativos, como caipira e caboclo (MARTINS, 1981), o que 

reforça ainda mais a negação à sua cultura camponesa. 

Nesse contexto, a figura 4 vem ilustrar o ponto de vista dos pais, sobre a vontade de 

que seus filhos permaneçam no campo e deem continuidade às suas atividades campesinas. 

Os quatros camponeses (31%) que responderam querendo que seus filhos permaneçam no 

campo ficam angustiados e sem perspectiva, pelo risco de não ter quem cuide da propriedade 

após sua ausência. Os 15% que não souberam responder ficaram em dúvida quanto à vontade 

dos filhos de permanecerem no campo e serem camponeses pela tradição familiar, ou irem de 

vez para a cidade. Os demais respondentes (54%) não negam que os filhos não devem passar 

por tantas dificuldades no campo para terem qualidade de vida ou, nas palavras da camponesa 

Madalena: “roça num dá mais não, pra quê os meninos ficá aqui?”. 

Camarano e Abramovay (1999) indicaram que a ausências de jovens no meio rural ou 

sua saída acabam por comprometer as próprias chances da retomada do modo de vida 

camponesa. A constatação de que os jovens do assentamento Vila Boa não estão ficando mais 

no campo poderia apontar a conversão do campesinato em uma cultura do tipo urbano 

industrial e a consequente descampenização do campo. Contudo, Martins (2000a), em suas 

reflexões, já apresentadas neste estudo, chamou a atenção para olharmos o campesinato como 

uma classe. Assim, mesmo que atue indiretamente para a reprodução do capitalismo, tal 

sistema não pertence a ele, o qual não se reconhece integralmente no mundo moderno. Nesse 

sentido, é oportuna a discussão das respostas que configuram a figura 4, pois são os pais 

demonstrando o que querem para seus filhos. 
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FIGURA 4: Relação porcentual dos pais que querem que os filhos permaneçam no campo 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 
 

Todos os filhos adultos do assentamento Vila Boa estão na cidade estudando e/ou 

trabalhando, sem nenhuma relação de trabalho com a terra, ou seja, a reprodução camponesa 

está comprometida. As únicas exceções são os filhos da camponesa Elione, que se formou 

como técnico em zootecnia e hoje trabalha como vaqueiro e do Reco, que também é assentado 

no PA Vila Boa. Os filhos com menor idade ainda moram no campo e estudam na cidade ou 

em assentamento vizinho que tenha escola, ou já moram na cidade com algum familiar para 

estudar. Quando questionados “se eles queriam seus filhos morando no campo ou na cidade”, 

tivemos respostas74 como de Gaspar, Dito e Elione, no sentido de os filhos permanecerem no 

campo. 

 

Uai, onde eles achar melhor né, se estudar e favorecer pra nós aqui na terra melhor 

ainda (GASPAR) 

 

Podia estudar lá e ajudar a gente aqui (DITO) 

 

No campo, tanto é que meu filho trabalha de vaqueiro na fazenda; ele é técnico em 

zootecnia (ELIONE) 

 

Em algumas respostas, buscaram fazer uma análise da sua trajetória de vida e há uma 

negação quanto aos filhos “sofrerem” as mesmas intempéries da vida:  

 

Foi procurar melhoria, estudar pra ser alguém na vida [...] eu acho que seria melhor 

ela aqui né, dela trabalhar aqui com nós na região, no assentamento e eu acho que 

também, ela tem o sonho também de vir né; tá na cidade como diz o outro, porque 

não tem outro jeito [...] (DISON) 

 

                                                
74 Dos treze assentados no PA Vila Boa, um não tem filhos, outros dois não souberam responder e outro não fez 

parte da pesquisa pelo critério de exclusão (tempo de assentamento inferior a 1 ano). 
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Da moda do outro, queria eles aqui né! Mas tem que trabalhar. Por exemplo, se 

morrer hoje eles vendem, não vai passar pra frente; eles não dá conta também não, 

foi criado diferente. (MADALENA) 

 

Não minhas filhas estão estudando na cidade e eu fico aqui! Só Deus sabe. Querer 

até quero que fique aqui, mas tinha que melhorar muito (BENJAMIM) 

 

Caso do outro, duas coisas né, caso queiram ir pra cidade, tem que ir, fazer o que 

gosta né, (esposa diz: o meu é pra eles ir pra cidade, aqui vai ter crescimento não! Eu 

vou fazer força pra eles ir pra cidade, a gente cria filho pro mundo) eles ficam aqui 

até quando puder, mas se não tiver gente né, tem caça o rumo, estudar e trabalhar; 
nóis não vai tá qui a vida inteira pra cuidar deles; (MARCELO) 

 

 

Essa negação reflete alguns apontamentos sobre a cultura camponesa, já realizada no 

capítulo 2 deste estudo. Martins (2000a) e Abramovay (1998) entenderam a existência do 

camponês e do seu modo de vida (portanto cultura) a partir da relação terra, família e 

trabalho. Ao perceber a não garantia do trabalho familiar na terra, a cultura camponesa tende a 

não se consolidar. 

Sobre o mesmo questionamento, contudo, respondendo em uma outra perspectiva, do 

modo de vida para além do trabalho e na busca de tranquilidade, quietude e segurança, Reco 

disse 

 
Ah, na terra para mim seria a glória, tranquilidade, sabe porquê? Cidade hoje é 

calamidade, você não tem direito, você pode sair, mas pode num voltar. Aqui na 

posse também é, mas aqui é mais favorecido; tem mais lugar o cê conviver.  

 

Podemos entender que há um desejo, ao mesmo tempo, que os filhos fiquem no campo 

e deem continuidade à tradição familiar de cuidar da terra, mas também que eles, de alguma 

forma, saiam, estudem algo relacionado à vida no campo e voltem para ajudar na lida da terra. 

É o caso específico do Gaspar, Dito, Elione e Dison. 

Mesmo expressando esse desejo de que seus filhos estudem algo relacionado ao 

trabalho do campo e assim contribuam com as atividades laborais, não foram observados 

nesta pesquisa, filhos que estudam ou alguns que já estudaram na Escola Família Agrícola 

(EFA), no município de Goiás. Essa poderia ser uma das melhores alternativas para elevar a 

qualidade de vida dos camponeses (PIETRAFESA, 2006) e, em termos do objetivo deste 

estudo, para aumentar as chances da reprodução social. Observe que existe uma contradição 

no modo de vida desses camponeses quanto à vontade dos pais que os filhos estudem algo que 

dê condições de reproduzirem a cultura camponesa, mas não permitem (ou não encaminham) 

que filhos tenham acesso à instituição de ensino específica para os camponeses assentados, 

ainda mais que é a escola mais próxima do assentamento Vila Boa. Uma alternativa 
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comentada e que também inibe a reprodução social camponesa, foi a expressão do sentimento 

de mudança de vida, contrariedade, dificuldade das lutas, conforme a esposa do Marcelo, “de 

não ficar na roça”. 

A explicação para essa contradição pode ter resposta na ausência de lutas sociais e dos 

movimentos sociais do campo na história de formação do assentamento Vila Boa (conforme 

visto no capítulo 1) e também no que apresentei com Shanin (2005), no segundo capítulo. Do 

ponto de vista cultural, Shanin (2005) alegou que a trajetória de luta para a conquista de 

acesso à terra tem sido o principal meio articulador da formação política e social dos 

camponeses, tanto do ponto de vista de reproduzir socialmente, bem como reafirmar sua 

identidade de cultura tradicional camponesa. Nesse sentido, um entrave para a reprodução 

social das famílias camponesas é a inexistência, por parte dos pais, de um modo de vida 

camponês tradicional, de lutas e contradições que imbriquem na necessidade de os filhos 

darem continuidade às suas atividades ou realmente os pais não querem que seus filhos 

fiquem no campo.  

O desejo de querer que os filhos possam estudar também está diretamente relacionado 

com o baixo grau de escolaridade dos pais (figura 5) e reflete a preocupação de enviar ou 

permitir que seus filhos saiam para estudar, no mínimo mais que eles. Mas um paradoxo cerca 

essa questão: ao mesmo tempo que querem que os filhos estudem, “sejam alguém na vida” e 

“que não sofram como os pais”, 4 camponeses, correspondentes a 31%, desejam que eles 

fiquem no campo (conforme a figura 4). Encontro explicação para esse paradoxo na conversa 

com Gaspar sobre estudar algo que vem ajudar a gente aqui. A EFA poderia suprir essa 

necessidade, mas não há vislumbre dos pais quanto a essa possibilidade. 

No capítulo 2, Martins (2000a) já disse que o camponês estaria exatamente nessa 

passagem, no inconcluso, no permanentemente incompleto, nem na cidade, nem no campo, no 

atravessar sem chegar. Martins (2000a) ilustrou esse hibridismo, morando na cidade, mas com 

um pé na roça, na literatura brasileira de Macunaíma, em Mário de Andrade e O Coronel e o 

Lobisomem de José Cândido de Carvalho. 

Sabe-se que os pais cresceram em um contexto social muito diferente do de seus 

filhos, em que o acesso à escola era dificultado por sua escassez e pela concentração nas 

cidades. A escolaridade dos pais decorre do processo educacional brasileiro no início da 

segunda metade do século XX. De acordo com Germano (1993) e Nagle (2001), nessa época, 

o Brasil ainda era um país de analfabetos e de poucas escolas.  
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FIGURA 5: Escolaridade dos assentados 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

Ademais à escolaridade, me reporto ao capítulo 1, quando a tese de Cruz (2000) 

defendeu que os saberes e práticas educativas que surgem na luta pela terra, nas relações 

sociais com vizinhos, família, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais são significativos na vida 

dos camponeses, têm orientado suas práticas produtivas e seus posicionamentos políticos. Isso 

nada mais que ratifica o fato de a escola ser apenas uma das instituições sociais formativas na 

vida desses sujeitos, junto com a igreja, a televisão e, principalmente, as tradições da vivência 

familiar. Conforme já ilustrado, na região do município de Goiás, Alves (2010) atribuiu à 

CPT a responsabilidade pelas práticas educativas na formação dos camponeses da Fazenda 

São João do Bugre, o que também foi analisado com Cruz (2000), ao pesquisar sobre a luta 

pela terra na Regional Araguaia Tocantins, em que a CPT passou de assessoramento à 

definição de estratégias de lutas.  

Os próprios assentados do PA Vila Boa compartilham dessa ideia, de um aprendizado 

oriundo da família, da convivência com amigos e pessoas mais experientes e, depois, de 

assentados dos vários cursos que foram oferecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE)75. Compreende-se que as suas respostas se dirigindo ao 

                                                
75 O SEBRAE é uma entidade privada sem fins lucrativos, fundado em 1972. Integrante do Sistema S, que 

objetiva auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo no país. 

Projetos especiais também fazem parte da estrutura educacional do SEBRAE, ligados ao Associativismo e à 

auto-sustentabilidade. Os instrutores do Sebrae percorrem o país orientando empresários, artesãos ou classes de 

trabalhadores (costureiras, produtores de leite, entre outros) na criação de cooperativas e associações, além de 
articular (junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito) a criação de produtos 

financeiros adequados às necessidades do segmento. FONTE: SEBRAE. Disponível: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Associativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auto-sustentabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costureira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativas
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos
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SEBRAE como uma instituição relevante para seus aprendizados sejam coerentes pela 

presença dessa instituição nos anos iniciais do assentamento. Contudo, se fizermos uma 

análise da proposta dessa entidade, de defesa do modo de produção capitalista pelo 

empreendedorismo e inserção no mercado, não é possível afirmar que seus cursos e propostas 

convirjam para a manutenção ou como reprodução do modo tradicional camponês, nem 

mesmo que extinguiu a cultura camponesa. 

Devo concordar com Martins (1981) que, há mais de 30 anos, apontou a existência de 

um camponês, mas não nos termos da cultura tradicional camponesa, e sim como resultado do 

desenvolvimento do próprio capitalismo brasileiro. O assentado do PA Vila Boa está nesse 

interstício, buscando a adaptação, aproveitando da melhor forma possível os aprendizados 

externos e negando ficar num mundo isolado. Do ponto de vista da cultura, esse grupo social 

tem se habituado ao meio, mas também adapta o meio às suas necessidades e projetos 

(CUCHE, 2002; WILLIANS, 1992; 2009). 

Félix (2010) trouxe que a cultura camponesa tem sido alvo da expansão do capitalismo 

e das contradições dessa expansão. O SEBRAE, enquanto entidade pertencente a esse modo 

de produção, estabelece relações capitalistas ligados ao associativismo, autossustentabilidade 

e articulação junto aos bancos e elaboração de projetos. É o que vai justificar a atenção e 

respostas dos camponeses, centralizando boa parte de sua formação a essa entidade, porque 

são demandas recorrentes no assentamento. 

A respeito dos conhecimentos que usam na lida da terra, atribuíram especificamente à 

família: 

Isto foi através do meu pai que sempre morei na fazenda, tudo com meu pai. 

(DISON) 

 

Aprendi com meu pai, o que sei aprendi com ele. (GASPAR) 

 

[...] meu pai me ensinou tudo, [...] ele era bão para fazer as coisas. (DEDÉ) 

 

[...] o sistema é um só, do meu e de agora o jeito de plantar e colher é o mesmo. 

(RECO) 

 

Na medida em que o diálogo com os camponeses foi se desenvolvendo, pude perceber 

uma característica marcante dos assentamentos, apontada por Medeiros e Leite (1999). É 

próprio dos assentamentos o perfil de agricultura predominante familiar e o uso de 

conhecimento com matriz na transmissão de pai para filho. A ausência de escolaridade ou até 

mesmo pelas condições adversas da lida no dia a dia incitam a promoção de saberes e fazeres 

gerados no seio da família. Em alguns casos, pode ser a única fonte de aprendizado e a 

maneira pela qual conservam formas de produção e modo de vida. 
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Em outro sentido, Joaquim Pacheco, o único assentado do PA Vila Boa que possui 

curso superior (bacharel em Direito) e não tem tradição familiar com origem na lida com a 

terra, relata três fontes principais em seu aprendizado: pessoas mais experientes, jornais e 

revistas. 

 
No dia a dia com os homens do campo. [...] sou um cara que lia muito o jornal do 

campo, via globo rural; aquilo você cria um aprendizado. [...] eu tinha pacote e 

pacote de revistas. 

 

 

A ausência de relação com a terra antes do assentamento rural pode indicar distorções 

quanto à reprodução da cultura camponesa ou, de fato, nem ocorra reprodução, porque, antes 

do assentamento, não havia um modo de vida camponês. Não é possível admitir que a terra 

não tenha sentido para esse assentado, pois, quando, em seção anterior, tratei com Martins 

(2000a) sobre o conceito de camponês, entendi que este poderia se dar seja pelo uso da terra 

ou por tradição familiar na agricultura o camponês estabelece vínculo. Tanto, que, ao 

comentar sobre as fontes de seu aprendizado, na sua resposta, este assentado, além de exaltar 

o dia a dia com homens do campo, centraliza seu raciocínio nos jornais e revistas.  

Além dos jornais e revistas, uma ajuda externa contribuiu para o aprendizado dos 

camponeses. Durante a fase de estruturação do assentamento, era recorrente a presença da 

CPT76 e do STR, que propiciaram a interação do SEBRAE junto aos camponeses e, conforme 

relato da maioria, fizeram cursos de criação de abelhas, higienização de tanque de leite, 

criação de porcos, tratamento da madeira e outros. Marcelo é um dos que chama a atenção 

para importância do SEBRAE: 

 
[...] quando elas tava aqui nóis fez muito curso né, nóis fez de abelha, fez de lavar 

tanque, negócio de porco, tratar de madeira, o único curso que nóis não fez foi só de 

inseminação, mas porque não tinha as novilha na época, o resto dos cursos nóis fez 

tudo, de rapadura, nóis fez tudo; [...] aprendeu muita coisa né, até o tipo de tirar 

leite, tratar das vacas tudinho. 

 

Nesse mesmo sentido, Dito Querosene acredita que a assessoria do SEBRAE 

melhorou tudo que ele aprendeu em família: 

 

[...] eu aprendi com ele meu pai, só que como diz o outro, faço melhor do que ele, 

fiz muito curso né, igual plantá roça de milho, arroz, feijão, rama de mandioca, tudo 

                                                
76 Além da presença, nesse momento, de estruturação do assentamento, a CPT atuou junto a esse grupo em dois 

momentos: 1) do assessoramento ao grupo de famílias para constituição e associação, trabalho coletivo e 

organização do acampamento; e 2) na mediação do grupo de ocupação com o fazendeiro e o INCRA 

(LUISMAR). 
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eu fiz curso a maneira que planta,[...]. Eu aprendi fazer isto tudo, sei por exemplo, 

pro cê plantar um roça de milho, o cê tem que saber o ela gasta de adubo, que se 

num pô o adubo suficiente na planta, você vai perder a ração, a semente e o adubo; 

quem ajudou foi o SEBRAE, negócio da mandioca, quando plantei pimenta teve 

menino que acompanhou eu, trouxe as mudas para mim. 

 

Para Félix (2010), tem ocorrido uma relativa autonomia campesina, o que possibilita a 

sua recriação do ponto de vista do modo de vida. Mas o relato do assentado mostra que há 

sujeição desses indivíduos ao mercado capitalista. Martins (1981) sustentou a tese da 

permanência do campesinato no interior da agricultura capitalista e expôs exatamente a 

presença dessa dialética entre o moderno e tradicional no modo de vida do camponês 

(Martins, 2000a). Quanto a isso, os dados empíricos permitem afirmar que não se trata de 

independência das atividades camponesas quanto às relações capitalistas, pois há sujeição de 

produção, venda e renda, mas o modo de produção ainda detém autonomia campesina. 

Reforço a afirmação dada em Martins (1981) e acrescento que a simbiose entre as 

possibilidades de criação, reflexo e sujeição do modo de vida dos camponeses têm 

estabelecido uma forma diferenciada de viver, de produzir e de se relacionar com o mundo 

externo e têm estabelecido sua própria cultura. 

Atualmente, eles não contam mais com a assessoria do SEBRAE por estarem na 

situação de assentamento rural consolidado77, de acordo com o INCRA (2015). Mas é notório, 

na visão dos camponeses, o quanto faz falta a presença dessa entidade. Na visão dos 

camponeses, somente as tradições de pai para filho se sobrepõem aos conhecimentos 

oportunizados pelos técnicos do SEBRAE. Devido à falta de escolas e pelo fato de, na maior 

parte da vida, morarem no campo, os ensinamentos dos pais, avós e pessoas mais experientes 

deram o tom na vida desses sujeitos. A informação trazida na figura 6 mostra que, antes de 

conquistarem a posse da terra, 85% dos assentados, ou seja, 11 respondentes exerciam 

atividades laborais relacionados com a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Conforme o INCRA (2015), para o assentamento ser considerado como consolidado, significa autogestão do 

assentamento, contando com galpão, escola e posto de saúde construídos e acesso à eletricidade e telefonia. 

Excluindo o acesso à energia elétrica, os demais elementos estão ausentes. 
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FIGURA 6: Atividades laborais antes do assentamento 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

“É que a gente é terra mesmo, pó da terra, se tirar daqui e levar para a cidade, morre, 

passa fome” foi o que disse Reco ao explicar sua vida relacionada com o fato de trabalhar na 

terra. Conforme ele já expressou, a cidade é calamidade e o campo, tranquilidade. Não há, na 

visão dele, perspectiva de vida longe da roça e nem poderia existir, porque a relação com a 

terra não surge com o assentamento, mas foi sendo estabelecida ao longo de toda a vida. São 

sujeitos que estão na terra desde os 5, 8, 10 anos de idade e pouco sabem/pensam além do seu 

pedacinho de chão.  

Esses dados produzidos permitiram alocar alguns assentados do PA Vila Boa, do 

ponto de vista histórico, no bojo das contradições e oposições das classes campesinato e 

latifundiário. Mesmo que, no processo de ocupação e assentamento do PA Vila Boa não 

ocorreram os embates violentos comuns nas ocupações e luta pela terra, ainda assim existem 

sujeitos oriundos de uma longa tradição familiar, por mais de uma geração, que expõem sua 

forte relação moral com a terra. Em parte do primeiro capítulo deste trabalho, dediquei-me a 

mostrar que, embora o sem-terra seja o sujeito mais visível, é preciso refletir e definir que o 

sujeito histórico que vai participar do assentamento rural é o posseiro, o meeiro, pequenos 

agricultores que vêm lutando por um pedaço de chão (MARTINS, 2000b). Ou seja, são 

sujeitos que possuem relação moral e de tradição familiar com a terra há mais de uma 

geração78.  

Pessoa (1999) já verificou que, além do fato de ser um patrimônio a ser repassado para 

as próximas gerações, os camponeses enxergam a terra como um valor. Esse valor dado para 

                                                
78 No caso do Assentamento Vila Boa, dois assentados (15%) afirmaram não possuir vínculo com a terra anterior 

ao assentamento. 
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além do patrimônio, de lavrar terra, zelar do meio ambiente e, ao mesmo tempo, buscar a 

sobrevivência da sua família, determina um modo de vida (portanto, de configuração cultural) 

com implicações diretas na taxa de ocupação da terra e em se como usa o solo (figuras 7 e 8, 

respectivamente).  

 

FIGURA 7: Taxa de ocupação do Lote 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

 

Note a alta taxa de ocupação vinculada às atividades produtivas, cerca de 73%, 

representadas por 9 sujeitos, que ocupam mais de 80% de sua propriedade para produção. A 

possibilidade de plantar o que deseja e cuidar dos animais do seu jeito, sem a tutela de patrão, 

revela relativa autonomia por parte dos camponeses no uso da terra, processo produtivo e, 

também na venda de seus produtos. Como resultado da pesquisa, é possível assumir o que 

está referido por Pessoa (1999), no capítulo 1, de que a terra dá o tom do que plantar, o tipo de 

solo e de pastagem geralmente determina o que fazer na propriedade. A especificidade da taxa 

de ocupação da terra no assentamento Vila Boa é a existência de duas reservas em comum79 

para todos os lotes, de modo não ser necessário que cada lote tenha que separar a sua.  

O jeito de cuidar da terra desses assentados segue a lógica que predomina na região 

estudada. De forma geral, os lotes do PA Vila Boa são usados com formação de pastagens 

para criação de gado com uso extensivo do solo, junto às outras atividades que usam diminuta 

parcela, mas são significativas como estratégias de sobrevivência da família. A ocupação do 

solo nesse assentamento, em relação com o que se produz nele, se estabelece pelo assentado 

                                                
79 Ver Anexo B. 
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buscando dois objetivos: o primeiro, gerar uma estratégia produtiva majoritária que garanta 

meios para comprar na cidade o que falta no campo, para juntar dinheiro, pagar os 

financiamentos adquiridos junto ao banco dentre outros. O segundo produz a maior 

diversidade possível de produtos para evitar comprá-los na cidade.  

No porcentual de utilização da terra por ramos de atividade, assim como Menegati 

(2008) observou no interior do estado de São Paulo, também no PA Vila Boa, a diversidade 

de ramos de atividades é que determina o processo produtivo. No PA estudado, devido à 

diversidade de atividades produtivas, conforme se vê na figura 8, poderíamos afirmar que 

existe a pluriatividade, com predominância para criação de bovinos e uso extensivo da terra. 

Ao mesmo tempo que garante um dinheiro para pagar as contas, coloca alimentos na mesa 

produzidos por eles mesmos e, com isso, contribui para a permanência dos assentados em 

seus lotes (ALENTEJANO, 2001). 

Para Medeiros e Leite (1999), as transformações significativas em termos de renda e 

qualidade de vida são alcançadas nos assentamentos pluriativos e que, de certa forma, 

contrapõem-se ao modelo produtivista. 

 

 

FIGURA 8: Porcentual de utilização da terra por ramo de atividade 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

A figura 8 retrata essa diversidade de produtos e usos da terra para pecuária, criação 

do porco, galinha, milho, mandioca, cana de açucar, mel, fubá de arroz ou outros. Faz parte de 

um modo de vida peculiar do camponês que, para eles, é importante (“fartura”) e, para 
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Alentejano (2001), Schneider (1994; 2009) e Menegati (2008), é pluriatividade80. Segundo a 

declaração do Sr. Reco, pode-se averiguar que a pluriatvidade é a garantia de que nada vai 

faltar em casa. Acenando para as galinhas e porcos no terreiro, dizia que aquilo era a maior 

riqueza: [...] “direto falo para eles que a riqueza não é de saco de dinheiro, isso aqui para mim 

é riqueza, sou um dos caras mais ricos que existe, não troco minha vida por caboclo que tem 

10 mil cabeças de gado”. No mesmo sentido, Marcelo comentou que, antes do assentamento, 

até tinha mais dinheiro no bolso, quando trabalhava de empreita na fazenda dos outros, mas 

que, no assentamento, mesmo com dificuldades para ajuntar dinheiro, a alimentação da sua 

família está garantida e não falta nada na mesa da sua casa.  

Conforme visto em Alentejano (2001) e pelas informações produzidas na pesquisa de 

campo, a pluriatividade tem como característica absorver grande parte da mão de obra 

familiar, significando, assim, um importante elemento para a permanência da população 

jovem no meio rural e, nesse sentido, converge para outra implicação positiva, a de que a 

pluriatividade contribui para a reprodução social do camponês. Corroborando Marcelo, 

Schneider (1994; 2009) já apresentou que a combinação de atividades agrícolas e não 

agrícolas realizadas dentro e/ou fora da propriedade é a melhor estratégia de sobrevivência 

das famílias. Entendo que a diversificação das atividades, principal característica da 

pluriatividade, é a melhor forma de garantir uma renda mínima, por pressupor a combinação 

de pelo menos duas atividades, incluindo a agricultura. Dessa forma, é um dos elementos 

impeditivos quanto à saída dos jovens do rural, ao passo que lhe garante renda. Porém, esse 

fenômeno produtivo não ocorre no PA Vila Boa, pois 82% do lote dos entrevistados é 

utilizado para a pecuária e para as outras atividades realizadas. Além de não absorver a 

totalidade da mão de obra familiar, tem pequeno impacto econômico. 

Conforme discutido com Schneider (1994; 2009), no capítulo 2, comumente à 

pluriatividade, faz uso intensivo do solo, grande aparato tecnológico, plantas modificadas 

geneticamente, defensivos agrícolas e de maquinários. Essa perspectiva tecnológica não é 

caso do PA Vila Boa. Ali, os assentados, têm exercido diversas atividades, mas com baixa 

representatividade para sustentar e absorver a mão de obra familiar. O “carro-chefe” é a 

criação de gado, com 100% dos assentados utilizando dessa atividade81, mas, além da 

                                                
80 A partir das análises de Alentejano (2001), Schneider (1994, 2009) e Menegati (2008), pode-se afirmar que 

essa diversidade de produtos supracitada configuram a pluriatividade no PA Vila Boa, mesmo não existindo 

atualmente plantações de culturas anuais como arroz, feijão e milho. 
81 No PA Vila Boa, três assentados, correspondentes a 23%, criam gado para venda e corte; os outros dez 

assentados, 77%, além de criar gado para venda e corte, produzem leite. 
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produção e venda do leite in natura e seu processamento em queijo, requeijão, doce82, há 

também a plantação de mandioca, que é transformada em farinha e polvilho83, a cana-de-

açúcar, em rapadura84, e também a produção de mel de abelha85 e a produção de fubá de 

arroz86.  

Diferentemente de outros contextos pesquisados por Schneider (1994; 2009) e 

Menegati (2008), a diversidade de atividades produtivas no PA Vila Boa nos mostra que 

necessário entender seu modus operandi não como algo padronizado, pois é diverso e 

dificilmente se adequa a um só modelo explicativo. Contra a pluriatividade, a figura 8 permite 

admitir que, de forma geral, todos os camponeses utilizam mais de 80% de sua propriedade 

para criação de bovinos, seja para corte ou produção de leite, mas não deixam de plantar um 

pomar ou criar animais no terreiro.  

Situação um pouco diferente da pesquisa realizada por Leite, Medeiros e Herendia et 

al (2004), em seis assentamentos rurais espalhados por todo país. A figura 9 mostra que o 

assentamento rural com maior porcentagem de pastagem é no entorno do DF, com apenas 

57%, mas isso não significa que suas condições de vida sejam melhores que as do 

assentamento Vila Boa, no município de Goiás. De acordo com a figura abaixo, as regiões 

que foram pesquisadas diferem muito uma da outra em termos de qualidade de terra e 

mercado de excedentes em seus contextos regionais. Nesse sentido, não podemos, de forma 

alguma, estabelecer uma relação direta, conclusiva, de que os assentamentos com maior área 

cultivada ou de pastagem tenha melhores condições de vida para os assentados.  

 

 

Figura 9: Formas de utilização da área dos lotes em seis assentamentos rurais 

 

 
Fonte: Leite, Medeiros e Herendia (2004, p. 86). 

                                                
82 Realizado por 8%, correspondente a um assentado. 
83 Dois assentados, 15%. 
84 Apenas um assentado, ou seja 8%. 
85 Realizado por dois assentados, 15%. 
86 Um assentado, 8%. 
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Significa, contudo, conforme apresentado por Leite, Medeiros e Herendia et al (2004), 

que, nesses assentamentos, parte das parcelas foi destinada à área de reserva e 

reflorestamento, ao passo que, no assentamento Vila Boa, isso não ocorre. Sendo assim, um 

fator positivo às familias assentadas87, já que aqui podemos usufluir da totalidade de seus 

lotes.  

Pelo exposto na figura 9, não há a tentativa de realizar uma comparação entre diversos 

assentamentos em diferentes regiões do país. Contudo, serve para entendermos que as 

diferentes configurações regionais vão determinar desde o tamanho do lote até o que produzir 

nele. Posso reafirmar, no PA Vila Boa, o que Campos (2015) já trouxe no primeiro capítulo, 

referindo-se ao estado de Goiás, uma vez que a pecuária se tornou a principal fonte de riqueza 

e de arrecadação de impostos ao governo e, por esse motivo, tem concentrado maior atenção e 

investimento.  

O modo de levar a vida também varia. Quando Reco disse “[...] cuido da terra do meu 

jeito, olha como os meninos tá gordim [...]”, deixou claro que o objetivo maior é a família e os 

conhecimentos que possui para a lida na terra, na maior parte, advêm da família. O jeito de 

cuidar da terra, na verdade é o jeito que seu pai cuidava (conforme já apresentado nesta 

discussão). Se, para isso, tiver de plantar roça, como no início do acampamento, vão plantar; 

mas, se criar gado for a melhor opção, eles vão fazer isso88. 

Ao final, todos querem vender seus produtos e obter uma condição melhor de vida, 

mas o que causa maior satisfação na vida desses sujeitos é ter uma galinha, porco, ovo, um 

queijo para oferecer a um amigo ou parente quando os visitam. Conforme afirmou Dito 

Querosene, “[...] a melhor coisa do mundo é ter algo a oferecer quando chega alguém na casa 

da gente”. Isso faz parte da cultura desses assentados, e já foi tratado nesta pesquisa, em 

Martins (2000a), como um modo específico de organização da vida social e um importante 

valor social. Essas apreciações de ordem moral e valorativa, segundo Laraia (2006), 

                                                
87 Convém ressaltar que, no caso do PA Vila Boa, a Portaria do MDA/INCRA nº 0072, de 17 de outubro de 

1997, publicada no diário Oficial nº 202, do dia 20 de outubro de 1997, que criou o assentamento, destinou 10% 

do assentamento para reserva ecológica. Conforme o anexo B, a reserva do assentamento é comum e está 

dividida em duas glebas de terras. 
88 Chama-se atenção porque esta informação dada pelo camponês pode retratar um conflito, uma contradição 

com o capítulo 2 desta tese e com o entendimento (a meu ver, equivocado) de que o SEBRAE tem sido a 

entidade mais relevante na formação. Então, para que servem os cursos? Cadê a cultura, se ele faz do seu jeito? 

Essa afirmação releva o quanto a vida do camponês é dinâmica e contraditória, porque, ao mesmo tempo em que 

ele diz que aprendeu com seu pai e fez curso no SEBRAE, mas, ao final, faz outra coisa. 
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explicitam um modo de ver o mundo, expõem os diferentes comportamentos sociais e são 

produtos de uma herança cultural. 

Na visão de 54% dos entrevistados, isto é, 7 assentados, um dos principais motivos 

que os fazem permanecer na terra, além de terem um espaço para chamar de seu, de poder 

plantar o que querem, também transformam em um local para os filhos e netos visitarem e, 

quando eles forem embora para a cidade, levarem os produtos da fazenda. Reco mostra isso 

quando diz que, “[...] tudo ai é para família, quando eles vem eu esparramo pra eles. Eu 

trabalho aqui pra família, quando cada um deles vem mato um capado. Dito Querosene e 

Madalena também expressaram esta perspectiva 

 

[...] a gente trabalha pra ter um lugar pros meus filhos vi passear. (DITO 

QUEROSENE) 

 

[...] hoje acaba se tornando um refúgio para eles virem né, eu tenho mais condição 
de ajudar meus filhos. (MADALENA) 

  

Vejo a expressão de mais um valor dado à terra enquanto espaço para receber os filhos 

e também para ajudar financeiramente. Observe que, se os assentados têm condições de 

manter os filhos na cidade, têm desenvolvido meios de produção satisfatórios. Essas 

afirmações no sentido de que podem ajudar seus filhos a partir do assentamento necessitam 

ser discutidas do ponto de vista de Abramovay (1998) e Pietrafesa (2002). Ambos os autores 

alegaram que, de forma geral, um dos maiores problemas para os camponeses no Brasil, seja 

de reforma agrária ou não, é sua capacidade de sustentação e o melhor indício de que isso não 

ocorre no assentamento Vila Boa é a própria saída dos filhos do lote (conforme ilustrado na 

figura 2). 

Mesmo não sendo o fator mais decisivo para sua permanência no campo, a 

comercialização de sua produção afeta consideravelmente esse estado. Bergamasco e Norder 

(1996), Bergamasco (1997), Medeiros (1999) e Martins (2009), ao tratarem da formação dos 

assentamentos rurais, inferiram que, após o processo de assentamento, a viabilização da 

comercialização da produção é central para garantir a sua reprodução em termos de renda e 

melhoria da qualidade de vida. É o que o Sr. Dedé afirmou, que sairia do lote a partir do 

momento que não tivesse renda alguma e sua mulher complementou que isso aconteceria se o 

preço do leite baixasse muito. Esse é um exemplo que me leva a entender a venda do leite in 

natura como a principal renda da produção dos assentados. 

Mas deve-se fazer uma ressalva e separar dois grupos de assentados no PA Vila Boa: o 

primeiro é aquele que depende exclusivamente da venda do leite e, assim, produz em maior 
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escala. Podemos citar Elione e Dedé, que produzem, respectivamente, uma média de 120 e 

110 litros de leite por dia. Por outro lado, há aqueles que possuem uma fonte de renda 

majoritária com relação à venda de produtos da terra. Em sua maioria, 46% são aposentados89 

ou exercem alguma atividade remunerada na cidade90. Para eles, a venda do leite é uma renda 

complementar, o que justifica menor produção na média de 40 litros de leite por dia, senão, 

nem realizam sua venda. Nas duas situações, é comum, nos discursos dos assentados, que o 

leite produzido no lote (primeiro grupo), e a aposentadoria, outra atividade remunerada 

(segundo grupo), tenham sido suficientes para sustentar sua família. Considerando que a 

renda per capita no município de Goiás é de R$ 1031,0091 e que, no mês de dezembro de 

2017, o preço do litro de leite foi vendido por R$ 0,90, o primeiro grupo tem uma renda 

média na família de R$ 3000,00 e o segundo grupo de R$ 2000,00, além do gado, porco, 

frango e outros que são vendidos. 

A comercialização desses produtos estabelece uma tensão e permite-nos evidenciar 

alguns avanços e retrocessos na cultura dos assentados. Conforme observado na figura 10, o 

destino da comercialização dos produtos de 10 respondentes, isto é, 77% dos assentados são 

feitas para particular ou atravessador92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 Madalena, Reco, Dito Querosene, Alberto, Benjamin e Ênio. 
90 Joaquim Pacheco e Benjamin 
91 De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), por meio da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, o cidadão goiano recebe, em média, R$ 1.031 e o salário médio 

mensal dos trabalhadores formais no município de Goiás é 2,1 salários mínimos. 

Disponível: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goias/panorama 
92 É um adjetivo substantivo masculino que designa: 1. que ou o que atravessa; 2. que ou o que exerce suas 

atividades colocando-se entre o produtor e o comerciante varejista (diz-se de negociante); intermediário; Fonte: 

FERREIRA, A. B. H. Aurélio Século XXI: o dicionário de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2004. No contexto do meio rural é ao agente que se coloca e intermedia o comércio entre o produtor e os 

consumidores; 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/go/goias/panorama
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FIGURA 10: Destino da comercialização da produção 

 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

No caso do leite, o produto de maior volume financeiro do assentamento, a venda é 

feita para um atravessador que oferece aos assentados o tanque de resfriamento. Ele compra o 

leite por certo preço e revende o produto a uma empresa de leite e derivados com uma 

margem de lucro. Existe generalizada insatisfação dos produtores quanto ao fato de alguém 

“ganhar em cima deles”. Dedé expressa claramente isso “[...] é dificil ocê saber que alguém 

que não vai pro curral e nem tira o leite ganha em cima da gente”. No mesmo sentido,  Gaspar 

posicionou que “[...] nóis deveria ter um tanque para este povo não vir aqui e pagar barato 

nosso leite”. Essas falas são significativas quanto às suas percepções acerca do comércio de 

seus produtos, mas, até o momento, não geraram um processo de mobilização coletiva 

concreta para obter seu próprio tanque de resfriamento ou vender diretamente à empresa. 

É sobre esses aspectos da insatisfação quanto à valorização e venda de seus produtos e 

do posicionamento crítico do mercado, das políticas públicas para setor rural, das dificuldades 

de acesso a crédito e da reforma agrária de forma geral que pude apontar avanços e alguns 

retrocessos na vida cultural dos sujeitos a partir do assentamento rural. Retomo novamente à 

afirmação de que a ausência da participação desses assentados em movimento social para a 

conquista de acesso à terra comprometeu seriamente todas as organizações coletivas no 

assentamento. 

Apesar da insatisfação dos assentados, é possível afirmar, a partir da contribuição de 

Prado Jr (1979), no capítulo 1, que a política agrícola brasileira que gesta esse processo é 

extremamente bem-sucedida. Hoje, o país tem uma agricultura altamente produtiva e 
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exportadora. No extremo oposto, os camponeses,93 com grandes dificuldades para acessar o 

crédito e sem dispor das mesmas condições financeiras de garanti-lo junto às instituições 

credoras, ficaram privados dos benefícios da política agrícola (IANNI, 1977). Com relação 

aos camponeses, Martins (2009) expôs que, até início da década de 1990, não houve políticas 

de favorecimento da pequena propriedade em momento algum da história brasileira, a qual se 

desenvolveu à margem ou à sombra da grande propriedade, como seu apêndice.  

Todavia, apenas na última década do século XX que aparece a primeira política 

pública94 específica, com abrangência nacional para esses tipos de propriedade. Até então, 

quem quisesse algum crédito deveria enquadrar como miniprodutores e disputar o crédito com 

os médios e grandes latifúndios. Mesmo produzindo à margem do processo de investimentos 

da política agrícola, é exatamente desse grupo que provém grande parte dos alimentos que 

abastece o mercado interno95.  

É contraditório que, mesmo com tamanha importância que esses produtores têm na 

vida de todos os brasileiros, não contem com o apoio majoritário das políticas do setor rural. 

Mas o central no país deveria ser a produção de alimentos e o perfil dos assentamentos é 

exatamente a agricultura familiar (MEDEIROS; LEITE,1999). Para o camponês, é a garantia 

para que todos os indivíduos pudessem alimentar-se e sair da condição de miserabilidade. 

Essas são algumas contradições que perpassam o meio rural brasileiro. 

Medeiros e Leite (1999) contribuíram para a reflexão do contexto dessas contradições 

e permitiram-me afirmar que o incentivo à produção do tipo familiar daria conta dessa tarefa, 

até porque, desde os anos 1950, a monocultura, criação e venda de commodities mostrou não 

ter folego para alimentar o país e, para atingir a segurança alimentar, seria necessário que a 

produção de grãos dobrasse. Mediante isso, a resposta está na agricultura familiar dos 

camponeses. 

Posto isso, das dificuldades objetivas e materiais (econômicas) quanto ao trabalho no 

lote, seja pela ausência dos filhos e/ou pelo envelhecimento e pela falta de apoio de 

investimentos das políticas públicas, posso afirmar que a vida camponesa no assentamento 

Vila Boa retrata um histórico de sujeitos que passaram por vários quadros políticos e 

                                                
93 Prado Jr (1979) fez sua análise sobre a Questão Agrária em um contexto e tempo histórico diferentes, mas o 

mesmo pode ser associação à insatisfação dos camponeses do assentamento Vila Boa, no município de Goiás. 
94 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, decreto presidencial n. 1.946, de 

28 de junho de 1996. 
95 De acordo com Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2015 a agricultura familiar respondeu por 

cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o País. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na 

cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro: mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite 

(58%), carne de aves (50%) e milho (46%).  Fonte: http://www.brasil.gov.br/economia-e-

emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Nacional_de_Fortalecimento_da_Agricultura_Familiar
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz-70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro
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econômicos, mas que não expressa um modo de vida camponês, a rigor do termo. Sem 

dúvida, a chegada ao assentamento representa uma mudança no modo de vida desses sujeitos. 

Mesmo não tendo participado na luta pelo acesso à terra, organizada através de movimentos 

sociais, sua alocação nesse novo espaço representa a construção de novas identidades, novos 

fazeres, costumes e práticas do ponto de vista de não mais trabalhar na terra do outro, da 

negação ao desemprego urbano, ou outra atividade urbana, mas, agora, no seu próprio espaço, 

tem possibilidades de reconstruir a cultura camponesa. Esse modo de vida no PA Vila Boa 

está seriamente comprometido pelo envelhecimento dos assentados, associado à saída dos 

filhos do lote para estudar ou trabalhar, isto é, são sujeitos que têm um vínculo com a terra, 

mas, para a próxima geração, não há garantias da reprodução social do camponês.  

Outra preocupação verificada quanto ao envelhecimento dos assentados, considerando 

que seus filhos não estejam mais no lote, é o fato de a formação de aprendizados desses 

sujeitos da geração mais adulta sobre a mais jovem. Em um primeiro momento, é da tradição 

familiar que provém a principal base de seus conhecimentos, no sentido do reflexo daquilo 

que aprenderam com seus pais. Contudo, os contextos econômicos de produção e relação com 

agentes externos induzem os assentados a (re)criar estratégias para sua sobrevivência. Ou 

seja, em parte, refletem um modo de vida tradicional, mas também avançaram no campo de 

forças de seus valores e princípios tradicionais para uma reconstrução da cultura camponesa 

expressa em outras formas de cuidar de sua terra. Eles não mais plantam lavoura, por 

exemplo. Agora, usam o capim para o gado.  

Ainda nessa análise da cultura no PA Vila Boa a partir das relações entre sujeitos e 

estrutura social, a ausência dos movimentos sociais na ocupação, negociação e constituição do 

PA Vila Boa e do envolvimento dos participantes com o antigo “proprietário” da terra traz 

implicações para a reprodução do modo de vida camponês, o que contradiz Prado Jr (1979), 

Bergamasco e Norder (1996), Medeiros (1989; 2003), referidos no capítulo 1, que alegaram 

existir no Brasil duas formas majoritárias para formação de assentamentos: pela pressão dos 

movimentos sociais e organizações camponesas e do Estado com as políticas públicas e 

órgãos criados para esse fim.  

Ao analisar a história social do PA Vila Boa, principalmente pelas informações dadas 

pelo líder do grupo de ocupação e pelos agentes pastorais da CPT, ficou clara a inexistência 

de processos de luta social. Para refletir sobre as possibilidades de reprodução social 

camponesa, destaco que os filhos estão quase todos na cidade, estudando ou trabalhando, que 

a escola escolhida é aquela que não reafirma (mas nega) os valores culturais do meio rural, 

que a terra passa a significar para os filhos que estão na cidade um local de lazer e férias, ou 
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seja, não existe uma relação direta do modo de vida camponês dos pais sobre as próximas 

gerações. O fundamento para essa afirmação está no próprio perfil dos pais, mesmo tendo a 

origem de sujeitos que dedicaram suas vidas à lida do campo, tiveram no processo de 

ocupação um percurso diferenciado das outras lutas sociais no campo no município de Goiás. 

Por exemplo, não houve ou se negaram a buscar suporte com os movimentos sociais do 

campo, abstiveram-se da mediação da CPT, que só veio a ocorrer ao final do processo de 

ocupação, e preferiram negociar com o antigo “proprietário”, em vez de estabelecer um 

conflito na luta pelo acesso e a posse da terra. Ao considerar esses elementos presentes na 

origem dos pais, na época do acampamento e assentamento, pelo perfil de negociação com as 

organizações mediadoras como INCRA e CPT e por não fazerem parte dos movimentos 

sociais atuantes no campo, os assentados do PA Vila Boa não potencializaram a consolidação 

da cultura camponesa e, consequentemente, isso não imbrica a vida dos filhos no sentido da 

reprodução social.  

A próxima seção procurou retratar uma expressão dos elementos característicos e 

presentes na relação dos assentados com o sistema político, econômico e social no sentido de 

entender suas histórias e a necessidades materiais que determinam suas objetivações.  

 

 

3.2 Modo de vida no Assentamento Rural Vila Boa (município de Goiás) 

 

 

Marco como importante a mudança do modo de vida dos assentados de reforma 

agrária que, antes, eram sem terra ou com pouca terra, mas que, agora, fazem parte de um 

assentamento rural. No capítulo 2, Martins (2009) assinalou essas mudanças em, Travessias, 

quando refletiu sobre o movimento histórico e real na vida dos camponeses da fase do 

acampamento ao lugar da morada (assentamento), ressaltando as vicissitudes nesse processo, 

o que nos leva a entender, a partir de Martins (2009), que, mesmo com a peleja, direitos não 

alcançados e as dificuldades de morar e trabalhar, a terra ainda tem um significado importante 

na vida desses sujeitos. 

Comumente, os participantes do processo de ocupação da terra, a partir dos 

movimentos sociais no campo, tomam para si uma formação humana que resignifica suas 

vidas e a forma de relacionar uns com os outros em dois horizontes. O primeiro foi apontado 

com Martins (2009), na base teórica dessa tese, segundo o qual, nos acampamentos, na fase da 

luta pela terra, por força do convívio e dos enfrentamentos conjuntos com estranhos, há um 

alargamento de horizontes e de convivência. O segundo horizonte, conforme Martins (2000b), 
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é a forte mobilização e o sentido coletivo enquanto acampados e no início do assentamento. 

Enquanto estão objetivados na luta pela conquista do direito de posse à terra na época do 

acampamento, plantam hortas e roças coletivas de arroz e feijão, “comem numa panela só”, 

fazem a caixinha96 para a despesa do acampamento, reúnem-se semanalmente para tratar das 

questões que os envolviam. Mas, depois da alocação de cada um no seu lote, há esfriamento 

do agir coletivo. Lembramos que, nas formas anteriores de reinvindicação, por exemplo, no 

processo de luta pela terra, a presença nas reuniões, ocupações e viagens era quase 

obrigatória. No novo contexto dos assentamentos, nem sempre a presença se mantém, o que 

faz variar negativamente a força (LEITE; MEDEIROS; HERENDIA, et al, 2004). 

A partir desses dois horizontes observados por Martins (2000b; 2009), foi possível 

identificar recuo na organização social dos assentados do PA Vila Boa quando há ausência de 

problemas comuns a todos. Joaquim Pacheco, com certa nostalgia, relembra a fase do 

acampamento: “[...] foi a fase mais linda, todo mundo unido”. Dison disse que era diferente, 

“tinha mais união, quando era o acampamento o povo era mais unido, sempre trabalhava 

unido né, hoje não! Separou, cada um tá no seu lote.”  

Esse mesmo assentado alega que, ainda no início do assentamento, para a construção 

das casas, formação dos pastos e acesso aos primeiros créditos, havia um sentimento de 

necessidade um do outro. Posso assumir isso no PA Vila Boa, mas já foi referido, por 

Medeiros e Leite (1999), que a lógica de estruturação dos assentamentos rurais, subdividida 

em lotes individuais, cria um isolamento entre os assentados, ficando cada um restrito apenas 

às atividades em seus lotes.  

Há uma nítida diferença na organização social do acampamento para o assentamento. 

Nesse último, aos poucos, vai-se retornando às estruturas fundamentais do familismo e das 

vizinhanças rurais (MARTINS, 2009). Quanto ao PA Vila Boa, a partir do momento que cada 

um foi progredindo no seu pedaço de chão e se reproduzindo, a prática de ajuda mútua deixou 

de existir ou se volta para a própria família e, no máximo, para os vizinhos. Um bom exemplo 

era o costume de troca de dias e mutirão, práticas adotadas com frequência nos primeiros anos 

do assentamento Vila Boa e o que marca essa mudança é a formação dos pastos para a criação 

de gado. Mesmo com o arrefecimento na formação de novas redes de sociabilidade, o 

assentamento rural passou a interagir na reprodução da cultura camponesa. Isso porque o 

camponês se volta para seu mundo rural, da lida no campo, do trabalho familiar e do contato 

com a terra. Confirma-se o que já foi discutido por Almeida (2006), quanto à terra, família e 

                                                
96 É um termo utilizado nas associações, acampamentos ou movimento sociais para designar uma ajuda 

financeira de cada membro daquela comunidade. 
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trabalho serem categorias centrais do mundo camponês e no assentamento, que (re)criam sua 

identidade no sentido da manutenção na terra. 

Do ponto de vista das atividades que caracterizam um modo de vida camponês, a 

formação da terra com pastagem de capim poderia representar um forte retrocesso. Até o 

momento que não tinha condições de plantar capim na terra, ela foi usada para roça de arroz, 

feijão, amendoim, melancia e milho. No debate exposto anteriormente por Bergamasco 

(1997), a produção desses alimentos era indispensável, visto que eles são os que garantem a 

segurança alimentar nos primeiros anos do assentamento. Mas, com o tempo, essa prática 

deixou de existir e as áreas destinadas às roças foram diminuindo, em contraste com o 

crescimento das pastagens.  

No momento da produção das informações desta pesquisa97, não existia, no 

assentamento Vila Boa, nenhuma plantação de milho, arroz ou feijão. Encontramos em quase 

todos os lotes a plantação da cana-de-açúcar, direcionada para o gado e o processamento em 

rapadura e plantação de mandioca para polvilho e farinha. Todavia, a ausência de culturas 

anuais não ameaça a preservação do modo de vida camponesa, como se fosse necessário 

exercer tal atividade para a continuidade do tradicional modo de vida camponês 

(BERGAMASCO; NORDER, 1996). As condicionantes para que eles deixem de trabalhar 

com as culturas anuais são, na maioria dos casos, externas. Algumas estão relacionadas às 

condições climáticas, ambientais e outras ao mercado de vendas. 

No primeiro capítulo, Prado Jr (1979) e Ianni (1984) identificaram que essas 

condições externas referentes ao mercado de vendas para o camponês têm um pano de fundo 

mais amplo. Desde a época do regime civil militar, o Estado fomentou a modernização 

agrícola, produtos de exportação em detrimento da produção familiar.  Na mesma discussão, 

Martins (1981) afirmou que essa convergência do capital contribuiu ainda mais para que os 

camponeses abandonassem as plantações anuais. Por esse motivo, posso afirmar que não foi 

uma livre escolha dos assentados, ao passo que ficaram privados de exercer suas atividades e 

tirar seu sustento da terra foram “conduzidos” a exercer outras atividades.  

Por seu turno, os assentados levantam diversas justificativas por não plantar mais 

lavoura, as quais devem ser consideradas. De forma geral, todos atribuem à grande incidência 

de insetos, pássaros e animais, como o caititu, o motivo pelo qual não plantam mais, caso em 

que, se todos plantassem, o problema seria resolvido.  

                                                
97 A coleta de dados ocorreu em os meses de agosto e dezembro de 2017. 
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Dedé explica que, no PA Vila Boa, não é possível plantar: “[...] só que aqui pra roça 

num presta né; porque bicho não deixa colher, o que vou colher aqui eles vai e come, é 

papagaio, é macaco, passo preto, catitu”. É o que o Reco disse também: “uai, os passarinhos 

come os trens da gente tudo98; ninguém planta, se o cê plantá eles come tudo. Única que 

segura aqui é o mandiocal, vou te mostrar o mandiocal, 60 mil pé de mandioca plantado”. Os 

próprios assentados fazem a análise de outros elementos que os impedem dessa prática, como, 

por exemplo, do ponto de vista de mercado: 

 

Formou né, as terras enfraqueceu, cê pôs capim e hoje é mais interessante capim que 

a lavoura. (DISON) 

 

[...] a competição é desigual; eu competir, produzir o milho, feijão com grande 

lavourista, ele produz um saco de milho por 10 reais, eu produzo um saco de milho 

por 80, ele produz por 10 vende por 20, eu por produzir por 80 vou vender por 15; 
eu fiz conta (JOAQUIM PACHECO) 

 

Do ponto de vista da expressão do modo de vida camponês, essa análise o distancia do 

entendimento de que o assentamento rural atuou para a reprodução da cultura campesina, até 

porque sua trajetória de vida não é comum99 nos demais assentados do PA Vila Boa e, assim, 

não pode ocasionar generalizações através da categoria “camponês.  

Com relação às condições climáticas, ambientais e de combate aos insetos: 

 

Quando chovia certo meu pai plantava 20, 39 litros de arroz colhia 50, 100 sacos de 

arroz; agora hoje em dia cê planta ai 100 litro de arroz, cê não colhe nem 100 saco; 

(DEDÉ) 

 

[...]plantei um feijão ano passado, deu certo não; acho que foi os insetos, praga 

demais; e num dei combate, estes trens (GASPAR) 

 

Woortmann (1981) já apresentou, na primeira parte deste trabalho, uma análise 

evolutiva do uso do solo, que expressa bem essa conversão da roça para o pasto. O sítio100 

                                                
98 As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro. Enquanto estava visitando o Sr. Reco, ele estava 
vigiando uma roça de milho de aproximadamente 1 ha. Percebi o inconveniente e o comprometimento dos 

pássaros na plantação. Infelizmente, não foi possível registrar o evento. 
99 Com base nas respostas ao questionário e entrevista este sujeito compõe os 20% que não tinham relação com a 

terra antes do assentamento (Figura 6). Foi um dos líderes na formação do grupo de ocupação, é ex-policial 

Militar, possui casa na sede do município e obteve uma formação acadêmica de curso superior. Entende-se que 

isto tenha o permitido uma formação crítica e analise mais ampla das questões agrárias, ao passo que inexiste 

alguns elementos próprios da cultura camponesa.   
100 Foi o termo utilizado por Woortmann em seus estudos para se referir a pequena propriedade. Mais detalhes 

ver WOORTMANN, E. F. Sitiantes e Roceiros: a produção Camponesa num contexto de pecuarização. 

Dissertação. 1981 (Mestrado). Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. 

Brasília, 1981. 
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atravessou um processo evolutivo de uma relativa abundância de mato e capoeira para a 

lavoura de pousio (na roça de toco) e a lavoura intensiva e, por último, a transformação do 

chão da roça em pasto. Os próprios assentados do PA Vila Boa têm percebido a concentração 

na criação de gado como a principal renda dos camponeses e as demais atividades como 

assessórias ou de vendas apenas dos excedentes. Esse contexto vai ao encontro de algumas 

pesquisas que apontaram algo semelhante. Por exemplo, Bergamasco e Norder (1996) 

observaram que, desde a década de 1990, uma das respostas para a opção de não plantar e sim 

criar o gado é que a condução da produção agrícola pressupõe a disponibilidade de certos 

recursos técnicos e financeiros que os camponeses nem sempre possuem quando iniciam suas 

atividades na terra conquistada e a criação de gado pode ser feita de modo extensivo, 

necessitando de menos recursos, com pouca mão de obra, com alta liquidez e maiores 

facilidade para financiamentos. A sujeição ou facilidade de uso do capital para a pecuária 

também foi constatada no município de Orizona (GO), por Pietrafesa (2002) e aplica-se aos 

assentados aqui investigados. Contudo, esse autor deixou claro que a travessia de um sistema 

de agricultura baseada nas lavouras de arroz, milho, feijão e mandioca para o sistema de 

pecuária leiteira constitui, simultaneamente, sujeição do capital e também estratégia de 

manutenção na terra.  

No caso do PA Vila Boa, pode até representar a manutenção dos assentados à terra, 

mas compromete a reprodução social do camponês, por exigir menor mão de obra (os 

membros da família, por serem dispensados para outras atividades, comumente na cidade e 

sem relação com a terra) e não ser necessária a presença do assentado residindo no lote do 

assentamento (muitos assentados deste PA têm residência na cidade e todo dia vão e voltam 

para o trabalho no lote). Ou seja, é mais um motivo que contribui para distanciar o assentado 

da essência do mundo camponês. 

No mesmo município dessa investigação, a pecuária mista e a agricultura já eram 

predominantes em Pessoa (1999). A partir do exposto, compreende-se que o contexto do 

assentamento Vila Boa não é mesmo anunciado por Bergamasco e Norder (1996), da 

continuidade ao tradicional modo de vida camponês, calcado na diversificada produção de 

alimentos para autoconsumo e na venda de excedentes. A convergência a uma única atividade 

majoritária vai na contramão da importância da pluriatividade no meio camponês e reafirma a 

contradição entre o campesinato e a produção pecuarista (WOORTMANN, 1981)101. Aquele 

                                                
101 Woortmann (1981) problematizou a produção camponesa dos sitiantes e roceiros num contexto de 

pecuarização, evidenciando a expansão da pecuarização, em detrimento da produção camponesa e do tradicional 

modo de vida camponesa. 
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que cria apenas gado deve ir à cidade comprar de tudo para sua sobrevivência. Já em caso 

contrário, tem garantido na sua terra alguns alimentos básicos necessários à provisão da 

família.  

O que poderia sustentar tal contradição é que grande parte dos alimentos na mesa dos 

brasileiros são oriundos da pequena produção, contudo, existem escassos incentivos 

financeiros para o segmento. Encontra-se explicação na falta de cobertura da política agrícola 

para a produção, processamento e comercialização dos produtos e subprodutos derivados dos 

camponeses nos assentamentos rurais. Em uma reflexão sobre esse contexto, Martins (2009) 

expôs que, até o início da década de 1990, não houve políticas de favorecimento da pequena 

propriedade em momento algum da história brasileira. Esta se desenvolveu à margem ou à 

sombra da grande propriedade, como seu apêndice. Faltam créditos e assistência técnica para 

produção e processamentos dos produtos, abertura de mercados e projetos que garantam a 

fluidez da comercialização. 

A principal fonte de financiamento para os camponeses é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)102, que, desde 1996, propõe o 

financiamento de projetos individuais ou coletivos para gerar renda aos camponeses da 

reforma agrária. Para Diniz Filho e Zafalon (2011), o programa foi instituído nos anos de 

1990 para dar suporte financeiro aos agricultores familiares e, em 1999, o PRONAF foi 

estendido aos assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária. Buscou-se, desse modo, 

integrar todos os agricultores familiares em um único programa, o que facilitaria a concessão 

de crédito. 

A figura 11 mostra a abrangência do programa com os assentados do PA Vila Boa. 

Aqueles que nunca acessaram a linha de crédito justificam-se por serem recentes no 

assentamento e ainda não tiveram a oportunidade de acessá-la. 

 

 

 

 

 

                                                
102 Esae é um programa do governo federal, criado com o Decreto nº 1946, de 28 de junho de 1996. Tem por 

finalidade promover o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, 

de modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria de renda. O 

PRONAF assenta-se na estratégia da parceria entre os Governos Municipais, Estaduais e Federais, a iniciativa 

privada e os agricultores familiares e suas organizações. Fonte: Decreto nº 1946, de 28 de junho de 1996. 

Disponível: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1996/decreto-1946-28-junho-1996-435815-norma-

pe.html 
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FIGURA 11: Porcentual de acesso as linhas de crédito 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 

 

No caso do PA Vila Boa, não há como negar que o acesso ao crédito, logo no segundo 

ano do assentamento em 1999, beneficiou os assentados, mas a recente dificuldade em 

contrair esse financiamento tem gerado “certa descrença” quanto às políticas públicas de 

financiamento. Na visão dos assentados, essa “recente dificuldade” se dá desde o último 

governo Dilma Rousseff (2015—2016) e o atual governo Michel Temer (2017-2018). Nas 

palavras do assentado Dison:  

 

“[...] se o governo quiser fazer ajuda demais, mas infelizmente este governo nosso 

ai. O primeiro governo do Lula, rapaz, se ficasse daquele jeito, estas terras nossas 

aqui era uma maravilha. [...] financiamento dele era rápido, tinha a forma de pagar 

era muito melhor né, era carência, era, fazia um projeto, infelizmente acabou. [...] o 

segundo mandato dele foi diferente, o da Dilma. Aí cabou, do segundo da Dilma pra 
cá então, cê pode ver que não fala mais de reforma agrária e o povo está vendendo”. 

 

 

Os 23%, somando 3 assentados, que nunca tiveram acesso ao crédito, são os que 

compraram o direito de posse e são mais recentes no assentamento. Por outro lado, os que 

usaram o PRONAF (77%) afirmam tê-lo feito há mais de dez anos e que, recentemente, têm 

procurado o INCRA, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, os bancos e a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), mas sem sucesso.  

Essa informação, assim como a atribuição dos assentados do PA Vila Boa de que é o 

SEBRAE que elaborou os projetos de financiamento parece frágil, visto que, de acordo com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), após a decisão do que financiar, a família 
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deve procurar (no caso, do município de Goiás103), o Sindicato de Trabalhadores Rurais ou a 

EMATER, para a obtenção da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP). Em seguida, o 

agricultor deve procurar a empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)104 do 

município para elaborar o Projeto Técnico de Financiamento 105. 

De forma geral, o programa pode contribuir para a melhoria das condições de vida das 

famílias através do financiamento e consequente aumento, produção e renda da produção. No 

entanto, para Diniz e Zafalon (2011), o PRONAF trouxe poucos benefícios, já que o aumento 

de produção e da renda se mostraram ainda incipientes e, por isso, não têm sido totalmente 

eficazes em promover a inclusão econômica e social dos assentados.  

As figuras 11 e 12 mostram, respectivamente, o acesso a essa importante linha de 

crédito e à burocracia do banco como a principal dificuldade de acesso. Totalizaram 9, o que 

corresponde a 69% dos assentados que afirmam que a burocracia do banco é a principal 

dificuldade para acessar os créditos e também alegam que a falta de financiamentos tem 

diminuído, em grande escala, a produtividade no campo e que os bancos e os técnicos que 

elaboram os projetos consomem grande parte do financiamento.  

Dison fez uma relação entre o auxílio do SEBRAE106 para ajudar o acesso aos 

créditos, ressaltando a importância dessa parceria, principalmente na mediação com os 

bancos: 

[...]rapaz é muito difícil, se precisar de alguma coisa no banco é difícil; a gente não 

tem um técnico para dar assistência aqui; a seis, cinco, seis anos atrás a gente tinha 

técnico, o SEBRAE passou para gente, vinha de casa em casa e fazia uns projetos e 
enviava diretamente pro banco e aprovava direto, agora hoje não tem mais; 

 

O Benjamim, presidente da associação do PA Vila Boa, alega ter buscado ajuda no 

STR, nos bancos e na EMATER, conforme relato: 

 

[...] a gente tenta, mas num consegue. Já fui em muito lugar, no banco, sindicato, 

EMATER. Parece que não tem dinheiro[...] a gente não vê falar de projeto saindo. 

 

 

                                                
103 De acordo com o Sistema de Consulta de Dados Cadastrais das Entidades Emissoras de DAP, do Ministério 

do Desenvolvimento Agrário. 

Disponivel:http://smap4.mda.gov.br/ConsultaCED/Interfaces/FormPesquisaPorRegiao 
104 No caso do município de Goiás, a EMATER é a empresa responsável por acompanhar ou delegar a 

assistência de elaboração dos projetos para os camponeses, em geral, e o INCRA, para os assentados; 
105 Fonte: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/como-funciona-o-pronaf 
106 É intrigante a responsabilidade dada pelos camponeses ao papel do SEBRAE para a elaboração dos projetos 

do PRONAF. Uma hipótese seria a delegação do INCRA ao SEBRAE como empresa ATER. Contudo, faltam 

maiores informações para essa conclusão.  
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Nesse sentido, a figura 12 expressa as principais dificuldades apontadas pelos 

assentados para acesso à linha de crédito. 

 

FIGURA 12: Principais dificuldades de acesso à linha de crédito 

 
Fonte: Autor, com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 
 

Conforme a figura 12, os principais entraves dos assentados para acesso e aplicação do 

crédito são a burocracia das agências financeiras e as dificuldades na elaboração do projeto. 

Gaspar alega que “o INCRA podia ajudar na parte financeira e favorecer o crédito no banco . 

O banco sendo do governo, deveria ser mais fácil”. Tem-se que o assentado do PA Vila Boa 

atribui papel decisivo ao INCRA, SEBRAE, CPT, STR, EMATER, prefeitura e 

principalmente a sua própria associação para resolver seus problemas. Mas essas instituições 

que medeiam ou que são compostas por eles próprios não estão atendendo a contento os 

interesses do grupo.  

Dessas instituições e órgãos citados acima, a associação do PA Vila Boa é a mais 

citada e, ao mesmo tempo, criticada pelos assentados. Diante da importância da organização 

coletiva, a adesão à associação de camponeses do assentamento é fundamental para alcançar 

objetivos coletivos, principalmente as questões relacionadas às linhas de créditos na 

negociação com as agências bancárias e INCRA, e também para buscar auxílio para 

elaboração dos projetos junto ao STR, CPT, SEBRAE e a EMATER.  

Bergamasco, Norder (1996) apontaram, no primeiro capítulo desta tese, que, nos 

assentamentos rurais, algumas estratégias de permanência do ponto de vista das formas 

sociais de produção merecem nossa atenção e poderiam ser o modelo individual-familiar e o 

totalmente coletivizado, ou seja, a solução seria algo “semicoletivo”, com a socialização, por 

exemplo, da compra e do uso de máquinas e seu emprego, sob os cuidados de cada família. A 
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força de trabalho do conjunto das famílias é utilizada para algumas fases do processo 

produtivo, a comercialização e o transporte podem também ser realizados de forma unificada. 

Outra solução seria a coexistência de um lote coletivo de produção comercial.  

Apesar das dificuldades visualizadas no PA Vila Boa, no sentido de desenvolver ações 

concretas na associação, ou mesmo constituírem uma cooperativa, entendo serem essenciais a 

esses assentados organizações coletivas associativistas e cooperativistas. Ademais, as políticas 

públicas de incentivo no meio rural, as ações voltadas para o desenvolvimento do 

associativismo e cooperativismo são elementos necessários para a construção de formas 

articuladas, no que tange à organização da cadeia produtiva (MEDEIROS; LEITE, 1999). 

Além disso, podem contar com as experiências dos camponeses quanto a organização coletiva 

da época do acampamento. 

Isso é um pouco do que disse Pessoa (1999), na referência da associação como 

indispensável para promover ações de negociação junto a órgãos, como o INCRA, tendo em 

vista a infraestrutura necessária para alocação, produção e venda. Contudo, nos assentamentos 

da região de Goiás, Pessoa (1999) percebeu muitas dificuldades para a organização e, 

principalmente, para o funcionamento. 

No assentamento Vila Boa, todos estão associados107, mas a baixa participação nas 

reuniões e o pouco crédito dado ações da associação têm definido o ponto de vista dessa 

importante organização social. A figura 13 espelha esse fato, já que todos os assentados do 

assentamento Vila Boa são associados, mas apenas 4, integralizando 31% do total, alegam 

participar da mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
107 Conforme relatado no capítulo, a associação dos camponeses do PA Vila Boa foi constituída em 09/03/1997. 
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FIGURA 13: Participação na associação do assentamento 

 
Fonte: Autor com dados retirados do questionário aplicado aos assentados. 
 

Leite, Medeiros e Herendia et al (2004), como já exposto no capítulo 1, trataram das 

associações nos assentamentos como suporte fundamentais, principalmente nas relações dos 

assentados com outras entidades e/ou atores externos aos assentamentos, com os diferentes 

agentes e instâncias governamentais (cobrança de escolas, postos de saúde, estradas, 

transporte, crédito) e também para dentro na organização da produção e comercialização.  

Essa forma de organização social muitas vezes representa a continuidade, 

aperfeiçoamento e formalização dos mutirões (BERGAMASCO; NORDER, 1996). 

Certamente, os assentados avançaram na vida cultural quando entenderam ser necessário 

estabelecer formas associativas, cooperativistas ou feiras de produtores rurais para organizar a 

produção e venda dos excedentes. Sobre isso, basta ver os relatos de quatro assentados: 

 

[...] pois é, tinha que ter união, se tivesse união nos poderíamos ir pro SEBRAE, 

juntar aqui, aprender a fazer alguma coisa com nosso leite, vender isso melhor, 

aprender a fazer uma mussarela, aprender fazer um iorgute, requeijão e vender, 
processar este leite aqui. (ELIONE) 

 

Aí eu animava; se tivesse mais gente daqui, aumentava os porcos, as galinhas, 

porque sozinho né, ocê fica meio perdido, se fosse tipo uma cooperativa, muita 

gente, mais incentivo (GASPAR) 

 

Uma forma de direcionar isto, pegar, se tivesse uma cooperativa para pegar o 

produto, para pegar nosso leite, se tivesse um lugar para, por exemplo, todo final de 

mês deixar 10 frango, levar 5 dúzia de ovos, um negócio assim, aqui não tem! [...] 

hoje a gente fica batendo de porta em porta (DISON)  

 
[...] vender na cooperativa é muito melhor pra nóis né, [...] uma cooperativa pra 

vender uns frangos lá, mas num tem uai; eu tenho vontade de fazer uma granja de 

frango, mas não tem lugar pra vender; cê fizer a granja aqui, cê num acha 



137 

 

 

comprador, fica galo aqui;[..] poderia fazer uma feira, só dos assentamentos, só do 

produtor rural (MARCELO) 

 

 

Os assentados citam bastante a cooperativa como um forte mecanismo de organização 

coletiva que poderia ajudá-los. Contudo, no município de Goiás, todos os assentamentos 

possuem associações, mas nenhuma cooperativa. As informações mencionadas por Leite, 

Medeiros e Herendia et al (2004) no capítulo 1 de que as cooperativas são escassas em termos 

numéricos quando comparadas as associações foram reforçadas nesse contexto do PA Vila 

Boa. E no imaginário do assentado do PA Vila Boa (isso pode ser observado nas falas acima) 

a cooperativa teria um importante significado na comercialização da produção, onde a 

eficiência econômica é fundamental. Estas falas confirmam um importante quadro nos 

aprendizados dos assentados, a ideia de civilidade e política a partir da associação nos 

momentos de reunião e planejamento das ações e enfrentamentos que se constitui. (LEITE, 

MEDEIROS; HERENDIA, et al, 2004). 

Mas estranhamente não participam ativamente da associação e esta falta de 

articulação, todavia é o principal entrave para solucionar seus problemas, como por exemplo a 

construção da ponte sobre o rio Bugre que há mais de vinte anos tem sido requerida tanto ao 

INCRA como a prefeitura do município de Goiás ou a constituição de uma cooperativa dos 

assentados. Novamente destaco a implicação negativa pela forma que se deu a formação do 

PA Vila Boa com todas as formas posteriores de organização coletiva dos assentados 108.  

Outros, porém pensam diferente, falam de abrir uma firma particular, como é o caso 

do Dito Querosene,  

 

[...] seria, mas o negócio é o seguinte, sobre isto ai, a rapadura e a farinha eu posso 

abrir ela sozinho, pra que então? O Du falou que abre para mim, pago trinta e pouco 

por mês, só que não vou fazer isto, porque, a gente já está de idade. 

 

Isso aproxima um pouco do que a Elione disse sobre a cooperativa “[...] precisa de 

duas coisas, precisaria de união entre nós e precisaria de ajuda do governo” e sobre a falta de 

união ela acha que “[...] o por quê desta falta de união, eu acho que é mais um egoísmo, [...] é 

                                                
108 Outro exemplo que pode explicar esta tese parte da essência do trabalho da CPT no município de Goiás na 

época da ocupação. Conforme já expressado pelos agentes pastorais, o trabalho da CPT era dividido em duas 

partes, 1) do assessoramento ao grupo de famílias para constituição e associação, trabalho coletivo e organização 

do acampamento que teve o agente; e 2) mediação do grupo de ocupação com o fazendeiro e o INCRA, com o 

Pedroso representando a comissão. A Ausência deste mediador no início da ocupação pode ter gerado a falta de 

formação no sentido coletivo. 
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inveja, aqui, se um põe um litro a mais no tanquinho o povo começa, ‘tá tirando muito leite 

hein’; as pessoas hoje em dia olha muito pro umbigo”.  

Para Bergamasco e Norder (1996) e os dados permitem concordar, isso não é tão 

estranho assim, pois a lógica de estruturação dos assentamentos rurais em lotes individuais, a 

ausência do INCRA na condução de processos organizacionais coletivos, cria e reforça o 

isolamento entre os camponeses. Ainda mais que as ações voltadas para o desenvolvimento 

do associativismo e cooperativismo são elementos necessários para a construção de formas 

articuladas, no que tange à organização da cadeia produtiva das famílias assentadas. Nessa 

perspectiva, fica a sugestão de Norder (1997), na qual devemos mobilizar ou iniciar um 

processo de capacitação vinculado aos princípios teóricos do cooperativismo e do 

associativismo, valorizando o processo de comercialização de produtos agrícolas.  

Sabe-se que o trabalho organizado em uma forma associativa ou cooperativa pode 

atuar como facilitador dos diversos problemas existentes no assentamento, de forma que a 

organização coletiva seja trabalhada como princípio e meio para uma melhor convivência 

social, além de ser um importante facilitador na viabilidade social e econômica nos projetos 

de reforma agrária (NORDER, 1997). 

Ao fazer um balanço da vida campesina no assentamento Vila Boa diante das 

convergências políticas e materiais que passaram, anotamos que os assentados conseguem ver 

as coisas com mais clareza, olham mais desconfiados para as promessas, para os discursos 

políticos e para o comprometimento dos governos em ajudá-los de fato.  

Certamente, foi isso que o Dison quis dizer quando mencionou que  

 

[...] se o governo quiser fazer ajuda demais, mas infelizmente este governo nosso ai. 

O primeiro governo do Lula, rapaz, se ficasse daquele jeito, estas terras nossas aqui 

era uma maravilha. Hoje falta de financiamento, um técnico, orientação, nóis é 
neutro, trabalhei na roça a vida inteirinha, mas hoje é tudo mudado, é fazer uma 

análise de solo, o tipo de plantio é diferente, a gente quer plantar naquele sistemão 

antigo nosso e hoje não funciona mais, a tecnologia ajuda bastante, mas não tem 

mais né. No mandato do Lula tinha o pessoal do SEBRAE que trabalhava com nois 

aqui. 

 

 

O quadro abaixo justifica a fala desse assentado, ao passo que ilustra a evolução dos 

créditos disponibilizados pelo PRONAF aos camponeses, no ano de 1999. 

 

 

 

 



139 

 

 

Quadro 2: Evolução dos Créditos disponibilizados pelo PRONAF (1999-2018) 

ANO SAFRA  CRÉDITOS  

Em Bilhões (R$) 

ANO SAFRA CRÉDITOS  

Em Bilhões (R$) 

1999/2000 4 2009/2010 15 

2000/2001 3,8 2010/2011 16 

2001/2002 4 2011/2012 16 

2002/2003 3,5 2012/2013 18,63 

2003/2004 5,4 2013/2014 22,28 

2004/2005 6,13 2014/2015 24,1 

2005/2006 9 2015/2016 28,9 

2006/2007 10 2016/2017 22,7 

2007/2008 12 2017/2018 14,6 

2008/2009 13 2018/2019 15 

Fonte: Autor, com dados elaborados a partir: 
1) Secretaria Especial de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Disponível: http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/saf-creditorural/evolu%C3%A7%C3%A3o-do-pronaf 

2) Banco Central do Brasil (2018). Disponível: http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/PRONAF.asp 

 

Se levarmos em consideração a variação da taxa de inflação e do poder aquisitivo no 

período analisado no quadro acima e usando o critério de análise dos assentados (por 

governo), entende-se que, realmente, foi na gestão do governo Lula (2003-2010) que os 

camponeses tiveram a maior quantidade de créditos disponibilizados, levando em 

consideração a taxa de inflação acumulada109.  

Mesmo anunciando a falta de ajuda dos governos, de financiamentos e orientação 

quanto às novas tecnologias, os assentados tiveram uma melhoria significativa em suas vidas. 

As pesquisas ilustradas no capítulo 1 desta tese, como as de Bergamasco e Norder (1996), 

Norder (1997), Medeiros e Leite (1999) e Menegati (2008), afirmaram que, antes de decretar 

o fracasso dos programas de reforma agrária, devemos reconhecer que há, nos assentamentos, 

uma considerável melhoria na qualidade de vida dos seus participantes.  

O parâmetro que os assentados usam para dizer que a vida hoje é melhor é pela 

comparação com antigos assentados que estão na cidade, sem trabalho, ou, como disse Reco: 

“[...] o sonho meu é isto daqui ó, eu tendo um carrinho para mim andar e as coisinhas minha 

aqui, tá bão”. São sujeitos que não reclamam do momento atual de suas vidas e ainda 

                                                
109 Ver Apêndice D. 
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conseguem apontar companheiros que deixaram o assentamento e hoje estão na cidade em 

condições adversas ou, como disse Dison: “[...] estão novamente debaixo da lona”. Mas nem 

sempre a reforma agrária é uma alternativa positiva aos sujeitos sociais para os quais as 

políticas públicas são direcionadas (MARTINS, 2000b). Isso porque o que existe no Brasil 

não é uma política de reforma agrária com vistas ao desenvolvimento rural e mudanças 

significativas da configuração territorial rural, mas ações que buscam atenuar conflitos sociais 

(MEDEIROS; LEITE, 1999). 

Mesmo preferindo a vida atual com relação à de antes do assentamento, os assentados 

sabem do maior apoio que deveriam receber e condicionam ao INCRA essa responsabilidade. 

Na visão deles, o órgão deveria dar assistência técnica e arrumar um comércio para vender o 

que é produzido nos lotes. Ao ser questionado sobre qual sentimento teria sobre essa situação, 

a esposa de Marcelo disse: 

 

[...] de descrença [...] sempre, porque o INCRA quando tava no acampamento era 
uma, eu tinha seis anos, mas eu lembro, tinha reunião, pessoal do INCRA vinha, 

projeto Lumiar, nas reuniões quando eles vinha as promessas eram ótimas, eles 

falavam que ia ser uma agrovila, não um assentamento, uma agrovila e cê ir ter tudo, 

nem precisava ir na cidade. 

 

Mas a equipe do INCRA (2016)110 entende que, além da distribuição de terras, o 

instituto tem constituído assentamentos com boas condições de moradia, aumento da renda e 

da produção familiar e, principalmente, a garantia da segurança alimentar. São três os 

momentos definidos pelo INCRA (2016) como de sua responsabilidade nos assentamentos 

rurais, da criação, da implantação e da estruturação, divididos em quatro eixos, a saber: das 

políticas sociais, infraestrutura, apoio à produção e regularização fundiária e ambiental. De 

forma geral, o órgão compromete-se com a construção de casas, abertura de estradas, energia 

elétrica, créditos produtivos e assistência técnica. Convém destacar que essas ações, de acordo 

com o Cronograma de Implantação das Ações nos Projetos de Assentamentos fixados pela 

Portaria MDA/INCRA nº 6 e 7/2013 e 83/2014, terão duração máxima de 3 anos. Essa é uma 

das principais questões reclamadas pelos assentados, a falta de apoio, a descontinuidade da 

assistência técnica e suporte para os créditos produtivos. Eles denunciam que os “técnicos 

sumiram”, mas a questão é que não há previsão para além de três anos. Pietrafesa (2016) 

esclareceu essa questão quando afirmou que as políticas de reforma agrária (do período de 

1960-2014) ainda não deram conta de atender as demandas básicas dos camponeses. 

Isto pode ser ilustrado pela fala da esposa de Marcelo: 

                                                
110 Informações retiradas do sítio http://www.incra.gov.br/assentamento 

http://www.incra.gov.br/assentamento
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[...] fez? olho para coisas de forma diferente, depois de você sofre muito, você 

enxerga a vida com outro olho; quando chegam aqui com propostas de projeto, só 
depois que ver para acreditar; aqui tudo é descrente. 

 

Estamos lidando com sujeitos que têm um ponto de vista descrente para aquilo que 

está relacionado ao governo ou ao meio político de forma geral, principalmente nos últimos 

anos, e no atual governo Michel Temer111. Isso influencia e determina o modo como enxerga 

a vida, seu futuro e as imbricações imediatas para a reprodução social. O valor dado à 

propriedade terra é algo que já está intrínseco na vida dos pais, é sua referência de trabalho, 

descanso e família, mas ainda não faz parte dos projetos dos filhos. Conforme já dito nessa 

análise, às vezes até os pais negam que a reprodução social camponesa seja essencial e essa 

negação depõe contra a própria cultura camponesa. 

No sentido de conclusões parciais, compreende-se que os assentamentos rurais, por 

serem estabelecidos mediante a política de reestruturação fundiária, deveriam conter no 

“pacote de ações do Estado” elementos que garantissem sua estrutura produtiva e social. As 

esparsas políticas públicas voltadas para o sistema de créditos dos assentamentos são bastante 

“problemáticas”, de modo que é insuficiente a oferta de créditos em termos de volume e 

cobertura Os assentamentos com maior renda tendem a reter a maior porção do valor 

concedido e a oferta de créditos é insatisfatória (MEDEIROS; LEITE, 1999). É um equívoco 

acreditar que, com a distribuição da terra, as coisas se acertarão para os assentados, todos 

terão suas casas, água, energia elétrica e estarão plantando e colhendo. A primeira coisa que o 

assentado quer é barriga cheia, depois, se sobrar, que se possa comercializar.  

Não há dúvidas que o PA Vila Boa, assim como Marques (2008) trouxe na discussão 

sobre ao assentamentos rurais na reprodução camponesa, tem várias implicações na vida dos 

assentados, sendo este o espaço que começaria o processo de recampesinização da família 

sem-terra e o “lugar” onde se dá um complexo e sofisticado processo de (re)construção do 

“território camponês”. De forma geral, o sem-terra, o sujeito rural que havia migrado para 

cidade, aquele que vive como diarista, meeiro ou arrendatário, tem no assentamento rural a 

chance de reprodução de sua cultura camponesa e/ou de mudança de vida, de pensar sua 

própria produção e organizar seu pedaço de terra e restaurar um modo de vida como 

camponeses a partir da valorização deste agricultor de sua própria atividade agrícola e 

reprodução da vida familiar. Medeiros e Leite (1999) chamaram de um processo de 

                                                
111 Ver Apêndice D. 
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reconversão de trajetórias de vida e reelaboração de relações sociais, que tem sido 

significativo nos assentamentos. 

É o espaço que permite a conscientização pela importância da organização coletiva, 

pela busca de seus direitos pela terra, cidadania e justiça social e valorização de suas 

atividades como camponês, pela reconstrução desse modo de vida, que implica a reprodução 

da vida familiar e a criação de estratégias de sobrevivência e permanência no lote.  

Mediante essas afirmações que se contradizem na vida dos assentados do PA Vila 

Boa, foi possível admitir que a luta pela posse da terra e pela permanência nela é fundante 

para valorizar e reproduzir seu modo de vida e, assim, posiciona não apenas o assentamento 

rural, mas as lutas sociais no processo de conquista, como um espaço de reconstrução de 

modos de vida e recuperação de identidades associadas ao rural e ao agrícola.  

Entendo que o processo vivido do acampamento ao assentamento e todas as relações 

dos assentados entre si e com a estrutura social apresentam-se de três formas. Primeiro, a terra 

simboliza e tem um valor extremamente importante na vida passada, atual e futura desses 

sujeitos, seja como expressão de sua cultura, modo de vida ou um “patrimônio” deixado para 

os filhos. Uma segunda forma foi o arrefecimento das relações sociais coletivas a ponto de 

comprometer o estabelecimento de ações associativas e/ou cooperativas. E, por fim, a 

substituição das lavouras pela plantação de capim para pecuária. Porém, deve-se entender que 

nenhuma dessas três formas visualizadas são capazes de ratificar ou extinguir a cultura 

camponesa, que é intrínseca aos sujeitos ao longo de toda sua vida e não pode ser resumida ao 

um modo ou uma única atividade produtiva sazonal. 

Essas três facetas que expressam o modo de vida do assentado no assentamento Vila 

Boa retratam como o conceito de cultura, aqui defendido, está ilustrado na vida desses 

sujeitos. De fato, mostram que o acesso à posse da terra representa valores, símbolos e 

significado em prospectiva, conforme Brandão (1995, 2002), e a “Travessia”112 permite 

visualizar e entender, como a realidade do assentamento (diferente do acampamento), impacta 

os assentados e eles buscam meios de mudá-la. De forma geral, a sua cultura (ou poderia ser a 

mudança cultural) está ligada às suas experiências, sucessões e frustações, as quais existem 

quando se vivem determinadas experiências a partir do cotidiano e das estratégias de 

sobrevivência, como a escolha entre lavoura e capim, participar da associação, abrir 

cooperativa, mandar os filhos para cidade são pensadas.  

                                                
112 Termo utilizado por Martins (2009) para mostrar a vivência da reforma agrária nos assentamentos, em 

contraste com a época do acampamento, e quais as mudanças, do ponto de vista das relações sociais, ocorrem 

nessa travessia.  
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COM A PRETENSÃO DE CONCLUIR 

 

Por justiça e liberdade 
 

Resistir para existir 

Um campo organizado 

Sonho vivido na luta 

Torna-se realizado 

A vivência, o aprender 

A história, o bem viver 

Encontros, reuniões 

Vida em comunidade 

A prática de liberdade 

Real emancipação 

 
A comunidade inteira 

Na força do movimento 

Homens, mulheres e crianças 

Produzem conhecimento 

Estratégias, discussões 

Debates, reuniões 

Luta do campesinato 

Por justiça e liberdade 

Terra, paz e felicidade 

Reforma Agrária de fato. 

 
Práticas organizativas 

Com responsabilidade 

Nas palhoças de encontros 

De toda comunidade 

E vem o povo da roça 

Em cima de uma carroça 

De bicicleta ou a pé 

Seja moto ou como for 

Lá chega o agricultor 

Na luta com muita fé. 

 

 

 
 

Faz Parte desse momento 

De encontros e reuniões 

Expressões da fé do povo 

Com as suas orações 

No chão plantada uma cruz 

Lembrando o Cristo Jesus 

Que morreu crucificado 

O camponês do Sertão 

É crente na salvação 

E remição dos pecados. 

 
Quando é dia de encontros 

Tem festa e muita alegria 

A criançada vibrante 

Viaja na fantasia 

Tem futebol e vaquejada 

Tem a quadrilha animada 

Ciranda beleza pura 

Poemas, versos, repentes 

Violeiros competentes 

Cantando a nossa cultura. 

 
O camponês é valente 

É cabra macho da peste 

É forte trabalhador 

Na quentura do Nordeste 

Ele expressa sentimento 

Tem sempre em seu pensamento 

Um amor uma paixão 

Uma mulher linda e bela 

E se encantou por ela 

Que laçou o seu coração. 
 

MUNIZ, João. Imagens da Resistência – Resistir para Existir 

 
Esse homem valente, forte, trabalhador, que resiste para existir, é o sujeito central da 

tese apresentada. Com seu modo de viver, de um sonho vivido na luta diária, da vida em 

comunidade, estratégias, discussões, decepções, tem a terra como paz, felicidade, acima de 

tudo justiça e liberdade. Justiça quanto a todo o período histórico em que ficaram à margem 

da sociedade brasileira, liberdade das “amarras, mandos e desmandos” dos fazendeiros, de 

poder produzir e decidir sobre sua vida, “no seu pedaço de chão.” 

João Muniz, ao expor o difícil contexto do camponês nordestino, extensível a todas as 

regiões do país, permitiu-me estabelecer um contraponto com sujeitos investigados no PA 

Vila Boa, pela ausência da “luta do campesinato” e pela “força do movimento” durante 
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processo de ocupação, “das práticas organizativas” de “toda comunidade” na ‘travessia’ do 

acampamento para o assentamento rural, e da “reforma agrária de fato”. 

Tendo em vista o imperativo de finalizar este trabalho, atendendo a um objetivo geral 

previamente proposto de “compreender a cultura no assentamento rural de Vila Boa, no 

município de Goiás-GO, no sentido de entender os impasses e avanços na cultura a partir dos 

elementos característicos do modo de vida camponês no sentido da reprodução social”, que 

foi alcançado a partir da evidência de que o modo de vida do assentado do PA Vila Boa não 

tem base fundamentada na cultura tradicional e que esse é o principal impasse à reprodução 

social.  

Mediante isso faço a seguinte observação: os pais do PA Vila Boa querem a todo custo 

garantir uma melhor condição de vida para seus filhos e, nesse momento, entendem que a 

terão fora do assentamento. Várias análises e críticas podem ser tecidas quanto ao 

entendimento dos assentados de que o melhor encaminhamento para seus filhos só poderia 

ocorrer fora do meio rural e, obviamente, isso concorre contra a reprodução social do 

campesinato.  

Para melhor entender esse posicionamento, identifico, pelo menos, quatro pontos: 1. A 

relevância das ciências sociais e dos estudos sobre cultura para compreender as contradições 

no meio rural; 2. A percepção do camponês, enquanto sujeito social historicamente 

expropriado e invisibilizado; 3. A interpretação do assentamento rural como via da 

reprodução e, ao mesmo tempo, um desafio aos assentados pela necessidade de refletir/criar 

outras relações sociais; 4. A análise de como a ausência das lutas e contradições sociais no 

processo de formação do assentamento impactou o modo de vida dos assentados, a ponto de 

comprometer a reprodução social camponesa. 

O parâmetro que visa compreender o modo de vida dos assentados no assentamento 

remete às suas ações anteriores ao PA e à cotidianidade quando cuida do seu lote, projeta o 

futuro da família, analisa e faz uma avaliação do seu passado e à forma que depende dos 

sistemas políticos e econômicos. Nisso, o modo de vida permite a visualização nas dimensões 

dos sistemas de coisas (política, econômica e social), que se articulam e interferem na vida 

dos assentados, nas histórias de seu passado de luta e contradições sociais, bem como na 

projeção do futuro de seus filhos. 

Em um primeiro momento, foi possível perceber, em certa medida, grande 

preocupação dos assentados quanto à reprodução social, no dizer deles: “quem vai cuidar 

disso aqui?”. A necessidade de ter alguém, um filho ou uma filha dando continuidade à sua 

história campesina representa um dos principais mecanismos para reprodução e, por isso, 
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resistência. De modo que muitos afirmaram que, apenas no caso de não ter mais saúde para 

lidar com a terra, especulam a saída dela. Mas, conforme a pesquisa foi avançando, e passei a 

entender outros detalhes das práticas cotidianas, trabalho, vida familiar, consumo, 

direcionamento dos estudos dos filhos e, junto, às relações que o conjunto dessas práticas 

cotidianas estabelece com as relações sociais mais gerais, pude notar que a necessidade de ter 

um filho dando continuidade à cultura camponesa não representou uma obrigação imperiosa a 

ponto de enviar seus filhos para estudar na Escola Família Agrícola e depois voltar para o 

assentamento. Preferem que os filhos vão para a cidade e buscam outras ocupações/ 

assentamentos para seus filhos, todavia, comentam que reforma agrária não dá certo, ou 

querem que eles, mesmo com dificuldades, fiquem no lote.  

Nitidamente, é a percepção do próprio assentado de que as condições postas a ele 

pelas políticas públicas não permitiriam aumentar o nível da qualidade de vida, não 

consentiriam a seus filhos conquistar acesso e posse à terra. Essas percepções permitem 

observar o quanto a realidade da vida cotidiana impactou os assentados do PA Vila Boa e esse 

processo, tal como foi tratado no segundo capítulo, tem fundamento na medida em que os 

assentados buscam mudar a realidade (a seu modo, mesmo que seja retirando seus filhos do 

meio rural), ou seja, não somente habituar-se ao meio (fazendo as atividades por reflexo), mas 

também adaptando o meio às suas necessidades (criando novas estratégias). Essa é a essência 

do modo de vida no assentamento Vila Boa. Foi possível perceber que o modo de vida define 

a cultura (WILLIAMS, 1992, 2007; BOSI, 1993; BRANDÃO, 1995; CUCHE, 2002) e, para 

Martins (2000a), a cultura camponesa.  

Algumas tarefas foram necessárias, tais como visualizar o modo dos assentados sobre 

a condução de suas próprias vidas e como vivem esses sujeitos que, inseridos em uma nova 

ordem econômica, vivem a tensão entre a submissão total ao capital, sua adaptação ou a 

criação de novas estratégias de sobrevivência. De forma geral, tais posturas ainda preservam 

seu modo de vida, mas não têm a garantia disso para a próxima geração.  

Os assentados deixaram claro que sua vida tem sentido se estiver na terra, plantando, 

colhendo, conversando ‘fiado’ com os vizinhos, na folia, festa junina ou na igreja. São 

situações e encontros trazidos pelo assentamento que não somente expressam a adaptação ao 

meio camponês, mas a própria reconstrução da cultura. A pesquisa de campo constatou que 

diversos são os espaços sociais aos quais os assentados estão interligados, desde a entrega do 

leite no tanque do grupo de assentados, nas esporádicas reuniões da associação, no culto da 

igreja evangélica ou na reza da missa. Porém, não são suficientes para estabelecer relações de 

trabalho coletivas, como mutirão e troca de dias.  
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Ocorreram de forma muito recorrente, até a formação da terra em pastagens. Antes 

disso, a terra foi utilizada para a plantação de culturas anuais, que imbricou uma forte 

adaptação em seu modo de vida, preterindo as plantações para o capim e criação de gado. Os 

cursos e orientações dadas pelo SEBRAE, a partir de 1999 (ano de criação do PA Vila Boa) 

convergiam para uma economia de resultados e, nesse sentido, a criação de gado, bem como 

todo o processo associado a essa atividade, como plantação de pasto, ordenha e ração foi 

recomendado para a região. 

De modo contrário à combinação de atividades agrícolas e não agrícolas realizadas 

dentro e/ou fora do PA Vila Boa, seria a melhor estratégia de sobrevivência e manutenção das 

famílias, por ter a capacidade de absorver toda a mão de obra familiar, o que significa um 

importante elemento para permanência da população jovem no meio rural. 

No assentamento Vila Boa, essa adaptação das atividades produtivas de lavoura para 

capim, conforme a pesquisa apontou, mostra criativamente que o camponês, além de se 

adaptar ao meio, estabelece novas estratégias mesmo que isso indique sujeição ao capital. De 

forma geral, a permanência no campo é apenas da representação patriarcal, o que novamente 

traz à tona a masculinização e envelhecimento no campo. Junto ao envelhecimento, a 

masculinização no meio rural brasileiro já vinha sendo discutida desde a década de 1990 por 

alguns estudiosos e foi apontada por Camarano e Abramovay (1999) como fatores de risco à 

reprodução social.  

Pelo fato de a atividade pecuarista exigir menor mão de obra, filhos e esposa podem 

morar na cidade, ou até mesmo o chefe de família mora na cidade e, diariamente, desloca-se 

para o lote. Esse ensaio mostra um modo de vida adaptado pelos assentados do PA Vila Boa, 

em face ao capital para sua manutenção na terra, para que os filhos possam buscar meios de 

garantir sua sobrevivência, mas representa um impasse significativo para reprodução social do 

camponês, devido ao forte deslocamento das famílias para a cidade. A partir da percepção dos 

assentados do PA Vila Boa, de que a melhor condição de vida para seus filhos será fora do 

assentamento, exemplifica que eles tentam mudar a realidade das suas famílias e não somente 

habituar-se ao meio. Promovem a saída dos filhos rumo à cidade para estudar e trabalhar em 

uma perspectiva que não tem mais retorno e isso sim compromete decididamente a 

reprodução social. A escolha da escola é apenas um reflexo do modo de vida da cultura 

camponesa não tradicional, o que pode acabar de vez com a reprodução, ao passo que a escola 

da cidade vai reproduzir a cultura urbano-industrial em detrimento da rural. As EFAs, por sua 

vez, fazem o contrário reafirmando a cultura tradicional camponesa. 
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Os assentados do PA Vila Boa têm sua cultura expressa na busca de estabelecer sua 

própria forma de sobreviver, em três perspectivas: pela adaptação das plantações anuais para 

criação de gado; pela recriação de modos de vida, querendo que seus filhos fiquem no 

assentamento ou saiam, estudem e voltem para terra; ou pela total negação do campesinato, 

enviando seus filhos para estudar na cidade. Por isso, posso afirmar que os assentados do PA 

Vila Boa113 não expressam a cultura camponesa tradicional, abrangendo o uso integral do 

trabalho familiar, controle dos próprios meios de produção, economia de subsistência e 

moradia na propriedade (SHANIN, 2005). Além disso, o conceito de cultura de Williams 

(1992; 2009) responde bem a essa realidade, porquanto, é apenas a apropriação das práticas, 

técnicas, símbolos e de valores que consentiriam ao camponês não somente acomodar-se a 

seu meio, mas também adaptar esse meio às suas necessidades. Ao não a absorver, tanto faz 

se seu filho estará no meio rural ou não, o que importa é a garantia que seus filhos tenham 

uma “vida melhor” e “mais tranquila”. É nesse ínterim que temos a explicação pela opção de 

não fazer parte de movimentos sociais na conquista da terra e preferir a negociação com o 

fazendeiro. Certamente, foi a melhor opção de vida para esses sujeitos naquele momento, da 

chance de “obter uma terra” sem lutas sociais. Mas isso é a própria contradição dentro da 

análise histórica da luta por terra no Brasil. 

Após a análise desse movimento da pesquisa, da relação entre a existência das 

contradições sociais com a necessidade de manter a cultura camponesa, confirmou-se a 

hipótese levantada anteriormente. A composição desse assentamento no seu processo de 

formação, na negociação com o fazendeiro, pela ausência de conflitos e por não representar 

nenhuma bandeira de movimentos sociais do campo, tem origem (e também implica) um 

modo de vida que não potencializa a consolidação da uma cultura camponesa. 

A teoria demostrou que, a participação em um processo de ocupação e assentamento, 

além de reconquistar o acesso à terra e reproduzir a cultura camponesa, “forja” um sujeito 

diferente no campo, do ponto de vista político e social (SHANIN, 2005). Um sujeito que teve 

seus direitos invisibilizados ou desprezados no passado, mas que passa a fazer parte de 

movimentos sociais no campo para exigir seu direito de acesso e posse à terra e, depois de 

assentado, reconhece que possui muitos direitos, que seu grupo social tem muita força política 

e representação social, pois é a partir dos assentamentos que as relações sociais são 

reelaboradas e as trajetórias de vida reconvertidas (MEDEIROS; LEITE, 1999). É o mesmo 

                                                
113 Certamente, esse fato pode ser estendido a outros assentamentos no país, visto que Woortmann (1981), 

Martins (1981), Abramovay (1998), Camarano e Abramovay (1999) e Pessoa (1999) já apontavam mudanças no 

modo do camponês cuidar da terra. 
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sentido que Marques (2008) destacou, ressaltando que devemos considerar esse espaço como 

uma ponte em um processo de recampesinização dos camponeses expropriados de terra e o 

“universo” onde se dá um intricado e sofisticado processo de (re)construção/afirmação da 

cultura tradicional camponesa.  

Porém, os dados demostraram o contrário com relação aos assentados do PA Vila Boa. 

O levantamento de informações sobre a história dos assentamentos no município de Goiás 

permitiu a escolha desse assentamento, tendo outros 23 projetos na região de Goiás. O que 

mais chamou atenção é que, desde o processo de formação do grupo, ocupação e 

acampamento, havia a predominância de forças que não eram oriundas de movimentos 

ligados às lutas sociais no campo, algo desarmônico em relação à maioria das ocupações na 

região nessa época. Houve depois, no decorrer do movimento da ocupação, o 

acompanhamento e suporte da Comissão Pastoral da Terra, mas esse suporte (limitado 

temporalmente pela recusa do próprio grupo de ocupação) não foi suficiente para gerar a 

formação humana do ponto de vista social, político e coletivo, comentado por Shanin (2005).  

O fato de ser incomum foi o que primeiro chamou atenção para esse assentamento e 

acreditava em uma relação lógica e linear, de que a forte composição crítica e política dos 

sujeitos, na época da ocupação, que, em um primeiro momento, mostrava-se um movimento 

independente, levaria a um assentamento rural bem resolvido em termos de ações coletivas do 

tipo associativistas e cooperativistas, mas os dados da pesquisa de campo não indicaram isso. 

A novidade percebida, o qual define a tese, é que a reprodução social camponesa não 

está garantida em assentamentos que não têm presentes em sua constituição as contradições 

sociais da luta e, portanto, o modo tradicional de ser realizado (ocupação de terra, despejo, 

confrontos, reocupa, acampa, assenta). Isso nos certifica que nem todo projeto de 

assentamento de reforma agrária é mediatizado por movimentos sociais (e não segue a lógica 

majoritária para os assentamentos) e nem todos os assentados de assentamentos rurais são 

oriundos de uma cultura camponesa tradicional, nem desejam que seus filhos se reproduzam 

como tal. Essas características valorizam os resultados conclusivos desta pesquisa e apontam 

no PA Vila Boa, que pela descrição da cultura dos assentados, têm em risco a reprodução 

social.  

Portanto, com um modo de vida caracterizado pelas crescentes mudanças nas 

tradicionais atividades produtivas e pela negação e refutação do campesinato como um valor e 

algo que deve ser apropriado e repassado a próxima geração, não é possível garantir a 

reprodução social.  
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01 O Assentamento 

"Mosquito". Um registro 

para a História da Reforma 

Agrária em Goiás 

Freitas, Enyr 

Antônio 

Garcia de 

1994 UFG/HISTÓRIA Mestrado 

02 Ordem e contra-ordem: o 

processo político 

constitutivo do MST na 

especificidade do 

assentamento Rio 

Vermelho 

Sousa, 

Regina Sueli 

de. 

1997 UNB/POLÍTICA 

SOCIAL 

Mestrado 

03 A Revanche Camponesa: 

cotidiano e história em 

assentamentos em Goiás  

Pessoa, Jadir 

de Morais 

1997 UNICAMP/CIEN

CIAS SOCIAIS  

Doutorado 

04 Ocupação e assentamento 

na Fazenda Rio Vermelho: 

a constituição do agricultor 

assentado na região de 

Goiás 

Curado, 

Fernando 

Fleury. 

1998 UFRJ/DESENVO

LVIMENTO, 

AGRICULTURA 

E SOCIEDADE 

Mestrado 

05 Terra a modernidade: a 

dimensão do espaço na 

aventura da luta pela terra 

Sauer, 

Sérgio.  

2002 UNB/SOCIOLO

GIA 

Doutorado 

06 Sobre o camponês do 

sertão: produção do espaço 

e identidade camponesa em 

assentamentos do 

município de Goiás – GO 

sobre o camponês do 

sertão: produção do espaço 

e identidade camponesa em 

assentamentos do 

município de Goiás – GO 

Silva, 

Rusvênia 

Luiza batista 

rodrigues da 

2003 UNESP/GEOGR

AFIA 

Doutorado 

07 Santos do céu, santos na 

terra: implicações sócio-

educativas da 

pentecostalização de 

assentamentos rurais em 

Goiás 

Jungueira, 

Lilian de 

castro 

2003 EDUCAÇÃO/UF

G 

Mestrado 

08 A CPT Regional Goiás e a 

questão sociopolítica no 

campo 

 

Silva, José 

Santana da 

2003 UFG/HISTÓRIA Mestrado 

09 Avaliação multitemporal 

do uso da terra no projeto 

de assentamento São 

Oliveira, 

Daniela 

Almeida 

2007 PUC-

GO/ECOLOGIA 

E PRODUÇÃO 

 

Mestrado 
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Carlos – Município de 

Goiás 

SUSTENTÁVEL 

10 Entre a Conquista e a 

Permanência na Terra: 

Formas de Luta no 

Assentamento Mosquito no 

Município de Goiás-GO, 

1986/2006 

Coelho, José 

Braga 

2007 UFG/GEOGRAFI

A 

Mestrado 

11 A Construção da 

Identidade de Três 

Gerações do MST, 

Assentamento Rancho 

Grande-Goiás 

Rosa, Joana 

dos Santos 

2009 PUC-

GO/SERVIÇO 

SOCIA 

Mestrado 

 

12 "Não estudou, fica na roça 

e vai pro cabo da enxada": 

sentidos e significados 

atribuídos à escola pelos 

trabalhadores rurais em 

Goiás 

Almeida, 

Rosivaldo 

Pereira de 

2009 UFG/EDUCAÇÃ

O 

Mestrado 

13 Quem deu à luz: a 

Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) e as práticas 

educativas na formação de 

trabalhadores rurais em 

Goiás  

Alves, 

Amone 

Inácia 

2010 UFG/EDUCAÇÃ

O 

Doutorado 

14 Políticas públicas de 

reforma agrária e 

segurança alimentar: 

análise comparativa dos 

agricultores familiares no 

território rural Vale do Rio 

Vermelho-GO 

Santos, 

Leandro de 

Lima 

2011 UFG/AGRONEG

ÓCIO 

Mestrado 

15 Conflito de usos em áreas 

de preservação permanente 

de assentamentos rurais e 

demais áreas em bacias 

hidrográficas de Goiás 

Oliveira, 

Victor 

Tomas de  

2013 UFG/ENGENHA

RIA DE MEIO 

AMBIENTE 

Mestrado 

16 Desafios e contradições no 

processo de 

territorialização 

camponesa: o caso do 

assentamento Itapira - GO 

Rodrigues, 

Elizeth 

Cândida de 

Souza 

2014 UFG/GEOGRAFI

A 

Mestrado 

17 Caracterização 

socioeconômica e análise 

de crenças em 

assentamentos rurais no 

município de Goiás, GO: 

inclusão das mulheres na 

renda familiar 

Iskandar, 

Gabriella 

Riad 

2014 UFG/VETERINÁ

RIA 

Mestrado 

18 Políticas Públicas e a Reis, Saulo 2015 UFG/AGRONEG Mestrado 
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agricultura familiar no 

assentamento serra 

dourada: Um diálogo em 

construção 

Ferreira ÓCIO 

19 A educação do campo, a 

luta pela terra e a 

(re)produção camponesa 

no município de Goiás 

Militão, 

Dorcelina 

Aparecida 

2016 UFG/AGRONEG

ÓCIO 

Mestrado 

Fonte: Informações retiradas do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Disponível em: 
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ASSENTADOS 

 

 
QUESTIONÁRIO114 

 
 

Assentamento: VILA BOA                   Parcela nº:_______ 
 

Data:_____/_____/_________.  

 
Pesquisa desenvolvida como subsídio à tese de Doutorado de Rodrigo Bastos Daude vinculado à linha de 

pesquisa Trabalho, Educação e Movimentos sociais do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Goiás, objetiva compreender a cultura no assentamento rural de Vila 

Boa, no município de Goiás-GO, no sentido de entender os elementos característicos do modo de vida do 
assentado. Declaramos que as informações levantadas nesta pesquisa serão utilizadas única e exclusivamente 

para fins científicos, não sendo revelada identidade de nenhum dos entrevistados. 

 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO/IDENTIDADE 
 

1.1 Composição Familiar 

Relação de Parentesco Idade Escolaridade
* Mora na Parcela  Atividade (Trabalho) 

Entrevistado (a)   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 

 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 
[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

   [  ] Sim 

[  ] Não _________ 
 

 

*Não Alfabetizado = 1; Alfabetizado = 2; Ensino Fundamental Incompleto = 3; Ensino Fundamental Completo = 4; Ensino Médio 

Incompleto = 5; Ensino Médio Completo = 6; Ensino Superior Incompleto = 7; Ensino Superior Completo = 8. 
 

1.2 Quanto à sua atividade, como se descreve?  
 

[   ] Trabalhador Rural       [   ] Camponês      [   ] Agricultor Familiar      [   ] Lavrador      [   ] Agricultor 

 

                                                
114 Questionário constituído a partir da pesquisa “Atlas sobre a Luta pela terra no município de Goiás/GO” de 

Janiel Divino de Souza no ano 2015 no Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo (GWATÁ) da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Cora Coralina.  
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[   ] Sem Terra                   [   ] Posseiro          [   ] Assentado                 [   ] Outro: __________________. 

 
Por quê se descreve dessa forma?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

2 – RELAÇÕES COM A TERRA/TRAJETÓRIA FAMILIAR 
 

2.1 Onde residia antes de ser assentado? Citar últimos três lugares e principal atividade familiar115. 
 

1. Município:_______________________. [   ] Campo   [   ] Cidade.  Atividade: [   ] ____________________. 
2. Município:_______________________. [   ] Campo   [   ] Cidade   Atividade: [   ] ____________________. 

3. Município:_______________________. [   ] Campo   [   ] Cidade   Atividade: [   ] ____________________. 
 

 

2.2. Há quanto tempo está assentado? 

 

[   ] menos de 1 ano      [   ] 1 a 5 anos      [   ] 6 a 10 anos      [   ] mais de 10 anos 

 

2.3. Como adquiriu a parcela? 

 

[   ] Ficou acampado na área   [   ] Comprou  [   ] Outro______________________. 

 

2.4. (se ficou acampado) Quanto tempo ficou acampado? 
 

[   ] menos de 1 ano      [   ] 1 a 5 anos       [   ] 6 a 10 anos      [   ] mais de 10 anos 

 

2.5. (se ficou acampado) Em quantos acampamentos diferentes ficou acampado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2.6. Como foi o processo para a conquista da terra (luta pela terra)? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

3 – PRODUÇÃO NO CAMPO 
 

3.1. Qual a área total da propriedade? (ha): _____.   

 

3.2. Área utilizada para produção (ha):____________.   
 

      Área arrendada (ha):__________. Para que atividade:_____________. 

 

 

 

3.3 Uso e ocupação da terra/produção agropecuária 

Produto Área Ocupada 
(hectare) 

Quantidade 
Produzida 

 

Quantidade 
Comercializada 

 

Valor da 
Produção 

(R$) 

 
 
 

 
 
 

 

Leite  
(litros/dia) 

    

Queijo (unidade/dia)     

                                                
115 Para atividade indicar: Trabalhador Rural Permanente: 1; Trabalhador Rural Temporário: 2; Agregado: 3; 

Meeiro: 4; Trabalhador Urbano (Especificar): 5; Outro (Especificar): 6. 
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Bovina 
 

Bezerro (unidade/ano)    

Carne (arroba/ano)    

 

Produção Animal 

 

Suína 
 

Carne  

(arroba/ano) 

    

 
 
Aves 

Frango 
(unidade/semana) 

    

Ovos 
 (unidade/semana) 

   

 
Outro 

 

 
____________ 

    

 
 
 
 
 
 

Culturas Anuais  

Arroz  
(sacas/ano) 

    

Feijão  
(sacas/ano) 

    

Milho grãos  
(sacas/ano) 

    

Milho silagem  
(toneladas/ano) 

    

Cana de Açúcar 
(toneladas/ano) 

    

Mandioca 
(toneladas/ano) 

    

 
 

 
 
 

Culturas Perenes 

Café  
(sacas/ano) 

    

Frutas___________ 
(sacas/ano) 

    

 
Outro___________ 

    

 
 

 
Hortaliças (Especificar): 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

 
Outros:_________________ 
 

    

 

 

 

3.4. Outras atividades produtivas no campo 

 

[   ] Artesanato:____________________________________________. Renda aproximada: R$__________.  
 

[   ] Alimentos:_____________________________________________. Renda aproximada: R$__________. 
 

[   ] Extrativismo:___________________________________________. Renda aproximada: R$__________. 
 

[   ] Outras:_______________________________________________. Renda aproximada: R$__________. 

 

3.5. Práticas Alimentares 
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3.5.1. Alimentos acessados (comprados, ganhado, trocado, etc.). Citar “todos” os alimentos consumidos. 

Alimento Quantidade/Mês Marca Local de Compra/Acesso 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

3.6. Equipamentos Agropecuários e Práticas Produtivas 

 

3.6.1 Equipamentos agropecuários e estruturas produtivas individuais: 
 

[   ] Trator    [   ] Grade    [   ] Arado     [   ] Pulverizador Mecânico    [   ] Curral Coberto    [   ] Tanque de Leite  
 

[   ] Ordenha Mecânica    [   ] Caminhão/Camionete     [   ] Outro:_______________________. 
 

[   ] Outro:________________________.  [   ] Outro:_________________________________. 
 

3.6.2 Equipamentos agropecuários e estruturas produtivas coletivas: 
 

[   ] Trator    [   ] Grade    [   ] Arado   [   ] Pulverizador Mecânico    [   ] Curral Coberto   [   ] Tanque de Leite  
 

[   ] Ordenha Mecânica   [   ] Caminhão/Camionete        [   ] Outro:_______________________. 
 

[   ] Outro:________________________.                       [   ] Outro:_______________________. 
 

 

3.6.3 Quais são as práticas adotadas no processo produtivo? 
 

[   ] Plantio Direto       [   ] Aração       [   ] Gradagem      [   ] Adubação Química 
 

[   ] Irrigação.  Qual tipo: (   ) gotejamento   (   ) tripa   (   ) aspersão (   ) Outro:___________. 
  

[   ] Correção de Solo (Calcareamento, etc.)    [   ] Curva de Nível     [   ] Controle Pragas/Doenças  
 

[   ] Pastejo rotacionado      [   ] Inseminação Artificial   [   ] Transferência de Embriões 
 

[   ] Outras________________________________________________________________. 

   

 

 

 3.6.4 Utiliza alguma destas práticas agroecológicas? 

  

[   ] Esterco 

[   ] Adubação Verde 

[   ] Compostagem 

[   ] Recuperação de Solo 

[   ] Caldas. Quais?_________________________________________________________ 
[   ] Urina de Vaca 

[   ] Fumo 

[   ] Outros:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4 – ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
 

4.1 Participa de algum tipo de organização política/social? 
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[   ] Sindicato Rural                                                     [   ] Sindicato dos Trabalhadores Rurais    

[   ] Movimento Social. Qual?_________________.   [   ] Partido Político. Qual?___________________. 

[   ] Outras:_______________________________.   [   ] Não. Por quê?_________________________. 

Que importância você atribuía a esta 

atividade?__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.2 Participa de algum tipo de organização produtiva? 
 

[   ] Cooperativa:_________________.         [   ] Associação:_________________. 

[   ] Grupo Coletivo_______________.         [   ] Grupo Familiar 

[   ] Outra:______________________.         [   ] Não. Por quê?____________________________________. 

 

4.3 Participa de práticas de apoio mútuo e/ou solidariedade? 

 
[   ] Mutirão     [   ] Troca de dia de Serviço    [   ] “Traição”    [   ] Outra:______________________________. 
 

[   ] Não. Por quê?_______________________________________________________________________. 

 

4.4 Comercialização da produção 
 

[   ] Feira Municipal_________________________ 

[   ] Feira do Pequeno Produtor 

[   ] CEASA  

[   ] PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 

[   ] PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 

[   ] Cooperativa:______________________. 

[   ] Atravessador:_____________________. 

[   ] Venda Direta ao Consumidor 

[   ] Outro:___________________________. 
 

 

5 – POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

5.1 Créditos Acessados  
 

5.1.1 Investimento 
 

[   ] PROCERA (extinto)         [   ] PRONAF A                  [   ] PRONAF Agroindústria 

[   ] PRONAF mulher              [   ] PRONAF Jovem          [   ] Moradia 

[   ] Outro:_____________.    [   ] Não acessou. Por quê?__________________________________. 
 

5.1.2 Custeio 
 

[   ] PRONAF Custeio                [   ] Crédito Fomento   [   ] Outro___________________________________. 

[   ] Outro________________.  [   ] Não acessou. Por quê?_______________________________________. 
 

5.2 Quais foram as principais dificuldades de acesso/aplicação do crédito? 

[   ] Burocracia                     [   ] Acesso ao DAP     [   ] Elaboração do projeto (Assistência Técnica) 

[   ] Aplicação do recurso     [   ] Valor do Crédito    [   ] Outro:______________________________. 

 

Organização/Empresa Periodicidade Serviços Prestados 

(Especificar) 

Qualidade 

EMATER/MDA [   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 
 
 

[   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

SEBRAE/INCRA [   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 
 
 

[   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

SENAR [   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 [   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

Cooperativa [   ] Semanal  [   ] Bom 
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5.3 Existe alguma relação com o poder público local (prefeitura, câmara municipal)? 

[   ] Sim                                   [   ] Não   
[   ] Outro______________________________________________________________________________.   
 

 

5.4 Assistência Técnica e Extensão Rural 

 

5.5 Educação  

 
5.5.1 Local de Estudo dos Filhos? 

 

[   ] Escola na Cidade:      (   ) mora na cidade para estudar        (   ) utiliza transporte para ir todos os dias 

 

[   ] Escola do Campo 

 

5.5.2 Em sua opinião, o que deve ser ensinado no dia a dia da escola? Citar temas. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5.5.3 Que atividades poderiam ser ensinadas que contribuam com o trabalho na parcela? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

5.6 Lazer/Religião 
 

5.6.1 Quais as principais atividades de lazer da família? 
  

No Campo: 
 

[   ] Esporte:______________________________________________________________. 

[   ] Pesca 

[   ] Outras atividades em rios/córregos/represas  

[   ] Festa:__________________________________________________________________________ 

[   ] Outros:_________________________________________________________________________ 
 

Na Cidade: 
 

[   ] Esporte:_________________________________________________________________________ 

[   ] Compras:________________________________________________________________________ 

[   ] Festa:___________________________________________________________________________ 

[   ] Outros:__________________________________________________________________________ 
 

5.6.2 Participa de alguma Igreja?          [   ] Não  [   ] Sim. Qual?_____________.  
 

5.7 Assistência Social 
  

5.7.1 É beneficiário de algum Programa de Transferência de Renda? 

______________ [   ] Mensal 

[   ] Outra_____________ 

 

 

[   ] Regular 

[   ] Ruim 

Universidade 
______________ 

[   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 
 
 

[   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

Loja Agropecuária 
______________ 

[   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 
 
 

[   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

Movimento Social 
______________ 

[   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 
 
 

[   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

Prefeitura 
______________ 

[   ] Semanal 
[   ] Mensal 
[   ] Outra_____________ 

 [   ] Bom 
[   ] Regular 
[   ] Ruim 

Outro 

______________ 

[   ] Semanal 

[   ] Mensal 

[   ] Outra_____________ 

 

 

 

[   ] Bom 

[   ] Regular 

[   ] Ruim 
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[   ] BPC116                  [   ] Idoso       [   ] Pessoa com deficiência   

 [   ] Bolsa Família     [   ] Outros ____________________________. 
 

5.7.2 Participa de algum Conselho Municipal? Cite____________________________________________ 
 

5.7.3 Recebe algum tipo de aposentadoria?  [   ] Não [   ] Sim  Qual?________. Valor: R$_____________ 
   

6 – OUTRAS QUESTÕES 
 

6.1 Sua família e/ou a comunidade mantém tradições culturais camponesas? 

 

[   ] Congada                                  [   ] Reza de Terço 

[   ] Folia                                         [   ] Festa de Santo 

[   ] Catira                                       [   ] Festa Junina 

[   ] Música Caipira                         [   ] Outra:________________________________________________ 

 

6.2 Quer que seus filhos permaneçam no campo?  

 

[   ] Sim. Por quê?______________________________________________________________________ 

 

[   ] Não. Por quê?______________________________________________________________________ 

 

6.3 Acha importante buscar mais terra para o assentamento dos filhos? 

 

[   ] Sim       [   ] Não 

Por quê? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6.4 Qual o significado da terra para o Sr(a)? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 BPC = Benefício de Prestação Consumada (LOAS) 
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APÊNDICE C-ENTREVISTA REALIZADA COM OS ASSENTADOS 

 

 

ENTREVISTA 

 

 
 

Assentamento: VILA BOA                   Parcela nº:_______ 

 

Data:_____/_____/_________.  

 
Pesquisa desenvolvida como subsídio à tese de Doutorado de Rodrigo Bastos Daude 

vinculado à linha de pesquisa Trabalho, Educação e Movimentos sociais do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, 

objetiva compreender a cultura no assentamento rural de Vila Boa, no município de Goiás-

GO no sentido de entender os elementos característicos do modo de vida do assentado. 

Declaramos que as informações levantadas nesta pesquisa serão utilizadas única e 

exclusivamente para fins científicos, não sendo revelada identidade de nenhum dos 

entrevistados. 

 

EIXOS/TEMÁTICAS DA ENTREVISTA 

 

Procedência- verificar as razões e condições que os levaram a se tornarem assentados, 

objetivando compreender seu modo de vida antes de conquistar a terra para contrastar com o 

momento atual;  

Produção no campo- o modelo de desenvolvimento agrícola mediante a organização 

do trabalho e tipos de alimentos produzidos; 

Práticas produtivas- descobrir quais ações são executadas no dia a dia da produção, 

tanto o plano familiar-individual ou coletivo, bem como as motivações e origens dessas 

práticas; 

Organização social- Como e quais instituições formativas o assentado convive no 

conjunto de suas relações sociais para interface com os vizinhos, poder público local, na 

comercialização de seus produtos e em que medida influenciam a produção e práticas 

produtivas, o sentido da terra e as perspectivas de reprodução social; 

Significado da Terra- relação moral com a propriedade no sentido de patrimônio para 

as futuras gerações, da valorização de sua atividade de agricultor ou como símbolo de poder 

econômico e político para assim perceber se, para aquele trabalhador sem-terra, que hoje está 

assentado, houve alguma mudança cultural no sentido de uma valorização da propriedade 

terra pela continuidade do patrimônio familiar e da herança a ponto de ser decisivo na sua 

permanência. 
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Perspectivas- Consciência de seu papel no histórico no processo de luta pela terra, 

leitura dos avanços e impasses na sua vida e a reprodução social do agricultor. Se há 

entendimento do assentamento como um espaço para que as famílias reconstruam um modo 

de vida como agricultores familiares, reprodução da vida familiar e de estratégias de inserção 

social. 

 

ROTEIRO SEMIPADRONIZADO PARA A SEGUNDA FASE DO TRABALHO DE 

CAMPO-ENTREVISTA COM OS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO VILA BOA 

 

Apresentam-se abaixo grandes questões temáticas pautadas nas categorias da 

entrevista que serviram de parâmetro para a condução das entrevistas. 

 

1) Desde quando é camponês, desde de que período na sua vida? 

2) A sua família (pais, avós) tinha alguma relação com a terra? 

3) A sua família ou você já possui alguma propriedade? 

4) Quais motivos o fizeram procurar uma terra num projeto de assentamento? 

5) Sua região de origem é diferente daqui? 

6) Como cuidava da terra, o que plantava lá? E aqui? 

7) O jeito de cultivar e trabalhar na terra mudou após o assentamento? 

8) Por que faz deste jeito? 

9) Como era a terra antes de o senhor chegar?  

10) Antigamente, plantava o quê? Por que continua fazendo o mesmo? Por que deixou de plantar? 

Por que só cria gado? Se tivesse apoio técnico, facilidade em financiamento, mudaria alguma 

coisa? 

11) Como você enxerga o comércio de seu produto? 

12) O que você acha que poderia ser para melhorar a venda dos excedentes da sua produção? 

13) Como organiza a produção? Conta com a ajuda de quem? 

14) Como é sua interação com os vizinhos? Na época do assentamento, trabalhava junto? E 

agora? 

15) O que põe em risco ou qual motivo levaria a vender o lote? 

16) Caso saísse, iria para outra terra ou para cidade? 

17) Sua relação com a terra mudou depois do assentamento? 

18) Sua vida melhorou (materialmente/simbolicamente) depois de possuir terra? 

19) Acha que a vida de seus filhos seria melhor no campo ou na cidade? 

20) Como analisa a reforma agrária? 
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APÊNDICE D-TAXA DE INFLAÇÃO-1999-2017 

 

TAXA DE INFLAÇÃO -1999-2017 

 

ANO TAXA (% ano) ANO TAXA (% ano) 

Fev. 1999 2,,24 Fev 2009 4,31 

Fev. 2000 5,97 Fev 2010 4,83 

Fev. 2001 7,67 Fev 2011 6,01 

Fev. 2002 12,52 Fev 2012 5,8 

Fev. 2003 9,30 Fev 2013 6,31 

Fev. 2004 7,60 Fev 014 5,68 

Fev. 2005 5,69 Fev 2015 7,70 

Fev. 2006 3,14 Fev 2016 10,35 

Fev. 2007 4,46 Fev 2017 4,75 

Fev. 2008 5,90   
Fonte: Autor, com dados retirados do Valor Econômico 

Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/4905314/mercado-reduz-projecao-de-inflacao-de-2017-para-415 
Fonte: Banco Central do Brasil   

Disponível: http://www.bcb.gov.br/pt-br#!/home 

 

 

 

De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), a inflação acumulada no 

período do governo Fernando Henrique Cardoso foi de 7,10%; no mandato do governo Lula, 

de 5,65%; de Dilma Rousseff, de 5,95% e do governo Michel Temer, de 7,37%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.valor.com.br/brasil/4905314/mercado-reduz-projecao-de-inflacao-de-2017-para-415
http://www.bcb.gov.br/
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ANEXO A- MAPA DOS ASSENTAMENTOS NO MUNICÍPIO DE 

GOIÁS 

 

Fonte:  SOUZA, J. D. Mapa da Reforma Agrária -Município de Goiás/GO - 2015. Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), Campus Goiás. Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo (GWATÁ). 
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ANEXO B- MAPA DAS PARCELAS DO ASSENTAMENTO VILA BOA 

 

 
 
Fonte:  SOUZA, J. D. Mapa da Reforma Agrária -Município de Goiás/GO - 2015. Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), Campus Goiás. Núcleo de Agroecologia e Educação do Campo (GWATÁ). 
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ANEXO C- RELATÓRIO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 
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