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RESUMO 

 

O processo de luta pela terra mostra os acampamentos e assentamentos como territórios de 

conflitos e contradições na luta pela reforma agrária, sendo assim o camponês goiano se 

reproduz socioculturalmente como assentado, revelando a constante transformação de um 

espaço movidos por diferentes objetivações. . Nessa perspectiva esta pesquisa teve como 

objetivo principal analisar o processo de territorialização camponesa no Assentamento Itapira 

e assim entender os desafios e as contradições que se fizeram presentes na sua constituição. 

Torna-se importante a compreensão da produção e reprodução das famílias assentadas no 

estado de Goiás, pois desde a década de 1980 a reforma agrária reassumiu uma posição de 

destaque na política nacional, sendo apontada como um dos vetores de promoção de 

desenvolvimento de justiça social no campo. Nesse período, houve um intenso processo de 

organização de movimentos sociais de trabalhadores sem-terra no município de Goiás, devido 

ao grande número de latifúndios improdutivos concentrados nesse município e na região de 

seu entorno. Nas décadas posteriores, esses movimentos influenciaram os trabalhadores dos 

municípios vizinhos como no caso de Itapirapuã, e assim esses trabalhadores sem-terra 

passaram a se organizar com a ajuda dos mediadores como o MST, CPT da Diocese de Goiás 

e outros agentes não institucionais. Ao analisar a atuação dos trabalhadores sem-terra na luta 

empreendida até a conquista da terra no assentamento, procurou-se compreender a construção 

de um território camponês, desde a fase de acampamento até a fase de efetivação do 

assentamento. A construção desse território camponês diz respeito à apropriação e domínio de 

um espaço socialmente partilhado, para o qual se atribui significados de pertencimento ao 

lugar, pelo modo.  Esse caso apresenta algumas especificidades, como a ação do latifundiário, 

que atuou também como “mediador”, colocando a propriedade disponível para 

desapropriação, com interesse de se capitalizar e manter-se como grande proprietário em outra 

região. Este fato se tornou comum na década de 1990, no qual os proprietários de latifúndios 

mantendo uma relação de compadrio com os trabalhadores passaram a compreender a 

desapropriação como um negócio lucrativo. Sendo assim a pesquisa nos permitiu verificar a 

importância da constituição dessa unidade territorial camponesa, que transformou um espaço 

improdutivo de latifúndio em um território vivo, revelando a importância econômica, social e 

política desse assentamento, bem como a significativa melhoria na qualidade de vida das 

famílias assentadas. 

 

Palavras-chave: Acampamento, Assentamento rural Itapira, Territorialização camponesa. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The struggle for land process shows the camps and settlements as territories of conflicts and 

contradictions in the struggle for agrarian reform, being so the peasant goiano reproduces as 

socioculturally seated, revealing the constant transformation states of a time and a space 

moved by different objectivations.In this perspective this research had as main objective 

analyze the process of peasant territorialization in Farm Settlement Itapira and so understand 

the challenges and contradictions that were present in its constitution.Becomes important to 

understand the production and reproduction of families settled in the state of Goiás, because 

since the 1980 land reform resumed a prominent position in national politics, it being seen as 

one of social justice development promotion of vectors in field.In this period, there was an 

intense process of organizing social movements of landless workers in the municipality of 

Goiás, because of the large number of unproductive estates concentrated in this municipality 

and surrounding region it. The following decades, these movements influenced the workers 

from neighboring municipalities as in Itapirapuã, and so these landless workers began to 

organize with the help of mediators such as the MST (Landless Workers' Movement), CPT 

(Land Pastoral Commission) of the Diocese of Goiás and other non-institutional agents. When 

analyzing the performance of landless workers in the struggle undertaken by the land of 

conquest in the settlement, it is intended to understand the construction of a peasant territory, 

from the camp phase until the stage of execution of the settlement. Construction on this 

peasant territory with respect to the appropriation and domain  of a socially shared space 

connected the way people use it, the organized and attribute meanings to the place. This case 

has peculiarities, as the action of the landowner, who also acted as "mediator", putting 

property available for expropriation with interest for traders to capitalize and to remain as 

large landowner in another region. This fact became common in the 1990s, in which the 

owner of large estates has a godfather relationship with the workers have come to understand 

the expropriation as a lucrative business. So being the research analysis showed the 

importance of the establishment of such peasant territorial unit, which turned an unproductive 

area of large estates in a living territory, revealing the economic, social and political 

importance of this settlement, as well as significant improvement in families' quality of life 

settled. 

 



 

Keywords: Camps, Itapira Rural Settlement, Peasant territorialization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

             Esta pesquisa tem como objetivo central analisar o processo de territorialização 

camponesa do Assentamento Itapira e, igualmente, entender os desafios e as contradições 

que se fizeram presentes na sua constituição, bem como na vida ordinária dos camponeses 

que, atualmente, vivem nesse assentamento. Para tal, compreende-se o território do 

assentamento como uma extensão apropriada e usada por esses camponeses e que, por isso, 

acompanha a ideia de territorialidade, isto é, o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence, interpretando-o como quadro dinâmico material e imaterial da vida social. 

             Tudo isso indica a necessidade de indagar a constituição do PA Itapira. Assim 

sendo, há uma demanda para qualificar e quantificar os elementos, os atores sociais e seus 

comportamentos, as heranças do passado e as intencionalidades do futuro, nesse território 

que está sendo construído com a conquista do sonho da terra de trabalho. O território revela 

as ações passadas e historicamente estabelecidas, tanto aquelas que o constituiu 

especificamente na formação do assentamento, quanto às heranças de experiências 

agrupadas ao longo do tempo, construindo significados para o lugar. Desse modo, os 

camponeses que participaram do movimento de luta pela terra são os atores que aparecem 

em permanente cooperação e conflito, mediados pelos objetos e revelando diferentes 

recursos de poder no uso desse território. 

              A construção deste trabalho far-se-á a partir da fala dos assentados, dos documentos 

coletados junto a eles, como fotografias, entrevistas gravadas, questionários com entrevistas 

semiestruturadas, e visitas aos órgãos públicos, como o INCRA e a sede da CPT, em 

Goiânia, além da prefeitura de Itapirapuã. Todos esses elementos dialogam com a teorização 

deles, tanto na Geografia como em áreas afins. 

              O trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro, considera-se a trajetória 

dos camponeses do Assentamento Itapira, desde o processo de arregimentação, pré-

acampamento, bem como a origem dos camponeses que fizeram parte do grupo no início da 

organização do acampamento, até a desapropriação da Fazenda Itapira e a conquista do 

assentamento. Examinamos o desafio da construção do território camponês, com suas 

contradições em cada ―fase‖, procurando analisar, também, a atuação dos agentes 
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mediadores, principalmente os mais citados pelos camponeses, no caso a CPT da Diocese de 

Goiás e o INCRA.  

 

 O início da pesquisa de campo deu-se no primeiro semestre de 2013. Assim 

construímos o primeiro capítulo do trabalho com informações coletadas  nas falas das treze 

famílias assentadas, as quais estiveram presentes desde o início do acampamento e faziam 

parte do movimento de luta pela terra na região. Ouvimos também as três famílias que, na 

ocasião do início do acampamento, trabalhavam como empregados na Fazenda Itapira. Com 

esse levantamento, pretende-se conhecer a história dos camponeses que lutaram pela 

formação do assentamento, bem como a motivação da luta.   

 

A fase de conquista e efetivação do assentamento, com a distribuição dos lotes entre 

as famílias e a análise do desafio em tornar-se dono da terra, bem como as dificuldades 

enfrentadas no início da instalação das famílias nos lotes, a permanência e a produção são 

temas do segundo capítulo. Por intermédio desse estudo, busca-se compreender a realidade 

do início da vida dessas famílias no assentamento e a maneira como foram enfrentadas as 

dificuldades iniciais. Já o terceiro capítulo tratará da organização espacial e da produção 

atual nos lotes; do modo de organização e de reprodução das famílias, da relação com o 

mercado e da sobrevivência/subsistência do grupo familiar e de sua religiosidade. 

 

 Realizamos a pesquisa sobre por acreditarmos na necessidade de uma reforma 

agrária que realmente produza alterações no sistema de concentração da propriedade rural no 

Brasil. Atualmente, há uma grande demanda por alimentos em todo o mundo, já que os 

países vêm conhecendo um novo patamar de consumo, o que produz grandes contradições, 

pois o aumento da produtividade do agronegócio, por exemplo, não representa uma melhoria 

na qualidade de vida da maioria da população, tampouco serve para justificar a manutenção 

do latifúndio, que representa o maior atraso na política agrária brasileira. Logo, é importante 

tornar público o atual andamento dos assentamentos não só no desenvolvimento econômico, 

mas em todos os aspectos sociais e culturais. 

 

             Ademais, uma apresentação do aparato metodológico do trabalho é substancial para 

demonstrar a maneira como estruturamos nossa compreensão neste texto. Para compreender-

se o processo de formação do Assentamento Itapira e dos conflitos na luta pela terra que se 

manifestaram no desenrolar dos acontecimentos, no tempo e no espaço, julgamos ser 
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necessário apreender a dinâmica da realidade da formação social desse território em seu 

desenvolvimento contraditório. Em função disso, fizemos uma análise do seu 

desenvolvimento, enfocando a micro-história, considerada num contexto mais amplo. 

Procuramos fazer um exame da vivência dos sujeitos participantes desse movimento, de seu 

modo de vida, de suas experiências com as forças políticas e econômicas que dominavam a 

região e a organização de sua resistência, destacando as influências culturais que interferem 

na elaboração do processo de luta pela terra. 

 

            Com a perspectiva de conhecermos o cotidiano dos camponeses que vivenciaram a 

luta pela terra e fazer um trabalho com a história contada a partir da visão dos camponeses, 

recorremos às fontes orais, com entrevistas a homens, mulheres e crianças que vivem 

atualmente no assentamento, como também a lideranças e mediadores das lutas populares. A 

observação foi constante para percebermos questões mais cotidianas. Consequentemente foi 

possível captar uma quantidade maior de questões, a fim de entender o modo como 

semelhantes camponeses enxergam o mundo, suas interpretações da luta pela terra e 

apreender aspectos que não são totalmente visíveis, mas que fazem parte da vida dos 

camponeses assentados presentes em relações cotidianas. A partir desse trabalho de 

observação e coleta de dados e entrevistas transcrevemos as falas dos camponeses 

assentados com citações, que por recomendação dos professores da Qualificação, 

procuramos não escrever exatamente como o camponês pronuncia as palavras, para evitar 

uma transcrição preconceituosa. E para preservar a identidade dos camponeses assentados 

usamos o número do lote no assentamento ao invés de citarmos seus nomes reais.   

 

Este trabalho constitui-se, metodologicamente, de consulta à bibliografia atinente ao 

tema (campesinato, luta pela terra, assentamentos rurais, reforma agrária e outros); de 

pesquisa de campo por meio de entrevistas programadas e entrevistas abertas com os atuais 

moradores do assentamento; de observação em campo, com visitas frequentes ao 

assentamento e conversas informais com os assentados para compreenderem-se os processos 

históricos, os aspectos da realidade, as contradições e os conflitos que, não raro, apresentam-

se de forma velada, buscando-se, assim, articulação da teoria com a realidade. Procuramos 

fazer uma observação direta de alguns acontecimentos importantes e estabelecer uma 

comparação, confrontando as informações obtidas com os depoimentos dos camponeses e os 

relatórios dos mediadores, com os documentos oficiais. Para isso, recorremos aos arquivos 

da CPT, da FETAEG, do INCRA e da Prefeitura de Itapirapuã. Ademais, utilizamos outras 
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formas de evidência da cultura camponesa e de manifestações do seu cotidiano, com 

registros audiovisuais (fotografias, gravações sonoras e vídeos), muito próximos de um 

trabalho etnográfico. 
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Assentamento - Chico Buarque, Terra (1997). 

 

Zanza daqui 

Zanza pra acolá 

Fim de feira, periferia afora 

A cidade não mora mais em mim 

Francisco, Serafim 

Vamos embora 

Ver o capim 

Ver o baobá 

Vamos ver a campina quando flora 

A piracema, rios contravim 

Binho, Bel, Bia, Quim 

Vamos embora 

Quando eu morrer 

Cansado de guerra 

Morro de bem 

Com a minha terra: 

Cana, caqui 

Inhame, abóbora 

Onde só vento se semeava outrora 

Amplidão, nação, sertão sem fim 

Ó Manuel, Miguilim 

Vamos embora 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/chico-buarque/
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CAPITULO 1 

 

 

 

PRENÚNCIO DA LUTA: OS CAMINHOS PERCORRIDOS ATÉ A CHEGADA À 

FAZENDA ITAPIRA 

 

 

            Os assentamentos rurais organizados sob a forma de ocupação de terras têm 

modificado um pouco da estrutura agrária do País, ainda que isso não promova a superação 

das injustiças sociais que se processam ao longo da história brasileira, tampouco provoquem 

alterações sociais na acumulação de riquezas, pois a criação de assentamentos rurais de 

reforma agrária, da forma como são estabelecidos no Brasil, faz com que haja uma 

transferência de capital — na qual os grandes beneficiados são os grandes latifundiários 

ocorrendo —, por consequência, a acumulação de riquezas e aumento da concentração da 

propriedade das terras. Isto á a tese fundamental desse trabalho, embora ela pareça um 

pouco pessimista. A natureza da política fundiária nacional dificulta, enormemente, a 

realização da reforma agrária em nível nacional em virtude do grande custo que ela produz 

para o Estado, que paga por propriedades mesmo quando são comprovados a 

improdutividade e o não cumprimento da função social da terra. Portanto, dificilmente, 

haverá recursos para torná-la massiva em todo o território brasileiro, como bem observa 

Medeiros e Leite numa alusão à importância de conhecermos a realidade dos assentamentos,  

 

Como resultado, se, por um lado, a tese esposada por alguns componentes 

do governo sobre a urgência da realização de uma reforma agrária que 
promovesse alterações substanciais na estrutura fundiária do País foi 

derrotada, por outro, as pressões dos movimentos e conflitos existentes na 

área rural levaram a que algumas desapropriações fossem realizadas. A 
elas, seguiram-se a criação de assentamentos pelo governo federal e pelos 

governos estaduais, nesse caso, por via de outros mecanismos de obtenção 

de terra que não a desapropriação por interesse social, que é um 

instrumento legal de uso exclusivo do governo federal. Apesar dos 
resultados ainda tímidos quanto ao número de famílias beneficiadas e o 

estoque de terras aproveitadas, existe, no Brasil, uma realidade agrária 

―reformada‖ nada desprezível, com um potencial de inserção — econômica 
política e social — a ser explorado mais exaustivamente (Medeiros e Leite, 

1997, p.2). 
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                  Como menciona os autores supracitados, torna-se importante, no contexto atual, 

em que a propriedade da terra e a produção de alimentos ganham destaque mundial, 

conhecermos a realidade dos assentamentos rurais de reforma agrária, instalados na década 

de 1990, quando efervesciam os movimentos de luta pela terra em Goiás. Este trabalho 

versará, especificamente, sobre este período. É válido analisar, pois, os assentamentos e seu 

desenvolvimento para além da questão econômica, buscando-se o entendimento da produção 

e da reprodução dessas famílias camponesas assentadas. É preciso ressaltar, outrossim, que 

cada assentamento apresenta especificidades próprias na sua trajetória.            

Recuperamos a história social da formação do espaço do Assentamento Itapira, a 

fim de percebermos o papel desempenhado pelos camponeses na construção de um 

território, conquistado a partir de uma luta pela terra de trabalho, muito embora as 

contradições do processo mostrem que o grupo que acampou inicialmente sofreu várias 

alterações ao longo do processo de criação do assentamento até o período atual.     

Considerando o contexto no qual o assentamento inclui-se, podemos reportar à 

década de 1980, quando houve um intenso processo de organização de movimentos sociais 

de camponeses sem-terra no município de Goiás. Tal concentração pode ser explicada pelo 

grande número de latifúndios improdutivos concentrados nesse município e na região de seu 

entorno, como também pelo histórico das oligarquias rurais que dominaram a política no 

estado de Goiás, concentradas nesse município. Um elemento de fundamental relevância a 

ser destacado é, sem dúvida, o papel realizado pela CPT da Diocese de Goiás, sob a 

orientação eclesiástica de Dom Tomás Balduíno
1
, como demonstrado em inúmeros trabalhos 

sobre esse tema de autores como Duarte (1999), Pessoa (1999), Rodrigues da Silva (2003), 

Santana da Silva (2003) e Marques (2002).  De acordo com Duarte: 

 

A Diocese de Goiás foi uma das mais ativas no apoio à luta dos 

trabalhadores rurais, incentivou a criação de sindicatos e de oposições 

sindicais. Com isso, foi se desenvolvendo, no estado, um novo 
sindicalismo rural, forte e combativo.(Duarte, 1999, p. 40) 

 

Harmonizando com o autor quando afirma a importância da presença da CPT da 

Diocese de Goiás, na organização e na mobilização dos camponeses e trabalhadores rurais 

em geral no estado de Goiás, confirmamos, a partir da fala dos camponeses assentados, que 

                                                
¹Dom Tomaz Balduíno  tomou  posse na Diocese de Goiás em dezembro de 1967, com posição teológica aberta 

à compreensão de que o Evangelho é um instrumento de conscientização do povo para a libertação, assumindo 

a defesa dos oprimidos/as, dos pobres, dentre eles os que não tinham terra para trabalhar e viver com 

dignidade. Para melhor esclarecimento sobre o tema, ver os trabalhos de Pessoa (1999) e Rodrigues e Silva 

(2003).   



20 

 

 

essa influência fez-se presente nesse movimento pela conquista do Assentamento Itapira, 

desde os primeiros passos na arregimentação do grupo na década de 1990. 

Os acampamentos, no modelo que conhecemos hoje, iniciaram-se em Goiás na 

década de 1980,com o acampamento que deu origem ao Assentamento da Fazenda 

Mosquito.Durante o período de acampamento, nessa propriedade, segundo relatado em 

pesquisas de Marques (2000), Pessoa (1999) e Rodrigues da Silva (2003), ocorreram 

inúmeros conflitos entre camponeses sem-terra e os proprietários da fazenda, os quais 

culminaram na desapropriação da Fazenda Mosquito e na criação do assentamento de 

mesmo nome em 1986. Nas décadas posteriores, o relativo sucesso da atuação dos 

camponeses, na criação desse assentamento, influenciou a organização de novos grupos em 

municípios vizinhos, como é o caso do município de Itapirapuã. O grupo que acampou na 

Fazenda Itapira, na segunda metade da década de 1990, iniciou sua formação no município 

com a ajuda de mediadores como a CPT (Comissão da Pastoral da Terra), a Diocese de 

Goiás, o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e outros agentes não 

institucionais. 

Analisando a atuação dos camponeses sem-terra, pretende-se compreender a 

existência de uma cultura camponesa na construção de um território, no caso o 

Assentamento Itapira, desde a fase de acampamento até a efetivação do assentamento. Nesse 

sentido, a territorialização pode ser entendida como múltiplas formas de construção e de 

apropriação, concreta ou simbólica, do espaço social. Assim, a construção desse território 

estaria numa combinação de processos que marcaram a vida desses sujeitos e dos 

acontecimentos do processo de luta pela terra, por via dos quais se concretizam atos 

políticos, culturais e sociais no espaço conquistado.  

O processo de territorialização envolve, simultaneamente, uma dimensão simbólica 

e cultural do espaço em que os grupos vivem e uma dimensão mais concreta da apropriação 

e da ordenação do espaço de caráter funcional (Haesbaert, 1997, p.42). Destarte, 

compreendemos a formação do assentamento como território de atuação dos camponeses, no 

qual são construídos símbolos e, a partir de cuja demarcação, configuram-se propósitos de 

luta e de enfretamento, de maneira a desafiar situações consolidadas, construir as relações de 

poder e a significação da condição camponesa e a valorização de suas identidades, pois esses 

atores realizam suas ações transformando o espaço de latifúndio em um território vivo, 

organizando-se com base em seus objetivos ou em seus sonhos, construindo, assim, sua 

história. 
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A partir de análises teóricas sobre estrutura agrária do País, associadas aos 

trabalhos acadêmicos que tratam do assunto abordado, como os de Bergamascoe Norder 

(1996), Bombardi (2004), Fernandes (1996), Marques (2000) e Pessoa (1999), constata-se 

que não há, por parte do Estado, a intenção de programar ações que promovam 

transformações significativas na estrutura agrária brasileira. Sobre tal característica 

perceptível na política agrária do Brasil, Bergamasco e Norder (1996) asseveram o seguinte: 

É importante, então, atentar para o fato de que, no Brasil, a implementação 

dos assentamentos não decorre de uma deliberada política de 
desenvolvimento voltada para o atendimento das demandas da população 

rural, mas de uma tentativa de atenuar a violência dos conflitos sociais no 

campo, principalmente a partir da primeira metade dos anos de 1980 
(Bergamasco e Norder, 1996, p.9).    

 

 

Para tanto, como os autores afirmam, entendemos que, tanto no estado de Goiás 

como no restante do País, as ações desenvolvidas pelo Estado
2
 intensificam uma reforma 

agrária conservadora, o que perpetua os mesmos problemas históricos que sempre estiveram 

presentes no território brasileiro, desde o início da colonização portuguesa, enraizados na 

concentração da propriedade da terra. Diante desse quadro inerte das políticas agrárias em 

curso no País, um dos papéis possíveis a serem desempenhados pela Geografia é o de 

compreender a luta pela terra e, assim, entender como se processa a intensificação da 

concentração fundiária.  

Essas lutas pela posse da terra apresentam-se, na maioria das vezes, em forma de 

conflitos violentos, como os que aconteceram nas décadas de 1980 e 1990, os quais 

chamaram atenção pela violência contra os camponeses sem-terra. A existência de situações 

de violência, como citado, repercutiram internacionalmente — dentre elas, podemos citar o 

exemplo do massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu em abril de 1996, no 

município de mesmo nome no sul do Pará. Nesse confronto, foram mortos 19 camponeses 

sem-terra por policiais militares. A intensa divulgação dos conflitos pela terra, envolvendo 

violência, como menciona Duarte (1999), aumentou o número de ocupações de terra em 

todo o País na década de 1990, 

 

Com a repercussão dos massacres que ocorreram em Corumbiara, em 

Rondônia e Eldorado dos Carajás, no Pará, as mobilizações de 
trabalhadores rurais sem-terra tornaram-se mais intensas, aumentando o 

número de ocupações, tanto de fazendas improdutivas como de prédios 

                                                
2
 No Brasil a criação dos assentamentos tem sido uma ação desempenhada pelo governo federal, através do 

INCRA (Instituto Nacional de reforma Agrária), que é o órgão encarregado pela política de Reforma Agrária 

desde de 1970. 
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públicos, principalmente de superintendências do INCRA (Duarte, p.39, 

1999). 

 

Mesmo sabendo que, quase sempre, os processos de ocupação de áreas de fazendas 

sucedem com conflitos, como demonstrado nos trabalhos dos autores mencionados, importa 

apresentarem-se as nuances específicas do estudo de caso ora pesquisado. Na Fazenda 

Itapira, constatamos algumas especificidades que demonstram outras relações de interesse, 

sobretudo da parte do proprietário, o qual, desde o início da formação do acampamento na 

propriedade, atuou como "mediador" e procurou manter diálogo com os acampados, 

colocando a propriedade disponível para a venda ao INCRA, "desde que" recebesse o preço 

de mercado pelas terras. Como observou Marques (2000, p. 81), em sua tese de doutorado 

sobre assentamentos no município de Goiás, no final da década de 1990, já se notavam 

mudanças significativas no comportamento dos fazendeiros da região, pois eles mostravam-

se mais "receptivos" em relação às ocupações, quando lhes interessava a desapropriação de 

suas terras. É o que constatamos no estudo de caso da Fazenda Itapira. 

Neste trabalho, enfocamos a micro-história dos movimentos camponeses, 

considerada em um contexto mais amplo. Analisamos a vivência dos sujeitos dessas 

manifestações e como se organizaram para lutar pela terra. Para conhecermos a trajetória e o 

cotidiano das pessoas que vivenciaram essa luta, remontamos aos relatos por meio de 

entrevistas com as lideranças do acampamento e com os homens e mulheres que hoje vivem 

no Assentamento Itapira, captando informações, observando o modo de viver e de ver o 

mundo e suas interpretações sobre a luta de que participaram para chegar aos dias atuais. 

Para chegarmos a esse objetivo, fizemos registros audiovisuais (fotografias, gravações 

sonoras e vídeos), buscamos estabelecer um confronto entre as informações obtidas em 

depoimentos dos camponeses e dos mediadores com os documentos oficiais, a partir de 

pesquisas no INCRA, arquivos da CPT e na prefeitura de Itapirapuã. Neste primeiro 

capítulo, consideramos a fala das treze famílias atualmente assentadas que fizeram parte do 

movimento de luta pela terra desde o início da década de 1990 e que participaram 

ativamente do acampamento. 

O acampamento na Fazenda Itapira traz uma especificidade em relação aos outros 

casos, pois a maior parte dos trabalhos escritos sobre o tema tem relatado conflitos e 

violência que antecedem a criação dos assentamentos, como no caso do Assentamento do 

Mosquito, no município de Goiás, o que é descrito nos trabalhos de Pessoa (1999), Marques 

(2000) e Rodrigues da Silva (2003). Entretanto, no caso estudado, consoante os depoimentos 
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dos camponeses, não houve violência
3
 física e direta contra os acampados, nos moldes 

mencionados anteriormente, cometida contra eles pelo proprietário ou por seus empregados, 

o que, segundo a fala desses atores, significou "uma chegada ao paraíso", depois de terem 

sido expulsos de outras fazendas nas quais estiveram acampados. Tal especificidade, porém, 

não afasta esse acampamento do objetivo dessa fase de luta pela terra, o qual é tornar a luta 

visível nesses espaços transitórios, de acordo com Fernandes: 

 

Os acampamentos são espaços e tempos de transição na luta pela terra. 

São, por conseguinte, realidades em transição. São as forma de 
materialização da organização dos sem-terra e trazem, em si, os principais 

elementos organizacionais do movimento. (Fernandes, 2001, p.11-12). 
 

 

A conquista do assentamento é resultante da luta explicitada, mormente, nessa fase 

de acampamento, como relata Fernandes, uma vez que, no momento em que os camponeses 

acampam, tornam sua luta reconhecida. Para esse autor, os acampamentos são espaços 

transitórios, já que as realidades estão em transformação, ou seja, é a espacialização da luta 

pela terra, e espacializar significa "registrar, no espaço social, um processo de luta" 

(Fernandes, 1999, p.136). Conseqüentemente, nesse caso específico, para as famílias que 

participaram do acampamento na Fazenda Itapira, esse momento era mais um recomeço no 

projeto de luta, pois já tinham acampado em outras fazendas e nas margens de rodovias.   

No caso estudado, a organização do grupo contou com o apoio decisivo prestado 

pela Diocese de Goiás, sendo que essa luta é motivada por um projeto de vida camponês em 

busca de uma terra de trabalho. Consideramos, ainda, que a organização do grupo teve início 

num contexto regional marcado pela emergência de uma série de lutas que ganharam 

destaque na década de 1980, a partir de um movimento que se inicia no município de Goiás. 

Essas lutas ganharam legitimidade, na visão dos trabalhadores sem-terra, a partir do 

momento em que o Estado brasileiro começou a desapropriar as fazendas ocupadas, criando 

os assentamentos. Portanto, o ato de ocupar tornou-se, para esses trabalhadores, uma forma 

apropriada de reivindicar seus direitos e, talvez, a única forma de ter acesso ao sonho de 

possuir uma terra própria para trabalhar e viver de forma digna.   

Assim sendo, a fase de acampamento passou a fazer parte da memória, 

configurando a formação da subjetividade socioespacial ou territorial, que cria, embora de 

forma particular para cada sujeito, o sentimento de pertencimento a esse lugar, contribuindo 

                                                
3
 A violência praticada contra os camponeses nem sempre se apresenta na forma física, ela podre ser observada 

nas relações de compadrio, nas dívidas que os camponeses e trabalhadores assalariados adquirem com os 

grandes fazendeiros e, assim, sentem-se submissos aos patrões. 
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para a formação da identidade camponesa. Nesse caso, a luta caracteriza-se mais pelo desejo 

de possuir um pedaço de terra, de voltar às origens, do que propriamente da conscientização 

política, como já dissemos no início. É a conquista da tão sonhada independência, da 

liberdade de poder controlar a própria vida e seu próprio tempo trabalhando por conta 

própria. 

 

 

1.1. PERSONAGENS DE UMA LUTA: O PAPEL DOS MEDIADORES NA 

GEOGRAFICIDADE DA LUTA PELA TERRA E SUAS CONTRADIÇÕES 

 

 

Esse cantinho é a coisa mais importante na minha vida, a paz, 

a liberdade que eu encontrei aqui, nunca teve igual. Sou muito 

feliz por estar aqui, por essa conquista, a luta foi dura, mas 

valeu a pena lutar. (Assentado do lote 10, ex-presidente do 

acampamento, maio 2013) 
4
 

                                                

Ao ouvirmos os relatos, durante as entrevistas ou nas conversas informais, notamos 

que os assentados falam de forma recorrente da importância da CPT da Diocese da Cidade 

de Goiás, na "tomada de consciência", tomada de consciência que nem sempre se traduz por 

conscientização política tampouco de consciência de classe
5
, mas, na maioria dos relatos 

ouvidos, diz respeito ao desejo de lutar por justiça social e pela terra de trabalho como um 

direito, sem se sentirem "invasores" ou "baderneiros". Semelhante afirmação pode ser feita 

com base nas respostas colhidas nas entrevistas. Sendo assim em 55% das famílias 

entrevistadas, elas esclareceram que iniciaram a participação no movimento de luta pela 

terra através das celebrações da Igreja Católica e de ensinamentos e reuniões promovidas 

pelos agentes da CPT. Os outros 45% das famílias tomaram conhecimento do movimento de 

luta através de parentes e amigos que já participavam dessa luta. 

                                                
4
 Para preservarmos a identidade dos camponeses assentados vamos usar o número do lote para identificá-los 

ao invés de citarmos os nomes reais. 
5Na pesquisa de campo, notamos que os camponeses do Assentamento Itapira participaram da luta mais por 

desejarem conquistar um pedaço de terra e tornarem-se donos da terra, para trabalhar de forma digna, 

motivados, na maioria dos casos, pelos ensinamentos da Igreja Católica com o evangelho da libertação, assim 

como aconteceu em outros acampamentos, como demonstrado por Pessoa (1999) Silva (2003). Logo, quando 

nos referimos à consciência de classe, estamos considerando a proposição de Thompson (1987), segundo o 

qual classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns (herdadas ou partilhadas), 

sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e contra outros homens cujos interesses diferem (e, 

geralmente, opõem-se) dos seus.   
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Analisamos a trajetória e os percursos das famílias que, atualmente, estão assentadas 

e que estiveram acampadas, a fim de entendermos sua participação no movimento desde o 

ano de 1995, quando a CPT fazia um trabalho de conscientização da situação do camponês 

sem-terra em toda a região que abrangia a Diocese de Goiás e, mais intensamente, na região 

do Rio Vermelho, nos municípios em torno do município de Goiás, entre quais incluía-se o 

município de Itapirapuã. 

             Os camponeses que acamparam na Fazenda Itapira e que continuam como 

assentados nos dias atuais, responderam ao questionário e esclareceram que participavam 

das celebrações realizadas pela Igreja Católica e foi nessas celebrações que 55% das famílias 

conheceram o movimento de luta pela terra e aderiram a essa luta. O restante das famílias 

acampadas 45%, responderam que ficaram sabendo das ocupações e conheceram luta pela 

terra através de parentes e amigos. Esses números mostram a grande importância do trabalho 

de conscientização realizado pela Diocese de Goiás no período do bispado de Dom Tomás 

Balduíno, direcionando o trabalho para as preocupações com os trabalhadores rurais, como 

destaca  Silva: 

 

Esta igreja deu outro sentido à luta pela terra no município de Goiás. Não 

se diferenciou o espaço de construção da luta pela terra e espaço de 

discussão de uma forma de ―rezar‖ militante. O universo simbólico 
preparado por Dom Tomás permitiu que os camponeses tivessem 

segurança para lidar com os discursos que apareciam, nos quais eram 

apresentados como ladrões e vândalos. O discurso da terra prometida 
contribuiu para que o povo mudasse suas ações e estas mudanças 

espelharam-se na forma de enxergar suas próprias ações, enfim, no auto-

reconhecimento. (Silva, 2003, p.89). 

 

Em face desses números, entendemos que, apesar de existirem outros mediadores 

atuantes na região, a CPT da Diocese de Goiás esteve presente em todo o processo de luta 

junto aos camponeses, com mais intensidade do que os outros mediadores como os 

sindicatos. 

Os camponeses relatam que as palestras que os agentes da CPT organizavam 

fizeram com que eles compreendessem que a propriedade da terra precisa cumprir sua 

função social, ou seja, ser produtiva, e, quando isso não acontece, a lei permite que a terra 

improdutiva seja desapropriada. Para esses camponeses, a Igreja representa o apoio moral, 

conferindo legitimidade à sua luta. Sobre a formação desses grupos e de suas lideranças 

através de conscientização pela CPT da Diocese de Goiás Marques assevera que: 
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Como a questão agrária foi apresentando cada vez maior peso nas 

discussões dos grupos de reza, foram sendo criados novos grupos voltados 

de forma específica para esta temática. No início, os trabalhadores sem-
terras não conheciam os seus direitos, nem sabiam a quem recorrer, muitos 

ignoravam a existência de entidades como a FETAEG e a CPT. Foram 

realizadas reuniões para conscientizá-los para as ocupações. Eram 

―reuniões da Zenaide‖, que aconteciam mensalmente, em geral, nas casas 
paroquiais ou sindicatos destas comunidades. (Marques, 2000. P. 127) 

 

  

Sobre as reuniões feitas com os mediadores em Itapirapuã, a assentada do lote 16 

diz, em entrevista, que tomou conhecimento das ações de luta pela terra pela reforma agrária 

por via da CPT da Diocese de Goiás e que soube dessas reuniões porque foi convidada a 

participar por amigos e conhecidos, que já viviam em acampamentos no município. No 

início do processo, as reuniões eram coordenadas pela irmã Zenaide e pelo Padre Chiquinho 

(Padre Francisco Cavazzute
6
). As reuniões sucediam na igreja católica ou nas casas dos 

participantes: 

 

As reuniões eram realizadas todo sábado, algumas vezes era na Igreja 

Católica de Itapirapuã, e, na maioria das vezes, aconteciam no fundo dos 

quintais mesmo, para que as pessoas de fora do movimento não 

percebessem a nossa intenção de ocupar terras, pois existia muito 

preconceito e até mesmo as pessoas da própria família eram contra a gente 

participar do movimento. Então, nas reuniões, também tinham cantos, 

rezas e eles nos ensinavam o sentido de trabalhar na terra. E ensinavam que 

a justiça de Deus, a igualdades dos filhos de Deus tinha que ser aqui na 

terra. (Assentada, do lote 16, 2013). 

 

O assentado do lote 16 relata que a CPT ajudava a preparar as ocupações, fornecia 

o transporte e, depois, durante todo o período de acampamento, assistia a organização da 

vida, fornecendo cesta básica e ajudando no diálogo com as autoridades. Contudo as 

decisões deveriam ser tomadas pelos próprios camponeses sem-terra. Sobre a formação 

desse grupo, ele conta que, 

 
Nessa época, no final de 1995, os agentes da CPT da Diocese de Goiás é 

que ajudavam a gente a se organizar, a se defender. Nesse ano, eles 

                                                
6 O Padre Francisco Cavazzute atuou na Igreja de Itapirapuã, que faz parte da Diocese de Goiás, na década de 

1990, e participou ativamente do movimento de luta pela terra e reforma agrária na região, tanto que o 

Assentamento Liberdade, criado no município em 2006, chamar-se-ia Padre Chico Cavazzute em homenagem 

à sua atuação, mas, como é proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público, 

de qualquer natureza, a homenagem dos camponeses não pôde se concretizar. 
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organizaram nossa primeira turma desse grupo, era mais ou menos umas 

setenta famílias. Aí, eles nos ajudaram a organizar nossa primeira 

ocupação, arrumaram o caminhão para a nossa primeira ocupação na 

fazenda do doutor Mauro. Depois do acampamento montado, eles 

ajudavam com tudo. Forneciam cesta básica, junto com a FETAEG, 

ajudavam a conversar com as autoridades, ajudavam quando a gente tinha 

que deslocar até Goiânia, pra ir ao INCRA, nas passeatas. Em tudo, a gente 

contava com a ajuda da Igreja da Diocese de Goiás. (Assentado do lote 16, 

2013). 

 

A atuação da Diocese de Goiás junto aos camponeses sem-terra, no processo de luta 

pela terra, é reconhecida e já foi tema de vários trabalhos e pesquisas que ressaltam a 

importância de Dom Tomás Balduíno, que iniciou seus trabalhos na diocese, na década de 

1960, a fim de estabelecer uma relação de proximidade com as questões populares, no que 

tange à libertação, apoiando os oprimidos, como os trabalhadores rurais sem-terra. Nessa 

perspectiva, a CPT foi criada na década de 1970 e passou a atuar junto aos movimentos 

sociais na conscientização dos camponeses em relação aos seus direitos e a organizarem-se 

para reivindicá-los, como afirma Pessoa: 

 

 Além de se empenharem em garantir a autonomia dos agricultores no 
processo de ocupação, (...), os militantes católicos sempre fazem um bem 

articulado exercício de explicação da sua nova identidade, imbricadamente 

religiosa e política. Essa explicação é, por vezes, perfeitamente reproduzida 
nas falas dos ocupantes, (...). Mas, para os trabalhadores rurais envolvidos 

nas ações concretas, já se tornou quase uma cultura própria da luta pela 

terra o recurso a alguma entidade religiosa católica, desde que identificada 
com a Igreja Progressista. É, sem dúvida, o principal mediador e fonte de 

legitimidade e de orientação na luta pela reforma agrária (Pessoa, 1999, 

p.140). 

 

 

A Comissão da Pastoral da Terra, consoante seus agentes, atua com o intuito de 

auxiliar os camponeses sem-terra, mas a iniciativa da ocupação da terra é exclusiva dos 

camponeses, além de que, esses camponeses devem ser sujeitos de suas próprias ações. Tal 

versão, segundo Pessoa, é contestada por diversos autores, pois essa entidade realizava 

cursos de capacitação para os camponeses com o objetivo de conscientizá-los, logo, eles 

seriam considerados destituídos de conhecimento e, por isso, necessitam que outros os 

organizem na luta pelos seus direitos e pela terra de trabalho. 
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As treze famílias que participaram, desde o início do acampamento, são unânimes, 

nos seus depoimentos, em reconhecer a importância fundamental da Diocese de Goiás como 

o principal agente mediador, que colaborou, desde a ocupação e a formação do 

acampamento, na organização, nos ensinamentos, na criação dos estatutos que ajudaram a 

manter a convivência nessa fase e, também, contribuíam para a sobrevivência e permanência 

do grupo acampado, com doação de cestas básicas, como constatamos em entrevista com o 

assentado do lote três: 

 

Se não fosse o pessoal da Igreja Católica da Diocese de Goiás ajudar, 

ensinar e esclarecer nossos direitos, a gente nunca tinha conseguido o que 

tem hoje, eles nos ajudaram em tudo, desde arrumar o caminhão pra gente 

vir para acampar na fazenda, ajuda com comida, trazia cesta, roupa, afinal, 

de tudo. E ainda eles nunca obrigaram a gente a mudar de religião, quem 

não era católico eles não fizeram passar para a igreja católica. Junto com a 

CPT, quem nos ajudava era a FETAEG, que também mandava cesta básica. 

E o INCRA também ajudava com cesta básica. Se não fosse essas ajuda, 

não tinha como ficar acampado, pois não era todo dia que tinha jeito de 

trabalhar para quem estava no acampamento. Então, se não fosse essa 

ajuda, a gente tinha que ir embora ou morria de fome. Só tenho que 

agradecer esse povo da CPT. Frei Marcos, o Dom Tomás, o Luismar, o 

Pedroso , o Antônio Baiano e o Nicola. (Assentado do lote 03, 2013). 

 

Os agentes da CPT e demais representantes da Igreja Católica, citados pelo 

camponês assentado — como Dom Tomas Balduíno, Luismar (agente pastoral falecido em 

2003), Pedroso, Frei Marcos, Antônio Baiano, Irmã Zenaide e Padre Chico — são nomes 

recorrentes nos trabalhos de pesquisa já mencionados, como Santana da Silva (2003) e 

Pessoa (1999), sobre a atuação da Diocese de Goiás junto aos camponeses e ao movimento 

de luta pela terra. 

A fala do assentado reforça a importância da Comissão da Pastoral da Terra da 

Diocese de Goiás na organização desses camponeses e evidencia certo grau de dependência 

deles em relação ao trabalho da CPT. No caso estudado, os camponeses assentados acabam 

se esquecendo da atuação dos outros mediadores em virtude do grande espaço ocupado pela 

CPT nesse processo de luta. Sobre a relevância do trabalho da CPT da Diocese de Goiás e 

acerca da relação dela com o MST, José Santana da Silva escreve que, 
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No movimento de ocupação e formação de acampamentos de sem-terra, a 

CPT Regional de Goiás foi mais ativa do que nos casos de resistência dos 

posseiros contra a grilagem. Além de contribuir com mais frequência na 
organização direta das ações, os seus agentes foram os principais 

articuladores de um núcleo do MST no estado e cumpriram importante 

papel na encampação da luta pela terra por parte das entidades sindicais, 

especialmente a Fetaeg. No caso da criação da Secretaria do MST, a 
iniciativa partiu dos próprios agentes da Pastoral da Terra em conjunto com 

agentes da Pastoral da Diocese de Goiás. (Silva, 2003, p.169). 
 

 

Autores como Martins (1981), Marques (2000), Pessoa (1999) e Rodrigues da Silva 

(2003), descrevem que essa ação dos mediadores faz com que eles assumam o protagonismo 

da luta, o que demonstra as contradições do movimento as quais muitas vezes evidenciam as 

causas da luta desses mediadores em detrimento dos sonhos e vocações dos camponeses 

envolvidos na luta pela terra, pois, segundo esses autores, semelhante luta do camponês, no 

Brasil, não está diretamente relacionada com um projeto político, mas com a conquista de 

um sonho que seria a terra de trabalho e de liberdade. Por isso, os mediadores, como no caso 

estudado na Fazenda Itapira, acabam atuando como dirigentes dos camponeses como 

assevera Silva: 

 

Talvez, nesse aspecto da postura frente ao protagonismo político dos 

trabalhadores rurais, esteja uma das maiores contradições da CPT regional 
de Goiás. Embora não se assuma como uma entidade de classe, conforme 

já indicado, em diversas circunstâncias os seus agentes atuaram como 

dirigentes de trabalhadores no campo. (Silva, 2003, p.99). 
 

A presença da CPT da Diocese de Goiás, segundo Pessoa (1999, p.144) fez e faz 

parte da história de luta pela terra, ainda que ela queira que se pense que é o próprio povo 

quem está falando e agindo. A atuação dessa entidade como mediadora gera várias críticas 

sobre os interesses dos camponeses e os dos mediadores, contudo essas críticas não 

destituem a importância dessa entidade junto às conquistas dos assentados.  

 Os demais mediadores citados pelos camponeses assentados são a FETAEG e o 

próprio INCRA, os quais, segundo eles, foram importantes para a permanência das famílias 

no período do acampamento, sobretudo pela ajuda que forneciam com cestas básicas de 

alimentos que eram essenciais para a sobrevivência, pois o trabalho que conseguiam, na 

época, não lhes fornecia remuneração suficiente para que adquirissem alimentos o bastante. 

Além da ajuda com cesta básica, os ex-líderes do acampamento Sebastião Silvério e Galego 
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fazem questão de destacar que a atuação dos funcionários do INCRA como mediadores
7
, 

nesse caso, foi essencial para a desapropriação da Fazenda Itapira, de maneira que, ao ser 

comparado com outros processos, na visão destes aconteceu de forma rápida (em pouco 

mais de um ano), assim como aconteceu na Fazenda Tamboril com a qual faz limites. E os 

camponeses reconheceram-no como um processo rápido devido à influência da participação 

do referido órgão federal.   

 

1.2. PERCURSOS DA LUTA DO GRUPO DE TRABALHADORES SEM-TERRA 

QUE ORIGINOU O PA ITAPIRA 

 

Ao estudarmos as formas de organização dos movimentos sociais de luta pela terra, 

devemos ponderar como relata Santos (1985, p. 5), que ―a análise é uma forma de 

fragmentação do todo que permite, ao seu término, a reconstituição desse todo.‖ 

Considerando o assentamento como resultado da luta travada pelos camponeses ao longo de 

uma trajetória, reconhecemos que a importância dessa luta assume valores diferentes a cada 

momento no sistema temporal e no espacial como nos diz Santos sobre os elementos do 

espaço: 

 
O que nos interessa é o fato de que a cada momento histórico cada 

elemento histórico muda seu papel e sua posição no sistema temporal e no 

sistema espacial e, a cada momento, o valor de cada qual deve ser tomado 
da sua relação com os demais elementos e com o todo. (Santos, 1985, p.9) 

 

Então, percebemos que o movimento estudado tem sua temporalidade e 

espacialidade modificadas, pois, no final da década de 1980, essa luta estava diretamente 

ligada às ocupações de terra, as quais eram organizadas com o apoio de entidades como a 

CPT, a FETAEG e o MST. Naquele momento histórico, final da década de 1980, o 

crescimento desses movimentos permitia relacionar a questão agrária com o desemprego, a 

fase de abertura política com o fim da ditadura militar, à desigualdade social, à violência e à 

re-territorialização do camponês excluído do campo pela agricultura capitalista. Neste 

                                                
7 O termo mediador está empregado como o proposto por Oliveira (2004, p.37), aludindo, de imediato, àquela 

figura que assume o papel de firmador da ponte entre partes diferentes e, por vezes, divergentes, com vistas a 

um determinado resultado. A partir dessa definição, que representa a realidade observada, referimo-nos ao 

mediador como ator capaz de realizar negociações que levem à consolidação em meio a interesses divergentes. 

E essa mediação dar-se-ia com base em capitais simbólicos, culturais e políticos. O tema tem sido discutido por 

autores como Pessoa (1999) e Novaes (1994), dentre vários outros. 
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estudo de caso, o processo de re-territorialização está mais ligado ao sonho de possuir terra, 

de ser dono do próprio tempo de trabalho, como pode ser constatado por meio da 

interpretação das respostas fornecidas pelos camponeses que acamparam na Fazenda Itapira, 

pois a grande maioria declarou que trabalhavam na região, como empregado assalariado nas 

fazendas, como trabalhador rural/diarista ou ainda como agricultor meeiro, como mostra o 

gráfico. 

 
               Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

              

              O gráfico 01 representado acima corrobora com a informação de que o modo de 

vida dos trabalhadores sem-terra acampados na Fazenda Itapira, em sua grande maioria 

estava diretamente ligada a cultura camponesa goiana, pois em mais de 80% dos chefes das 

onze famílias que responderam ao questionário já trabalhavam com atividades relacionadas 

com o meio rural como trabalhadores rurais assalariados, diaristas ou como meeiros, como 

já esclarecemos anteriormente dos atuais  . Assim o sonho de possuir a terra para trabalhar 

pó conta própria era o fator de maior identificação com os movimentos de luta pela terra. 

 

A maioria desses camponeses residia no município de Itapirapuã, como mostra a 

tabela 01. 
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Tabela 01 - MUNICÍPIOS ONDE RESIDIAM AS FAMÍLIAS QUANDO DECIDIRAM 

PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE LUTA PELA TERRA. 

MUNICÍPIO PORCENTAGEM 

JUSSARA 18% 

ITAPIRAPUÃ 73% 

MATRINCHÃ 9% 

Fonte: Trabalho de campo, 2014.  

 

Para o maior número desses entrevistados, a luta começou, de fato, no ano de 1995, 

quando foi erguido um acampamento às margens do Rio Agapto, no município de Goiás, de 

onde foram expulsos alguns meses depois, com ordem de despejo e força policial. Segundo 

a fala de ex-líderes do acampamento, o grupo contava com mais de setenta famílias, as quais 

participavam de reuniões frequentes organizadas pelos agentes da CPT, no município de 

Itapirapuã, desde maio de 1995. Após o despejo do acampamento às margens do rio Agapto, 

as famílias formaram um novo acampamento na Fazenda Santa Maria, no município de 

Goiás, da qual também foram expulsos. Nessa trama de ocupação e despejos, com mandatos 

de reintegração de posse a favor dos fazendeiros, o grupo passou ainda pela Fazenda Santa 

Marta, no município de Goiás, e pela Fazenda Capão da Canoa, no município de Matrinchã, 

em cuja ocupação, no ano de 1997, o grupo estava dividido, de maneira que a outra parte do 

grupo ocupou a Fazenda Tamboril, no município de Itapirapuã. 
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Foto1: Ação da Polícia Militar para despejo dos camponeses sem-terra na Fazenda Tamboril, em 

maio de 1997.  

 

 

Fonte: Vídeo feito pelos camponeses sem-terra acampados na Fazenda Tamboril em 1997. 

 

Foto 02: Ação policial com despejo dos camponeses acampados na Fazenda Tamboril em 1997.  

 
Fonte: Vídeo feito pelos camponeses sem-terra acampados na Fazenda Tamboril em 1997. 

 



34 

 

 

O grupo que ocupou a Fazenda Tamboril logo conseguiu provar que a propriedade 

era improdutiva, mesmo assim, no mês de maio de 1997, foram obrigados a desocupar a 

fazenda em duas ocasiões. Durante a ação de despejo citada, a ação da polícia militar foi 

gravada pelos próprios camponeses. Como os policiais sabiam que estavam sendo filmados, 

procuram não usar métodos violentos no despejo. Além da ação policial nesse despejo, na 

gravação também se mostra a vida no acampamento no ano de 1997. Entre os preparativos 

para iniciarem-se acampamentos e ações de despejo, é possível ver a atuação dos agentes da 

Igreja Católica, como, por exemplo, a do Padre ―Chico‖ fazendo orações e abençoando os 

camponeses num momento em que estes se preparavam, na saída, para montar mais um 

acampamento. Dona Vilma, que participou desse momento, esclareceu que 

 

O Padre Chico estava sempre presente nos ajudando junto com o pessoal 

da CPT todo. Eles forneciam o caminhão para o nosso transporte. Nesse 

dia que nós estávamos saindo para iniciar outro acampamento, ele fez 

questão de ir junto com a gente e fazer uma oração pedindo a proteção de 

Deus para a gente ter sucesso na nossa luta. (Assentada do lote 3, 2013).  

 

Assistindo à fita de vídeo gravada pelos camponeses, no período de acampamento, 

no ano de 1997 na Fazenda Tamboril, é possível acompanhar o cotidiano nas barracas de 

lona preta ou cobertas de folhas de palmeiras, sob as quais as famílias organizavam o núcleo 

de ocupação reproduzindo atividades do cotidiano que permitiam a sobrevivência e 

reproduziam  práticas do modo de vida camponês como o hábito de cultivar pequenas hortas 

ao lado das barracas, bem como a presença de pequenos animais domésticos. Geralmente, 

no centro do acampamento, existia o barracão coletivo, onde se organizavam as reuniões 

semanais e as celebrações religiosas.  

No ano de 1997 foi comprovada que a Fazenda Tamboril era improdutiva e apta à 

desapropriação para fins de reforma agrária através de vistoria do INCRA. No mesmo ano 

de 1997 foi criado o Assentamento Tamboril. A outra parte do grupo, que ocuparia a 

Fazenda Itapira  tinha sido expulsa da Fazenda Capão da Canoa e estava, segundo o líder do 

grupo, na época, sem perspectivas de ocupar uma  nova área, muitas famílias já estavam 

desanimadas. Foi nessa época que os líderes do grupo resolveram ir para a sede do INCRA 

na capital do Estado. Quando estavam no prédio do INCRA, em Goiânia, um dos assentados 

do grupo da Fazenda Tamboril também estava presente e explicou a situação da Itapira, que 
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se localizava nos limites da fazenda desapropriada. O fato motivou-os a ocupar a Fazenda 

Itapira, como conta, em entrevista, o assentado do lote dez um dos ex-presidentes do 

acampamento: 

 

Na época, no final de 1997, nosso grupo tinha só vinte e poucas famílias, 

pois, no início, nosso grupo era grande e nós estávamos  muito 

desanimado, pois nós tinha sido expulso da fazenda onde nós tava 

acampado, em Matrinchã. Então, eu e o Galego fomos pro INCRA, em 

Goiânia. Nessa época, eu era o vice-presidente e ele, o Galego, era o 

presidente do acampamento. E foi lá no INCRA que eu fiquei sabendo 

dessa fazenda, aqui, porque eu converso muito. Aí, um rapaz da Fazenda 

Tamboril, que era muito meu amigo, falou que essa Fazenda Itapira tava 

pra ser vendida e que a Tamboril já tinha sido desapropriada, então essa 

tinha grande chance de saí, que o INCRA ia negociar. Então, a gente voltou 

de Goiânia e já organizou para ocupar aqui. Aí a gente veio pra cá e foi 

ficando aqui, o doutor Osvaldo foi ajudando a gente, dando serviço e a 

gente foi ficando. Acho que ficamos nessa situação, assim, mais de um ano, 

até que saiu a desapropriação. (Assentado do lote 10, 2013).  

 

Segundo o ex-líder, Sebastião Silvério, o grupo já estava desanimado, em virtude 

disso, após tantos despejos, a maioria pensava em desistir. O grupo contava com apenas 

vinte famílias, então, mais uma vez, conseguiram se mobilizar com a ajuda da Igreja e da 

FETAEG. Organizaram o acampamento, na Fazenda Itapira, no final do ano de 1997, e, pela 

primeira vez, surpreenderam-se com a reação do proprietário dela, que os procurou para 

manter o diálogo, como contam os atuais acampados. A atitude, que mostra as contradições 

das políticas de reforma agrária no Brasil, na realidade, revela também que interesses 

opostos complementaram-se diante das grandes distorções do problema agrário brasileiro. 

 

 

1.3. AS MOTIVAÇÕES PARA A OCUPAÇÃO DA FAZENDA ITAPIRA: A 

CONSTITUIÇÃO DO COMPADRIO VELADO 

 

O Doutor Oswaldo foi um verdadeiro pai pra mim, enquanto 

eu trabalhei pra ele, foi o melhor patrão que já tive. Pagava 

um dos melhores salários da região, foi graças ao salário que 
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recebia que consegui, transformar a terra que recebi no 

assentamento. Ele não merecia perder a fazenda. Nenhum 

fazendeiro da região, nunca tinha tratado os sem-terra tão bem 

quanto ele tratou. Deu leite, deu carne, serviço. Ele era muito 

bom mesmo, aqui todo mundo fala isso dele.  (Assentado do 

lote 1, ex-empregado da Fazenda Itapira) 

 

O depoimento citado na epígrafe foi colhido durante uma entrevista com o ex-

empregado da Fazenda Itapira, e, assim como a maioria dos assentados, o assentado do lote 

um, apresenta grande respeito e até uma relação de subalternidade ao ex-proprietário, este 

―apego‖ às suas atitudes demonstram uma relação de compadrio
8
. No qual a dádiva implica 

sempre uma obrigação de retribuir ainda que a retribuição nem sempre ocorra nas práticas 

simbólicas e funcionais do compadrio. Mostra-se que o compadrio não é apenas uma 

instituição religiosa ou de parentesco, que reforça desigualdades supostamente pré-

existentes, mas que se constitui numa estrutura que cria tais desigualdades. Entende-se o 

compadrio como uma estrutura a partir da descrição de circuitos de reciprocidade que 

implica assimetrias e desigualdades no que Sahlins (2008) designa ―estrutura elementar da 

vida política‖. Finalmente, verifica-se a relevância deste tipo de análise para futuros 

entendimentos de outras prestações e categorias, freqüentemente tidas como puramente 

econômicas como a categoria de trabalho, pois este comportamento do fazendeiro também 

era uma forma de garantir a venda rápida de sua propriedade ao INCRA. Mas poucos 

camponeses assentados conseguiram falar sobre essa face do comportamento do Doutor 

Oswaldo, como o assentado do lote nove: 

 

Aqui no assentamento todo mundo tem muita admiração pelo Doutor 

Oswaldo, eu também tenho, mas agente precisa reconhecer que ele também 

queria vender a fazenda, e, que poderia até ser um bom negócio, por que 

ele era de Minas Gerais, vinha aqui no máximo uma vez por mês, então se 

ele vendesse aqui e comprasse perto de Ituiutaba, ia ficar mais perto da 

                                                
8
 Um dos pontos centrais abordados na teoria de Mauss diz respeito à tensão entre obrigatoriedade e 

espontaneidade no universo das trocas. Segundo o autor: ―De todos esses temas muito complexos e desta 

multiplicidade de coisas sociais em movimento, queremos considerar um único traço, profundo, mas isolado: o 

caráter voluntário, por assim dizer, aparentemente livre e gratuito e, no entanto, imposto e interessado dessas 

prestações‖ (Mauss 1974: 41). A partir da observação feita por Mauss, podemos fazer uma analogia com a 

situação do compadrio entre o ―Doutor Oswaldo‖ e o tratamento para com os acampados não era livre e nem 

gratuito, era apenas uma maneira do proprietário defender seus interesses capitalistas e extrair lucro com a 

venda da terra. 
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cidade dele. Lá ele era advogado, tinha um monte de negócios. E o povo 

fica falando o tempo todo que era só bondade. Ele era bom mesmo, mas 

estava pensando no lucro também. É mais é uma pena que não deu certinho 

do jeito que ele pensou, pois o INCRA desapropriou né! (Assentado do lote 

9, maio 2013). 

 

As ações do ―doutor Osvaldo‖ não se constituíram uma atitude isolada, pois 

observamos, no decorrer da década de 1990, mudanças no relacionamento entre os 

proprietários e os camponeses acampados. As mudanças tornaram-se mais evidentes no final 

da década de 1990, momento em que o governo federal, com a intenção de diminuir o 

protagonismo político dos movimentos sociais, criou o MRAM (Modelo de Reforma 

Agrária de Mercado), o qual foi anunciado como uma solução para os conflitos no campo e 

para a realização de uma reforma agrária sem a forte intervenção do Estado. Foi nesse 

contexto nacional que os camponeses acamparam na Fazenda Itapira e o governo do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso propagandeava o programa de reforma agrária de 

mercado, financiado pelo Banco Mundial, ou seja, a compra de terras pelo valor de mercado, 

na definição de Pereira, 

 

O MRAM (Modelo de Reforma Agrária de Mercado) foi concebido pelo 

Banco Mundial como alternativa às dificuldades e à ineficiência atribuídas 
à chamada ―reforma agrária conduzida pelo Estado‖, baseada na 

desapropriação de propriedades improdutivas que não cumprem a sua 

função social. Trata-se, por isso, de uma construção negativa, fundada na 
crítica e na desqualificação de outro tipo de ação fundiária (Pereira, 2004; 

Medeiros, 2002). Pode-se definir o MRAM como uma política estatal que 

combina transação patrimonial privada e política distributiva (Borras, 
2001). Transação patrimonial por tratar-se de um financiamento concedido 

para a compra e venda voluntária entre agentes privados —, ou seja, uma 

típica operação mercantil —, e pelo fato de que os proprietários são pagos 

em dinheiro e a preço de mercado, enquanto os compradores assumem 
integralmente os custos da aquisição da terra e os custos da transação 

(Pereira, 2013, p.20). 

 

Essa política de reforma agrária de mercado — referida pelo autor como uma típica 

operação mercantil, comercializando a terra de acordo com o preço no mercado — vinha ao 

encontro dos anseios dos grandes latifundiários que aguardavam uma oportunidade de se 

desfazerem de suas imensas propriedades que eram improdutivas e estavam apenas 

esperando por uma valorização imobiliária. Logo, vislumbravam com essa prática uma 

oportunidade de transformarem a terra em capital. Foi nesse cenário que se estabeleceu uma 

relação de interesses contraditórios, fazendo com que lados opostos estivessem imbuídos do 
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mesmo objetivo. Destarte, desenvolveu-se uma relação amistosa entre os camponeses 

acampados e o proprietário da Fazenda Itapira, o doutor Osvaldo de Pádua Vilela, o que 

pode ser interpretado como compadrio
9
 velado. Nesse caso, utilizamos o termo compadrio 

velado por interpretarmos que os camponeses subordinam-se e passam a contemplar e a 

elogiar tais atitudes sem conseguir reconhecer seus reais interesses. O proprietário esperava 

negociar a fazenda junto ao INCRA, tendo como base a política do governo FHC do 

MRAM, recebendo o preço de mercado pelas suas terras, de maneira a continuar se 

capitalizando e reproduzindo o modelo de latifundiário e pecuarista em outra região do 

Brasil, pois possuía outras propriedades nos estados de Goiás e de Minas Gerais.   

             Ao examinarmos os dados da pesquisa realizada com os camponeses - 

considerando-se as treze famílias que participaram do acampamento, do total das vinte e 

quatro que vivem atualmente no assentamento —, por meio das entrevistas, constamos que a 

principal motivação para participarem do movimento de luta pela terra foi o sonho de 

possuir um pedaço de terra, como mostra o gráfico 02. 

 

 

 Fonte: trabalho de campo, 2013. 

 

Como supradescrito, os camponeses não citam diretamente o fator político da luta 

                                                
9
 Neste trabalho, o conceito de compadrio é visto a partir da realidade observada em campo e da fala dos 

camponeses assentados ao citarem o antigo proprietário da Fazenda Itapira. Esse conceito tem como base 

aspectos econômicos, sociais e culturais, sendo regulado por alianças, pelo parentesco, pela religião, bem como 

pelo interesse econômico e pelas relações pessoais, individualizadas e de conteúdo emocional. O compadrio 

pode ainda se apresentar como ligado a interesses puramente econômicos em função de princípios éticos e 

morais (obrigação de hospitalidade, obrigação de ajudar os parentes, amigos ou compadres, fidelidade política, 

etc.) e de recompensas mais difusas: respeito, status, estima, fidelidade e inclusão. Para melhor compreensão, 

ver:MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac &Naify, 2003. 

   

46%27%

18%

9%

Gráfico 02: Motivação dos trabalhadores sem-terra para

aderir à luta pela terra no final da dédaca de 1990

Vontade de possuir um 

pedaço de terra 46%

Deixar de ser empregado 

27%

Desemprego 18%

Sem motivo aparente 9%



39 

 

 

contra a estrutura agrária brasileira ou a identificação da luta como entendimento da 

condição social à qual está sujeita — e de forma contraditória não a reconhecem. Nesse caso 

específico, o proprietário é de uma classe social contra a qual está lutando, pois, nas 

observações em campo e nas conversas, o total dos camponeses cita o ―doutor Osvaldo‖ 

como um aliado e até mesmo como um ―bem feitor‖ que fornecia leite às crianças, abatia boi 

para distribuir entre os acampados e ainda ajudava com o trabalho de limpeza de pasto para 

os pais de família. O comportamento do proprietário é reconhecido pelos camponeses como 

o de um homem bondoso e de bom coração, o que nos faz reconhecê-lo como um dos 

mediadores desse processo. 

 

1.4. A PRODUÇÃO DE UMA CENA: CONSTITUIÇÃO DE UMA LUTA E 

CHEGADA AO PARAÍSO 

 

Na maior parte da produção escrita sobre os movimentos socioespaciais e 

socioterritoriais de luta pela terra e pela reforma agrária são relatados conflitos que resultam 

em violência na fase de acampamento, fase esta, que antecede a conquista do assentamento. 

Um caso emblemático ocorrido nesse contexto de violência contra os camponeses sem terra 

foi o caso da Fazenda Mosquito no município de Goiás. Esse Assentamento foi criado em 

1986, sendo considerado o primeiro assentamento rural de reforma agrária do estado de 

Goiás, no modelo de luta que iniciou na década de 1980. Sobre a violência sofrida pelos 

camponeses sem terra na Fazenda Mosquito, Silva escreveu que: 

 

Vários registros demonstram situações de extrema violência, às quais os 
camponeses foram submetidos, desde tentativas de atropelamentos até 

promessas de morte, acusações infundadas de sequestro (no caso de um dos 

filhos Urbano Berquó, fraude proposta pela própria família), até mesmo 

espancamento. Nada disso impediu a segunda ocupação, em 30 de maio de 
1985. (Silva, 2003, p.114).  

 

A Fazenda Mosquito era de propriedade da família Berquó, representante da elite 

agrária do estado e da política do município de Goiás. Em razão da intimidade que tinham 

com o poder, tal família não hesitava em usar de violência, que era comum entre os grandes 

latifundiários da região. Já na Fazenda Itapira, a história foi diferente, já que o proprietário 

buscou desenvolver uma relação amistosa com os sem-terra, fazendo papel até mesmo de 

"mediador", oferecendo ajuda para as negociações junto ao INCRA. Tal situação faz-nos 

recorrer a José de Souza Martins (2000), em Reforma agrária: o impossível diálogo obra em 



40 

 

 

que o sociólogo analisa as diferentes visões sob as quais a reforma agrária é pensada e 

praticada pelos atores sociais. De forma crítica, o autor mostra que há um grave 

descompasso entre as instâncias que parecem estar comprometidas com a luta pela terra, 

uma vez que, a despeito de terem um objetivo comum, não conseguem falar a mesma língua 

e apresentam discursos muitas vezes discordantes sobre o mesmo tema: 

 

Estamos em face de um processo histórico em que claramente interesses 

contraditórios combinam-se e forças contrárias empenham-se numa mesma 
direção básica. Não só os grupos populares estão querendo mais que uma 

reforma agrária. Querem uma revisão do direito de propriedade ao 

contestarem, na prática, a sua legitimidade. Também o Estado e mesmo 
setores das elites (como intelectuais, a classe média, setores das forças 

armadas, as igrejas) estão empenhados nessa revisão, ainda que de 

diferentes modos, mesmo que se desentendam em relação àquilo em que, 
de fato, pensam da mesma maneira. A reforma agrária hoje é um conjunto 

de pontas desatadas desse longo e inacabado processo histórico (Martins, 

2000, p.93).  

 

Todas as pontas a que o autor refere-se fazem parte desse conjunto e evidenciam as 

contradições e os conflitos de interesses distintos, envolvidos na proposta de reforma agrária 

no Brasil, que, por sua vez, distanciam a questão agrária de uma solução histórica e 

definitiva, segundo Martins, o qual compara a questão agrária, no Brasil, ao fim da 

escravidão. O sociólogo analisa que o final da escravidão não foi resultado de uma luta dos 

escravos, mas sim da vontade dos proprietários de libertarem-se do ônus econômico de 

manterem os escravos, institucionalizando o direito fundiário, que impossibilitava a 

reformulação radical de nossa estrutura fundiária. 

Recorremos a Martins para lembrar que a reforma agrária, no Brasil, é um processo 

lento, enraizado no processo histórico, e os vários interesses e caminhos que ela apresenta 

acabam dificultando uma solução ampla, massiva, imediata e radical. Existem ações 

localizadas, que procuram atender as reivindicações imediatas, como a criação dos 

assentamentos e o processo de desapropriação que capitaliza o proprietário, o qual continua 

reproduzindo a concentração de terras em outra região. Assim, esse processo de criação de 

assentamentos no modelo que se tem hoje acaba beneficiando também o latifundiário, 

tornando-se um processo caro para o Estado e inviável na proporção necessária. 

E foi essa possibilidade de transformar a venda de sua fazenda ao INCRA em um 

negócio rentável que fez com que o proprietário da Fazenda Itapira, doutor Oswaldo, 

procurasse manter uma relação de compadrio, para dinamizar o processo. Destarte, no 

período de acampamento na Fazenda Itapira, mesmo com um convívio amistoso entre o 



41 

 

 

advogado proprietário da fazenda e os acampados, manteve-se os procedimentos ―de praxe‖, 

como a necessidade de fazer-se a denúncia da ocupação da fazenda às autoridades pelo 

proprietário para a reintegração de posse. Assim, durante uma entrevista, a assentada do lote 

número 3, que foi uma das presidentes do acampamento, relata que certo dia, ela não 

recorda bem a data com precisão, receberam a ―visita‖ da polícia no acampamento, que 

aconteceu da seguinte forma: 

 

O doutor Osvaldo nos explicou que, como advogado, ele conhecia bem as 

leis e, por isso, precisava fazer um boletim de ocorrência sobre a ocupação 

da fazenda, para garantir a desapropriação. Então ele disse: 

  — ―Olha, vocês vão receber a visita da polícia, mas não precisam se 

preocupar,  é só para precaver, não vai acontecer nada. 

Aí, quando os policiais chegaram no acampamento, nós já estávamos 

esperando. Assim, os que estavam sentados continuaram sentados, os que 

estavam deitados continuaram deitados e assim por diante. Se tinha gente 

trabalhando, continuava do mesmo jeito. Isso era uma orientação da CPT e, 

quando perguntaram o nosso nome, ninguém podia falar. Também era 

orientação da CPT, pois, se algum companheiro falasse o nome, era fichado 

na polícia. Assim, quando os policiais perguntavam nosso nome, nós só 

respondíamos que era companheiro. Eles eram mais ou menos uns dez 

homens e se posicionaram na entrada do acampamento. Depois de algum 

tempo, viram que a gente não ia reagir, baixaram a guarda. Aí, eu, que era 

presidente na época, convidei os policiais para tomarem café com a gente. 

Nosso acampamento era perto de uma moita de taboa que tinha uma 

aguada muito feia e suja, aí eu falei que a gente bebia água dali, mas na 

verdade não era. Assim, eles recusaram o café. Pediram desculpas pela 

maneira que eles chegaram e disseram que só estavam fazendo a obrigação 

deles. 

Então eu os desculpei e disse que, como o governo não nos ajudava nem 

pagava um salário digno para eles, que todos nós, sem-terra e policiais, 

deveria se reunir e fazer uma oração. E assim fizemos. (Assentada do lote 

3, 2013) 

 

Esses acontecimentos contribuíram para que os acampados concebessem uma 

imagem de verdadeiro "benfeitor" do antigo dono da fazenda. Semelhante comportamento 

dos proprietários passou a ser registrado, segundo alguns autores, porque muitos desejavam 
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vender suas propriedades e viam, na desapropriação do INCRA, uma forma de resolver-se 

um grande problema. Além disso, Marques chama a atenção para o compadrio que há nos 

municípios goianos: o proprietário de terras é o protetor, consequentemente, os camponeses 

mantêm-se vinculados aos fazendeiros. A maioria dos assentados tem essa admiração pelo 

doutor Osvaldo, inclusive, alguns até lamentam que, até a sua morte, ele ainda não tenha 

recebido o pagamento pela desapropriação da fazenda. 

 

Nos últimos anos, têm-se observado algumas mudanças significativas no 
comportamento dos fazendeiros da região. Eles, por um lado, têm sido 

mais "receptivos" em relação aos "invasores" quando apresentam interesse 

na desapropriação de suas terras — conta-se a história de um fazendeiro 

que, endividado, desejava "vender" a sua terra para o INCRA e ofereceu-a 
aos sem-terra, dando até leite para as crianças das famílias acampadas em 

sua propriedade. Por outro lado, eles têm, muitas vezes, procurado tornar 

suas fazendas mais produtivas. Um grande proprietário, vizinho dos 
Assentamentos Retiro e Velha, dividiu a sua terra com os filhos e tornou-a 

produtiva (...) (Marques, 2000, p.81). 

 

Assim sendo, a fase de acampamento evidencia o jogo de interesses envolvidos no 

processo de desapropriação de um latifúndio, e, à proporção que o Estado adota medidas 

paliativas, surge um conjunto de interesses que não sanam a questão agrária, mas servem 

para dar continuidade à concentração fundiária existente no Brasil. Mesmo assim, com todas 

essas contradições, o acampamento passa a fazer parte da memória do camponês, 

configurando a formação da subjetividade socioespacial, ou territorial, que cria, mesmo de 

forma particular para cada sujeito, o sentimento de pertencimento a esse lugar, o que 

contribui para a formação da identidade camponesa. Nesse caso, a luta caracteriza-se mais 

pelo desejo de possuir um pedaço de terra, de voltar às origens, do que propriamente da 

conscientização política, como já dissemos no início. É a conquista da tão sonhada 

independência, da liberdade de poder controlar a própria vida e seu próprio tempo 

trabalhando por conta própria. 

Consoante as informações dos camponeses acampados, as ações do proprietário 

foram relatadas nas falas dos antigos empregados da Fazenda Itapira — Altair Teodoro de 

Matos, que trabalhava como gerente da fazenda, e Ademir Domingos da Silva, que 

trabalhava como ajudante no manejo com o gado. Segundo eles, o doutor Oswaldo, ao ser 

avisado da ocupação de sua propriedade pelos trabalhadores sem-terra, em novembro de 

1997, mostrou-se disposto a dialogar e prontificou-se a vender a propriedade ao INCRA por 

intermédio de acordo de compra e venda. Ele pretendia receber o preço de mercado pela 

venda da terra, uma vez que não aceitava a declaração de que a propriedade era improdutiva. 
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Como era interesse do proprietário vender a Fazenda Itapira para adquirir outra mais 

próxima a Ituiutaba, onde residia, procurou manter uma relação amistosa com os 

camponeses sem-terra, durante o período do acampamento, como mencionamos antes, 

agindo como uma espécie de ―pai‖ simbólico. Esse comportamento reflete as mudanças que 

se sucederam ao final da década de 1990, quando a intensa propaganda divulgada pelo 

governo federal de FHC ensejava aos grandes proprietários a possibilidade de negociar seus 

latifúndios com base no Modelo de Reforma Agrária de Mercado (MRAM). 

Tal relação empreendida pelo fazendeiro é relembrada nas falas dos camponeses 

informantes como um diferencial, posto que outros relatos de ocupação de terras na região 

do Rio Vermelho sempre são acompanhados de conflitos até mesmo diretos, com uso de 

armas, entre ocupantes e proprietários.  A declaração da assentada e ex-presidente da 

associação dos ocupantes, na fase de acampamento, a assentada do lote 3, demonstra essa 

compreensão, muito comum no discurso de outros moradores: 

 
―Uma semana, mais ou menos, depois que nós estava acampado na 

Fazenda Itapira, o doutor Oswaldo chegou de Minas Gerais, onde ele 

morava, e foi no acampamento onde  estava. Ele sentou numa roda com a 

gente e fez a seguinte proposta, dizendo assim: 

— Vocês sabem que é meu interesse vender a propriedade. Então, eu quero 

propor para vocês o seguinte acordo. Eu vou procurar o INCRA e propor 

um acordo de venda da fazenda. Se eles se interessarem, vocês 

permanecem, mas, se não tiver acordo com o INCRA, vocês, sem-terra, 

vão sair sem tumulto e sem baderna‖ (Assentada do lote 3). 

 

A fala da assentada mostra uma das contradições que estiveram presentes ao 

processo de formação do Assentamento Itapira. Em face da posição do fazendeiro que se 

mostrou favorável ao diálogo — fato com o qual os trabalhadores/camponeses sem-terra não 

estavam habituados nos outros acampamentos pelos quais tinham passado desde 1995 —, 

eles dispuseram-se, segundo declararam nas entrevistas, a atender ao pedido do proprietário, 

demonstrando, assim, uma relação de subalternidade em relação ao "doutor", pelo qual 

nutriam um sentimento de admiração pelas atitudes tomadas.    

A descrição técnica do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), feita por meio de vistoria elaborada por um engenheiro agrônomo, em três de 

setembro de 1998, declarou a propriedade improdutiva e apta a ser desapropriada para fins 

de reforma agrária. Em 12 de fevereiro de 1999, foi aprovada a desapropriação e criado o 

Assentamento Itapira.  
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               O proprietário não se conformou com o laudo da vistoria e recorreu à Justiça contra 

o resultado na tentativa de provar que havia plena produção e que sua propriedade cumpria 

com a função social da terra, porém manteve-se o laudo acerca da situação da fazenda. E a 

intenção do proprietário em receber o valor pelas terras, por via de acordo de compra e 

venda, o qual era pleiteado junto ao INCRA, não se confirmou, de sorte que a propriedade 

passou pelo processo de desapropriação, conforme indicam os documentos emitidos pelo 

órgão sobre a criação do Projeto de Assentamento Itapira. E, a despeito de a fazenda ter sido 

avaliada pelos técnicos como improdutiva e aprovada a sua desapropriação, o proprietário 

recebeu pela desapropriação, consoante os funcionários do INCRA em entrevistas na sede 

deste órgão em Goiânia. Se a fazenda não fosse improdutiva, o pagamento seria feito 

segundo o acordo de compra e venda, nesse tipo de negociação, é mais rápido. Quando a 

fazenda é considerada improdutiva pela vistoria, o pagamento é feito mediante títulos da 

Dívida Agrária, neste caso o valor pode ser resgatado ao longo de dez anos ou mais, sendo 

que apenas as benfeitorias são pagas à vista. 

Diante da classificação feita pelo INCRA a propriedade foi destinada a criação do 

assentamento Itapira. Com a desapropriação, as famílias acampadas puderam comemorar a 

conquista do objetivo de possuir um pedaço de terra, mas em depoimentos colhidos entre os 

assentados, muitos se diziam tristes e até lamentavam o fato do ―Doutor Osvaldo‖ não ter 

conseguido negociar a propriedade como ele desejava e assim ―não ter recebido em vida o 

valor justo pelas terras‖. No período de realização da pesquisa de campo, no ano de 2013, o 

―Doutor Osvaldo‖ já havia falecido. Logo, a despeito de estarem felizes por conquistarem 

um pedaço de terra, gostariam que o ―doutor‖ também tivesse se beneficiado com a venda 

da propriedade, fato esse que mostra a atualidade do compadrio.  

 

A partir das discussões propostas neste primeiro capítulo, verificamos que a 

participação dos camponeses no movimento de luta pela terra e pela reforma agrária é 

movida por um sentimento de retorno à terra de trabalho, a partir de suas vivências e de suas 

trajetórias de vida, como relata Rodrigues da Silva sobre os movimentos socioterritoriais dos 

camponeses: 

A ordenação e a construção dos discursos de arregimentação, promovidos 

no espaço de discussões antes da ocupação, impulsionam o despertar da 

possibilidade de realização da identidade camponesa mediante o retorno a 
terra e, a partir deste retorno, novas condições de realização do modo 

camponês de ser se solidificam. Esta construção é impossível de ser 

pensada separando o indivíduo de sua situação social. É motivado pela 
situação social (associado às condições em que vivem nas cidades) que o 

camponês expropriado se coloca a possibilidade de ocupação (Rodrigues 
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da Silva, 2003, p.69). 

 

 

Como analisa a autora, a partir dos discursos promovidos pelos mediadores, os camponeses 

reconhecem-se junto a um grupo que compartilha um ―modo de vida‖ com sonhos e 

objetivos comuns e, assim, passa a integrar os movimentos socioterritoriais. Neste estudo, 

como já citado, a CPT da Diocese de Goiás apresenta-se como o principal mediador. E seu 

trabalho junto aos camponeses na década de 1990, na região do município de Goiás e em seu 

entorno, apresentou uma boa receptividade entre esses atores, pois, associado ao sonho de 

possuir um pedaço de terra, existiam os problemas sociais enfrentados nos pequenos 

municípios goianos,como os baixos salários, as poucas perspectivas de trabalho, dentre 

vários outros. Nessa perspectiva de interpretação dos movimentos socioterritoriais, eles 

devem ser lidos como uma forma de organização política construída por pessoas comuns 

que se tornam, a partir do auto-reconhecimento, sujeitos de sua própria transformação 

social (Rodrigues da Silva, 2003, p.69). Neste estudo de caso, são evidentes os interesses 

conflituosos presentes nos movimentos de luta pela terra, fato evidenciado na relação de 

compadrio estabelecida entre as duas partes: os acampados e o proprietário. Tal relação pode 

ser explicada como expressões de trocas sociais vividas e interpretada no decorrer do tempo 

e a partir de valores que vão sendo internalizados ao longo da trajetória de vida dos 

camponeses. São formas explícitas ou reprimidas de interesses, como demonstrou Marcel 

Mauss
10

 no ―Ensaio sobre a dádiva‖, no qual o autor alude à multiplicidade de aspectos — 

políticos, sociais, econômicos, religiosos, etc — que estão intimamente ligados aos sistemas 

de dádivas (trocas materiais vividas sob o signo da espontaneidade). Nesse sistema de 

dádivas, segundo o autor, existiria uma tensão entre obrigatoriedade e espontaneidade no 

universo das trocas. Para Mauss, 

De todos esses temas muito complexos e desta multiplicidade de coisas 

sociais em movimento, queremos considerar um único traço, profundo, 

mas isolado: o caráter voluntário, por assim dizer, aparentemente livre e 
gratuito e, no entanto, imposto e interessado dessas prestações (Mauss 

1974, 41). 

 

Nesta análise, reportamo-nos ao ensaio de Mauss para reforçarmos a ideia de que a 

luta pela reforma e a luta pela terra de trabalho, nessa região, é impregnada de antagonismos 

que estão presentes na trajetória do camponês, em que se associam os valores religiosos e 

morais e aspectos sociais, políticos e econômicos. Ao lado da reelaboração de uma 

                                                
10MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre a dádiva”. In: Sociologia e Antropologia. São Paulo: EPU, 1974. 
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consciência com valores da classe camponesa e das contradições do capitalismo, 

influenciados pelos ensinamentos dos mediadores e associados ao cotidiano de luta nos 

acampamentos, ainda persistem, na memória do camponês, valores constituídos pela sua 

vivência, como o compadrio. Reconhecemos esses aspectos como uma das contradições que 

se fundem na constituição da identidade
11

 camponesa dos assentados e que se pronunciam 

em suas falas e no modo como organizam seu dia a dia no território em construção na 

formação do assentamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Sobre a identidade camponesa, ver: RODRIGUES DA SILVA, Rusvênia L. B. Sobre o camponês do sertão: 

produção do espaço e identidade camponesa em assentamentos do município de Goiás-GO. Presidente 

Prudente, 2003. Dissertação (mestrado em Geografia). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual Paulista. 
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Meninos –Cantão pro Mundo, Juraildes da Cruz (2005) 

Vou pro campo 

No campo tem flores 

As flores tem mel 

Mas a noitinha estrelas no céu, no céu, no céu 

 

O céu, da boca da onça é escuro 

Não cometa, não cometa 

Não cometa furos 

Pimenta malagueta não é pimentão, tão, tão, tão 

Vou pro campo  

Acampar no mato 

No mato tem pato, gato, carrapato 

Canto de cachoeira 

Dentro dágua 

Pedrinhas redondas 

Quem não sabe nadar 

Não caia nessa onda 

Pois a cachoeira é funda 

É afunda 

Não sou tanajura 

mas eu crio asas, 

Com os vagalumes 

eu quero voar, voar, voar 

O céu estrelado hoje é minha casa 

Fica mais bonita  

quando tem luar, luar, luar 

Quero acordar 

com os passarinhos 

Cantar uma canção 

com o sabi 

 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/juraildes-da-cruz/
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CAPITULO 2 

 

 

FAZENDA ITAPIRA: O GRUPO DE ASSENTADOS E A 

TERRITORIALIZAÇÃO CAMPONESA 

 

 

Neste tópico, discorrer-se-á sobre as características da territorialização camponesa 

no acampamento na Fazenda Itapira e no início da criação do assentamento, com a 

distribuição dos lotes entre as famílias, analisando-se o desafio de tornar-se dono da terra e 

de administrá-la, enfrentando as várias dificuldades para instalação e fixação das famílias 

camponesas. Essas dificuldades iniciais acabam inviabilizando a permanência de algumas 

famílias nos assentamentos, o que gera o processo de venda do lote, fato que implica várias 

discussões sobre a viabilidade da reforma agrária. Nesta proposta de discussão, é importante 

o esclarecimento da compreensão teórica dos conceitos de território e de camponês, a partir 

da observação da realidade vivenciada no trabalho de campo, a fim de entender-se a 

territorialização desse grupo ao ocupar o espaço de latifúndio e analisarem-se as escalas de 

territórios construídos a partir da constituição do Assentamento Itapira com o processo de 

desapropriação aprovado e efetivado pelo INCRA, ao considerar a propriedade improdutiva 

em fevereiro de 1999. Para esse intento, reconhecem-se duas escalas diferentes de 

territorialização camponesa: a escala da unidade territorial, ou seja, o lote que cada família 

recebeu e sobre o qual realiza transformações com seu trabalho, e a escala do assentamento, 

no qual ocorre a interação entre as unidades territoriais menores.  

 

2.1.  OS CAMPONESES DO ASSENTAMENTO ITAPIRA E A 

TERRITORIALIZAÇÃO 

 

 A reflexão central deste trabalho são os desafios e as contradições da 

territorialização camponesa, no caso da Fazenda Itapira, bem como a análise de suas 

especificidades locais no contexto mais amplo dos acontecimentos, nessa região do estado 

de Goiás, na década de 1990. Ao usarmos o termo contradição remetemo-nos ao 

entendimento das questões envolvidas nesse processo, ou seja, à oposição entre acampados 
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(camponeses) e o proprietário (latifundiário), que deveria se constituir em uma oposição de 

duas proposições incompatíveis, mas que, neste estudo de caso, acabam por buscar um 

objetivo comum (a venda da Fazenda Itapira ao INCRA), porém com interesses distintos. 

Esses interesses eram representados pelo sonho de conquistar a terra de trabalho para os 

camponeses versus o projeto de capitalização a partir da venda da propriedade para o 

latifundiário. Os acampados lutam pela conquista do sonho de possuir um pedaço de terra de 

trabalho para sua sobrevivência, enquanto o proprietário tira o máximo de lucro com a 

situação. Segundo Marques (2008), na perspectiva analisada por Martins (1981), no sentido 

político do uso do conceito de camponês, 

 
Em decorrência do mesmo processo que deu sentido ao conceito de 

camponês, é definido o conceito de latifundiário, o seu par contraditório. 
Assim, eles aparecem como conceitos-sínteses, ou categorias-analíticas, 

que remetem a situações de classes e que estão enraizados numa longa 

história de lutas (...). (Marques, 2008, p.60). 

 

A citação esclarece que, ao longo da história brasileira, a oposição de interesses 

entre latifundiários e camponeses sempre existiu, porém os conceitos, tais como empregados 

nas ciências sociais, são uma opção política, que, segundo Martins (1981), procura expressar 

a unidade das respectivas situações de classe e, sobretudo, dar unidade às lutas camponesas. 

Considerando o caso estudado, apesar da forte relação de ―compadrio‖ que consideramos ter 

existido entre os camponeses sem-terra e o proprietário durante a fase de acampamento, 

verifica-se, na fala dos camponeses informantes, a oposição entre seus objetivos de trabalhar 

na terra e garantir uma vida digna para a família e os objetivos do dono da fazenda, que 

tinha como prioridade extrair lucro com a venda da propriedade. São esses objetivos opostos 

que fazem camponeses reconhecerem-se como diferentes ou do lado oposto ao do grande 

proprietário, apesar do tipo de relação que se estabeleceu entre ambos na fase de 

acampamento, como lembra o assentado do lote dezesseis:  

 

Eu e minha família sempre trabalhamos em fazendas, desde a época dos 

meus pais. Quando não conseguia trabalhar como assalariado, trabalhava 

por dia. Era uma vida difícil e sem garantia nenhuma. O que a gente 

recebia mal dava para sobreviver, enquanto os patrões tinham muito lucro 

com o nosso trabalho, sem ter que pegar no pesado, pois era dono de muita 

terra. Foi essa vida inconstante, a falta de perspectiva na vida e, acima de 

tudo, a vontade de trabalhar por conta própria na minha própria terra que 
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me fez participar dos acampamentos que a Diocese de Goiás organizava. 

(assentado lote 16, 2013). 

 

Neste trabalho de pesquisa, aludimos aos assentados como camponeses por 

entendermos que o modo de vida deles apresenta peculiaridades específicas do campesinato 

e, ainda, pela forma de organização e de luta empreendida para a conquista da terra até 

chegar à concretização do assentamento. A organização dos camponeses em movimentos 

socioterritoriais pode também caracterizá-los como uma classe social e, apesar de apresentar 

uma forma de produção que não é feita nos moldes totalmente capitalistas, é compreendida 

como uma classe social do capitalismo. Segundo Oliveira (1997), é preciso entender o 

camponês como classe, ou seja, compreendê-lo no contexto da sociedade brasileira em 

geral. Para o autor, na sociedade capitalista, as relações não capitalistas de produção e de 

reprodução, como o campesinato, são criadas e recriadas pelo próprio processo contraditório 

de desenvolvimento do modo capitalista de produção.  

Não pretendemos, com isso, discutir as teorias sobre o modo de vida camponês, 

mas tão somente identificar características e especificidades que nos permitem compreender 

o modo de vida do assentado, justificando a escolha por identificá-lo como camponês ou, 

como definiu Woortmann (1990), ao invés de falar em camponês, falar de campesinidade 

entendida como uma qualidade presente em maior ou menor grau em distintos grupos 

específicos, pois reconhecemos que as características dos grupos de camponeses variam de 

acordo com a região onde se situam, com suas especificidades, mas que detêm 

características básicas com semelhanças em todo o mundo. Sobre as especificidades, 

Martins (1981) lembra que, no Brasil, o termo ―camponês‖ substitui uma grande variação 

regional de termos que eram utilizados (como, por exemplo, caipira, caiçara, tabaréu, 

caboclo), sendo assim, 

 

Essas novas palavras — camponês e latifundiário — são palavras políticas, 

que procuram expressar a unidade das respectivas situações de classe, 

sobretudo, que procuram dar unidade às lutas dos camponeses. Não são, 
portanto, meras palavras. Estão enraizadas numa concepção da História, 

das lutas políticas e dos confrontos entre classes sociais. Nesse plano, a 

palavra camponês não designa apenas o seu novo nome, mas também o seu 
lugar social, não apenas no espaço geográfico, no campo em contraposição 

à povoação ou à cidade, mas na estrutura da sociedade (...)  (Martins, 1981, 

p.22). 
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Nesse sentido, procuramos compreender as trajetórias dos camponeses que 

atualmente são assentados na Fazenda Itapira, porque, como destacou Marques (2002), a 

trajetória do campesinato brasileiro é marcada por forte mobilidade espacial, de sorte que, 

em Goiás, os camponeses uniram-se em busca do sonho do retorno a terra. Esse sonho 

tornava-os ―iguais‖, ou seja, compartilhavam um objetivo comum a partir do qual se 

mobilizaram em grupos para conquistá-lo. Silva assevera que 

 

A ideia é defender que, na formação e na apropriação espacial de Goiás, 
um conjunto de indivíduos — diferentes e separados em si mesmos — viu-

se nas mesmas condições, pois foram feitos reféns dos mesmos processos 

espaciais de deslocamento e exclusão. Daí terem se identificado no campo 

material, do identitário: a resistência no retorno a terra pela necessidade de 
permanência da reprodução camponesa. Além disso, tais indivíduos 

comungam a mesma crença no campo do simbólico: a terra tem o mesmo 

sentido e significado para eles, é o lugar que se pretende construir, é o 
lugar para onde sonharam retornar em condições de pertença. Isso dá 

particularidade ao camponês como identidade: para ele, não se pensa a 

terra sem pensar a família e o trabalho (Woortmann,1990, p.23). Os 
significados que conformam suas identidades permanecem dentro deles.  

(Silva, 2003, p.106).  

 

A autora descreve a identidade camponesa como fator gerador da luta e da 

identificação desse grupo, de maneira que os “assentados” são, antes de tudo, camponeses, 

e esta seria a condição para que eles agissem coletivamente em busca da conquista da terra. 

Essa identidade é construída ao longo da trajetória do camponês, e a reconhecemos como 

uma construção histórica que está sempre sujeita a ressignificações produzidas em locais 

específicos nos quais se constroem as práticas e representações, o habitus
12

 como propôs 

Bourdieu (1983). Nesse sentido, Haesbaert  diz que 

 

Identificar, no âmbito humano social, é sempre identificar-se, um processo 
reflexivo, portanto, identificar-se é sempre um processo de identificar-se 

com, ou seja, é sempre um processo relacional, dialógico, inserido numa 

relação social (Haesbaert, 1999, p.174). 

 

A propósito de um entendimento, na perspectiva de Haesbaert, das complexas teias 

de valorações e de significados de reconhecimento dos conflitos estabelecidos na construção 

                                                
12

 (...) sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas 

estruturantes, isto é, como princípio gerador das práticas e das representações, que podem ser objetivamente 

―reguladas‖ e ―regulares‖, sem ser produto de obediência a regras, objetivamente adaptadas a seu fim sem 

supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso das operações necessárias para atingi-los e 

coletivamente orquestradas, sem ser o produto da ação organizadora de um regente.‖ (BOURDIEU, 1983, p. 

60-61). 
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da identidade camponesa no processo de luta pela terra, como no caso estudado, situamos, 

nessa complexidade, a relação de compadrio constituída na fase acampamento entre os 

camponeses ocupantes e o proprietário. Reconhecemos que, ao longo da trajetória de vida 

desses camponeses, na maioria dos casos citados nas entrevistas, eles trabalharam como 

empregados em grandes fazendas, logo, esse tipo de relação de compadrio — e mesmo de 

subordinação ou admiração pelo proprietário — era recorrente. Para tanto, as identidades e 

os sentimentos de pertencimento são construídos por relações que se estabelecem o que, 

muitas vezes, faz-se de maneira contrastiva e conflituosa com base na cultura, no modo de 

vida nas representações internalizadas e exteriorizadas, a partir de diálogos e conflitos, como 

observamos neste caso. Como propôs Hall (2004), a identidade como construção relacional 

na e pela diferença e o sentimento de pertencimento e de reconhecimento são construções 

históricas, relacionais e contrastivas. No tocante à recriação da campesinidade na 

organização dos movimentos de luta pela terra, Marques observa que 

 

(...) a campesinidade é recriada em novas condições no contexto dos 
assentamentos, com base em novas experiências adquiridas por estes 

trabalhadores em sua passagem pela cidade, na vivência da luta, bem 

como, em certos casos, na vivência de novas experiências de organização 

da produção promovidas por movimentos sociais ou organizações não 
governamentais, etc. (Marques, 2008, p.66).  

 

Assim como Marques — e a partir de estudos de outros autores, como Teodor 

Shanin (2005), Woortmann (1990), Bombardi (2004), Rodrigues da Silva (2003), Pessoa 

(1999), dentre vários outros —, entendemos, neste trabalho, que o campesinato representa 

uma classe social, enquanto esses grupos lutam por um objetivo comum numa sociedade 

desigual, bem como apresentam um modo de vida com especificidades. E, embora seja 

necessária sua integração ao mercado, isso não significa baixa campesinidade ou, ainda, que 

a tradição do seu modo de vida impeça sua modernização, como disse Woortmann (1990). 

Quanto à constituição do lote como unidade camponesa, Bombardi destaca, no estudo do 

Bairro Reforma Agrária, que os elementos representativos do substrato da vida camponesa 

são: 

(...): a autonomia sobre o próprio tempo e espaço, o trabalho familiar, o 
emprego da experiência adquirida ao longo dos anos, as influências de 

padrões culturais, as relações de parentesco e de vizinhança, a produção 

voltada para a aquisição de mercadoria, e o trabalho indissociado das 
outras instâncias da vida. Ao formarem seus sítios, os camponeses 

materializam todo o seu conhecimento e todos os esses elementos 

(Bombardi, 2004, p.323). 

 



53 

 

 

Tais elementos citados por Bombardi como substrato da vida camponesa são 

comuns na organização da produção e da reprodução da vida familiar nos lotes do 

assentamento Itapira, sendo essa organização pautada no conhecimento adquirido na 

trajetória de vida e, agora, materializado. Como indica Marques, ao reconhecerem-se as 

especificidades do campesinato no assentamento em questão, não se nega sua subordinação 

ao modo de produção capitalista, mas reconhecem-se as estratégias que os camponeses 

assimilam para sua reprodução:  

 

O campesinato possui uma organização da produção baseada no trabalho 

familiar e no uso como valor. O reconhecimento de sua especificidade não 

implica a negação da diversidade de formas de subordinação às quais pode 
se apresentar submetido, nem da multiplicidade de estratégias por ele 

adotadas ante diferentes situações e que podem conduzir ora ao 

―descampesinamento‖, ora à sua reprodução como camponês (Marques, 

2008, p.59). 

 

Reconhecemos as especificidades da reprodução camponesa no assentamento 

Itapira, visto que, com a conquista da terra de trabalho e o início do processo de 

reterritorialização
13

 — em que os camponeses assentados defrontam-se com uma nova 

realidade quando será necessário buscarem novas estratégias de sobrevivência, num 

território novo —, eles vão construindo ou reconstruindo suas vidas. O início do 

assentamento traz novos desafios e, à proporção que os camponeses constroem um novo 

território e aos poucos imprimem nele suas experiências acumuladas ao longo de suas 

trajetórias, ou seja, ao longo de suas histórias de vida, quando mantiveram vivo o sonho de 

conquistar um pedaço de terra. Nesse sentido, consideramos relevante entender o significado 

de território, a partir do exame da realidade em questão. Sobre esses aspectos, Medeiros diz 

que 

 

O camponês, quando perde sua referência anterior, ou seja, sua condição de 

pequeno proprietário, ou de arrendatário, ou sua relação com a terra, sofre 

um processo de desterritorialização. À medida que vai se constituir um 

novo território, este camponês passará por um novo processo de 
organização, mas ainda manifestará os seus jeitos, as práticas, as suas 

                                                
13 Neste trabalho, não estão em discussão os processos geográficos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização, mas reconhecemos e concordamos que os camponeses assentados, ao longo de suas 

trajetórias de vida, tenham vivido os processos de T-D-R, pois a criação de territórios seria representada pela 

territorialização, a sua destruição (por mais que seja temporária), pela desterritorialização e pela sua recriação a 

partir de processos de reterritorialização. Maiores detalhes sobre a contribuição teórica dos autores para a 

Geografia, consultar Haesbaert (2004), especificamente o capítulo 3: Território e desterritorialização em 

Deleuze e Guattari. 
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experiências acumuladas em sua história de vida (MEDEIROS, 2006, p. 

285). 

 

Dessa maneira, pode-se considerar que esse novo território começou a formar-se, 

ou seja, a constituir-se no imaginário, a partir do sonho que alimentavam de conquistar um 

pedaço de terra para viver com dignidade. Nesse caso, a territorialização pode ser entendida, 

como propõe Haesbaert, como as múltiplas formas de construção/apropriação concreta e 

simbólica do espaço, entendendo os significados do território na dimensão concreta (como 

instrumento de apropriação, controle e exploração) e na dimensão simbólica em que se 

produzem símbolos, identidades e o sentimento de pertencimento componente desse novo 

território de vida que se constitui com a formação do assentamento. Com base nessa 

dimensão, compreende-se a importância da relação de identificação com um modo de vida 

idealizado, associado às suas lembranças, ou seja, à reconstituição simbólica do território 

dos sonhos ligada à terra de trabalho, firmada no trabalho familiar. Nessa perspectiva de 

interpretação, Haesbaert escreve que 

 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo (...), uma dimensão 

simbólica, cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída pelos 

grupos sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço onde 
vivem (sendo também, portanto,uma forma de apropriação), e uma 

dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação e a 

ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos 
indivíduos (HAESBAERT, 1997, p. 42). 

 

Não podemos deixar de mencionar, outrossim, que a conquista do PA Itapira pelos 

camponeses sem-terra, no contexto de lutas em nível local (municipal e da Microrregião do 

Rio Vermelho), estadual e nacional, insere-se na territorialização dos movimentos sociais de 

luta pela terra e pela reforma agrária. De acordo com Fernandes, 

 

A territorialização da luta pela terra é aqui compreendida como o processo 
de conquistas de frações do território pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra e por outros movimentos sociais. Entendemos que o 

assentamento como fração do território é um trunfo na luta pela terra. (...) 
Nesse processo, a fração do território é conquistada na espacialização da 

luta, como resultado de formação e organização do movimento. Dessa 

forma, o território conquistado é trunfo e possibilidade de sua 
territorialização na espacialização da luta pela terra. (Fernandes. 1994, 

p.182). 

 



55 

 

 

              O autor ainda observa que a conquista da terra com a implantação do assentamento 

significa a continuidade da luta e coloca aos camponeses o desafio imposto pelo modo de 

produção capitalista de resistir e permanecer na terra.    

 

2.2.   FAZENDA ITAPIRA: LOCALIZAÇÃO E HISTÓRIA NO CONTEXTO DO 

MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ-GO 

 

2.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ 

 

O município de Itapirapuã, faz parte da mesorregião do noroeste goiano e da 

microrregião do Rio Vermelho
14

, localiza-se na latitude sul de 15º 49’ 30‖ e na longitude 

oeste 50º 36' 5",  fazendo limite, ao norte, com os municípios de Britânia e Matrinchã; a 

leste, com Matrinchã e Goiás; ao sul, com Goiás e Novo Brasil e, a oeste, com Jussara e 

Santa Fé. Ele dista 193 quilômetros da capital, Goiânia, tem uma área de 2.043,71 Km² e, 

segundo dados do IBGE, sua população era de 7.835 habitantes no ano de 2010.  

A agropecuária é a base da economia do município, tendo como fator principal a 

pecuária de corte e a de leite
15

. Há pouca diversificação da produção nas propriedades rurais, 

prevalecendo a aplicação de métodos tradicionais, sendo a pecuária de corte e a de leite 

praticadas de forma extensiva, e o manejo do gado de leite, na maioria das propriedades, 

ainda é manual, com técnicas rudimentares e com pouca melhoria genética do rebanho, o 

que tem representado pouca produtividade por unidade de produção. 

O início do povoamento do Município de Itapirapuã se deu em 1892, com a 

construção de uma linha telegráfica pelo Exército Brasileiro, entre Goiás e o Estado de Mato 

Grosso. Nos anos que se seguiram após a construção da estação telegráfica, foram surgindo 

os primeiros moradores (entre eles o fundador Domingos Félix) que iniciaram a formação de 

roças e pastagens, erguendo-se o povoado que recebeu o nome de ―Itapirapuã‖. Depois de 

mais de meio século de estagnação, o povoado recebeu um incremento econômico, em 1952, 

com a venda de uma gleba de terras pela Prefeitura de Goiás à Engenharia Barreto Neto S/A, 

que, loteada, incentivou a entrada e a fixação de novas famílias, crescendo o movimento 

comercial por ser ponto de ligação entre os Municípios de Goiás e de Jussara, distrito na 

época, o que coincidiu com o crescimento da importância da agricultura em todo o Estado 

                                                
14 A microrregião do Rio Vermelho é composta de nove municípios: Araguapaz, Aruanã, Britânia, Faina, Goiás, 

Itapirapuã, Jussara, Matrinchã, Santa Fé de Goiás. E a mesorregião do Noroeste Goiano inclui três 

microrregiões: São Miguel do Araguaia, Rio Vermelho e Aragarças.  
15 Dados obtidos no site www.seplan.go.gov.br/sepin/perfilweb/estatistica.bde.asp  



56 

 

 

nos anos 1950. Em 12 de novembro de 1953, o povoado foi elevado à categoria de distrito, 

integrado ao Município de Goiás. No final dos anos 1950, com um incipiente 

desenvolvimento comercial, agropecuário e urbanístico, o Distrito de Itapirapuã obteve sua 

autonomia político-administrativa, instalando-se oficialmente em janeiro de 1959.  

O Censo demográfico, realizado a cada dez anos pelo IBGE, aponta oscilações no 

número de habitantes deste Município. Em 1980 o número de habitantes chegou a 10.824. 

No Censo realizado em 1991 esse número diminuiu 16,37% apresentando um total de 9.052 

habitantes. Em 2000 foi registrado um novo aumento populacional (19,92%) com a 

população do Município totalizando 10.856 habitantes. Em 2010 ocorreu nova redução do 

número de residentes, totalizando 7.835 habitantes. Segundo dados do IBGE, a população 

total do município teve um decréscimo de 27,61% do ano de 1980 para o de 2010. Esse 

decréscimo populacional pode estar relacionado ao grande êxodo de jovens em busca de 

melhores condições de emprego e renda em outras regiões do Estado. 

Em relação às atividades econômicas do município, o setor mais expressivo é a 

pecuária bovina com o seu rebanho efetivo apresentando crescimento de 18,66% nos últimos 

12 anos. Em segundo lugar, destaca-se o efetivo de vacas ordenhadas, que cresceu 57,72% 

também nos últimos 12 anos. Com relação à produção agrícola, os destaques foram o milho 

e o arroz, com uma produção relativamente significativa, dado ao quadro geral de 

estagnação por que passa as economias do Município e da região  

O município de Itapirapuã hoje tem, em seus limites, seis assentamentos rurais de 

RA instalados pelo INCRA, todos no regime de PA (Projeto de Assentamento Federal), tipo 

de assentamento de responsabilidade do INCRA. Esses PAs instalados no município, 

segundo dados coletados em pesquisa na sede do INCRA, se formaram a partir da 

desapropriação de terras. Por meio desse processo de desapropriação, as terras onde não se é 

seguida a observância da função social da propriedade são destinadas à reforma agrária. 

 De acordo com a legislação vigente, nos casos em que as propriedades são 

classificadas como improdutivas e se tornam passíveis de desapropriação para fins de 

reforma agrária, os proprietários são pagos pelas terras com Títulos da Dívida Agrária, e, as 

benfeitorias existentes nas propriedades devem ser pagas à vista, em dinheiro (sendo muito 

recorrentes os casos onde existe superfaturamento). Com esse processo de desapropriação, 

apesar de perder a posse de sua terra, o proprietário é  beneficiado financeiramente, pois não 

fica descapitalizado, sendo muito recorrentes os casos em que o dinheiro obtido com as 

indenizações é investido na compra de terras em outras regiões. O mapa nº 01 mostra a 

localização dos assentamentos criados no município a partir da década de 1980.



57 

 

 

Mapa 01: LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS ITAPIRAPUÃ-GO.
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Os assentamentos indicados no mapa 01 foram criados no contexto das lutas por 

reforma agrária ou na luta pela terra a partir da década de 1980. Os dados oficiais coletados 

no INCRA e na prefeitura de Itapirapuã mostram os números de famílias assentadas (vide 

tabela abaixo).   

  

TABELA 02: NÚMERO DE FAMÍLIAS ASSENTADAS PELOS PA´S NO MUNICÍPIO DE 

ITAPIRAPUÃ EM 2014 

Assentamento 
Número de famílias 

Assentadas 

Área 

hectares 

Data de 

Criação 

Arco Íris 15 427,35 05/03/2009 

Boa Vista 21 1.228,65 19/12/1988 

Itapira 24 1.043,79 12/02/1999 

Liberdade 75 2.196,25 22/12/2006 

Retiro Velho 20 609,76 20/10/1989 

Tamboril 20 1.110,50 06/11/1997 

Total 175 6.616,30 - 

  Fonte: Dados do INCRA 2013, Trabalho de campo, 2013. 

 

Sobre a criação dos assentamentos no município entrevistamos o secretário da 

agricultura e também o presidente do sindicato rural de Itapirapuã e do Conselho Municipal, o 

senhor João Medrada e que atua junto à secretaria de agricultura do município para assuntos 

dos assentamentos. O senhor João Medrada é um dos assentados do PA Tamboril que faz 

limites com o PA Itapira. Segundo o depoimento do atual presidente do sindicato rural, ele 

iniciou sua participação em movimentos sociais de luta pela terra desde o final da década de 

1980, quando se juntou ao grupo do acampamento da Fazenda Boa Vista, esse acampamento 

resultou na criação do assentamento em 1988, como mostra a tabela 01. Esses acampamentos 

como nos explica o senhor João Medrada, por vezes foram palco de violência contra os 

camponeses sem-terras no município de Itapirapuã, como ocorreu no acampamento da 

Fazenda Boa Vista do qual participou. Depois da criação do assentamento ele nos conta que 

recebeu um lote, mas que não conseguiu se estabelecer e desistiu naquela época. Sendo que, 

alguns anos depois em 1997, ele decidiu voltar a participar do movimento de luta pela terra no 

município, quando se juntou aos camponeses sem-terra no acampamento na Fazenda 

Tamboril, em maio de 1997. Em depoimento João Medrada descreve sua trajetória: 

 



59 

 

 

Comecei a participar da luta pela terra desde o final dos anos de 1980, 

quando acampamos na Fazenda Boa vista. Quando saiu o assentamento em 

1998 eu e minha família recebemos um lote, mas eu não consegui mim 

estabelecer, por vários problemas, então tive que desistir. Isso acabou mim 

trazendo vários problemas para regularizar o lote que eu recebi aqui no 

assentamento da Fazenda Tamboril. Mais graças a Deus, tudo se resolveu, 

deu tudo certo. No final da década de 1980, tinha muita gente participando 

da luta. O pessoal aqui de Itapirapuã, buscava ajuda na cidade de Goiás. 

Quando eu comecei, quem tava organizando o pessoal para acampar, era o 

Nilson, que era presidente no sindicato de Itapirapuã naquela época. Ele 

buscava ajuda direta da Igreja da Diocese de Goiás, com a ajuda de Dom 

Tomás, da CPT. Também quando acampamos na Fazenda Boa Vista, além da 

ajuda da Igreja Católica e da Fetaeg, quem nos ajudou muito foi o prefeito 

Zacarias, ele sempre ajudava os acampados. (João Medrada, presidente do 

sindicato rural de Itapirapuã, 2014). 

 

Foto 03: Faixa usada pelos camponeses sem-terra na ocupação da Fazenda Tamboril em 1997

 
 Fonte: Vídeo feito pelos camponeses sem-terra acampados na Fazenda Tamboril em 1997. 

 
 

              A ocupação das propriedades improdutivas no município de Itapirapuã estava mais 

ligada ao sonho de possuir um pedaço de terra do que em participar do movimento pela 

reforma agrária, como mostra a inscrição da foto 01, como também ficou registrado nas 

entrevistas citadas anteriormente. 
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Foto 04: Celebração feita pelo Padre Chico com os camponeses sem-terra  na ocupação da Fazenda 

Tamboril em 1997. 

 

Fonte: Vídeo feito pelos camponeses sem-terra acampados na Fazenda Tamboril em 1997. 
 

As fotos três e quatro mostram a segunda ocupação da Fazenda Tamboril em maio de 

1997, como nos contou o presidente do sindicato rural de Itapirapuã em 2014. A ocupação 

dessa Fazenda foi um fator importante na conquista do PA Itapira, foi a partir da conquista do 

PA Tamboril, que camponeses se motivaram para a ocupação da área da fazenda vizinha, no 

caso a Fazenda Itapira. O início da formação desse grupo se deu no ano de 1995, nesse ano os 

dois grupos que conquistaram a criação dos assentamentos vizinhos (PA Tamboril e PA 

Itapira), formavam um único grupo que contava com aproximadamente setenta famílias. 

Segundo os depoimentos colhidos juntos às famílias que acamparam na Fazenda Itapira, as 

ocupações como foi relatado no capítulo anterior eram organizadas pela CPT, e, recebiam 

também o apoio da prefeitura que muitas vezes, forneciam os caminhões para o transporte dos 

acampados.  Esse apoio da prefeitura continua até os dias atuais, segundo nos relatou o 

presidente do sindicato rural, em entrevista, a prefeitura procura manter um bom 

relacionamento com os assentamentos, como por exemplo, cuidando das estradas, pois os 

PA’s  trouxeram maior produtividade  para o município: 

 

A criação dos assentamentos trouxeram mais arrecadação para o município, 

pois as grandes propriedades se conservavam na maior parte de suas áreas 

improdutivas. Hoje no PA Tamboril, cada lote produz uma média de noventa 
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a cem litros de leite, assim como no PA Itapira, aumentando a arrecadação. 

Enquanto era latifúndio só tinha dois ou três empregados em cada fazenda, 

hoje a maioria das famílias assentadas faz suas compras em Itapirapuã, na 

sede do município, movimentando o comércio. E ainda ajudou a aumentar a 

população rural do município que só diminuía. (Presidente do sindicato rural 

de Itapirapuã e assentado do PA Tamboril, maio 2014) 

 

Segundo os dados coletados na secretaria de agricultura e na fala de seus funcionários os 

camponeses assentados são mais presentes na reivindicação de seus direitos junto aos órgãos 

municipais, do que o agricultor tradicional, embora estas reivindicações não sejam feitas de maneira 

organizada e coletiva, ela acontece mais a nível individual, também falam sobre a qualidade de vida 

nos assentamentos que tem demonstrado melhores desempenhos do que as unidades familiares fora do 

assentamento, assim como a maior produtividade e ultimamente a prefeitura tem buscado parcerias 

com os assentados no sentido de auxiliar no desenvolvimento de projetos de aumento da produtividade 

do rebanho bovino de leite, como o projeto ―balde cheio‖: 

 

A grande maioria dos projetos que os assentados reivindicam estão 

relacionados com a produção de leite, sendo assim nós da prefeitura, na 

secretaria de agricultura, junto com o sindicato rural, estamos elaborando o 

projeto ―balde cheio‖. Estamos auxiliando os assentados no sentido de eles 

conseguirem recursos junto aos bancos públicos (Banco do Brasil, 

principalmente), para eles melhorarem as pastagens e também para eles 

adquirirem gado de raça de leite para melhorar a genética, e, assim vão poder 

colocar mais gado no pasto e produzir mais leite. Ainda não conseguimos 

por o projeto em prática, mas estamos lutando.  (funcionário da secretaria da 

agricultura de Itapirapuã, junho 2014) 

 

             Os depoimentos colhidos junto aos funcionários da secretaria da agricultura do 

município de Itapirapuã mostram que há uma demanda maior por parte dos assentados por 

políticas públicas e por seus direitos em relação aos agricultores familiares que não são 

assentados. Bem como constatamos nas falas que há aumento na população municipal da área 

rural decorrente dos assentamentos que pode implicar na ampliação do mercado de trabalho e 

de consumo no município, gerando efeitos positivos na dinamização do comércio local, 

aumento da arrecadação de impostos, melhoria da infraestrura na zona rural que são 

conquistadas a partir das reivindicações dos assentados e que beneficiam as propriedades 

vizinhas, como o transporte, escoamento da produção, escolas serviços de saúde. Além desses 
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fatores apontados nas entrevistas realizadas com as famílias em sua totalidade elas 

responderam que a qualidade de vida melhorou após a conquista do lote no assentamento, 

principalmente por causa do aumento da renda familiar, que permitiu entre outras coisas, a 

melhoria da alimentação, compra de eletrodomésticos, etc.  

               Todas as casas dos vinte e quatro lotes são construções de alvenaria e contam com 

energia elétrica. As famílias  do PA Itapira nos relatam suas conquistas com imensa satisfação 

e em muitos casos como do assentado do lote do lote dezessete que diz ―quando o pessoal 

aqui eles gostam de dizer que esse assentamento é um dos melhores e que as famílias estão 

muito bem instaladas”.  Essa mesma alegria em descrever o assentamento que deu certo pode 

ser constatada na fala do assentado do lote dez ―tirando alguns probleminhas que sempre 

existe, a gente tem muita alegria em ver que aqui no Itapira a coisa deu certo, em quase todo 

lote se produz o suficiente pra viver‖, e, também o assentado do lote sete que diz “aqui a 

terra é muito boa e se o peão não tiver preguiça é possível produzir muito bem, apesar de 

muitos receber ajuda do governo”. Essa ajuda do governo que o assentado se refere a 

programas do governo com o ―bolsa família‖, as aposentadorias, pois dos vinte e quatro lotes, 

em sete lotes as famílias  recebem aposentadoria, pois os chefes dessas famílias já se 

encontram  na faixa etária acima dos sessenta anos.  

              Assim as falas dos assentados são relativamente representativas da realidade que se 

observa, apesar de inúmeros problemas como a falta de organização dos assentados em 

cooperativas, a produção ainda pouco diversificada com base na pecuária de leite. A maioria 

dos assentados respondeu nas entrevistas que não procuram a cooperativa para aumentar seu 

poder de negociação junto às empresas que compram o leite. Pois com isso poderiam 

conseguir um preço melhor para seu produto como diz o presidente da cooperativa do 

assentamento Itapira.  
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MAPA 02: LOCALIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO ITAPIRA NO MUNICÍPIO DE ITAPIRAPUÃ - GOIÁS  
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O Assentamento Itapira surgiu de uma ocupação feita por um grupo de 20 

famílias de camponeses sem-terra, a qual teve início em 13 de novembro de 1997. O 

acampamento foi improvisado, próximo ao corredor da estrada municipal que liga a 

sede do município de Itapirapuã à rodovia estadual GO-326, a qual liga o município de 

Sanclerlândia ao município de Novo Brasil. Esse grupo — inicialmente, muito grande 

— foi formado em 1995, no município de Itapirapuã. Segundo o depoimento dos 

assentados que participaram da sua fundação, eram mais de setenta famílias, 

camponeses que viviam em Itapirapuã e nos municípios vizinhos, entretanto o grupo 

foi dividido, no início do ano de 1997, como já foi explicado em item anterior. 

No processo de criação de um assentamento, interesses conflitivos são 

evidenciados, todavia eles não são traduzidos em violência, mas sim, como se mostrou 

nesse caso, pela oposição dos interesses envolvidos, os quais, apesar de opostos, 

complementam-se, já que, de um lado, há uma luta dos trabalhadores sem-terra em 

busca da terra de trabalho e, do outro, o interesse do proprietário em lucrar com a 

situação e continuar se capitalizando, em condições de formar latifúndios em outras 

regiões e perpetuando a acumulação de riquezas e a concentração das terras. 

A atividade econômica desenvolvida pelo antigo proprietário da Fazenda 

Itapira, doutor Oswaldo de Pádua Vilela, era a criação de gado de corte, como consta 

nos documentos de vistoria realizada por funcionários do INCRA, em maio de 1998. 

Para manter semelhante atividade de pecuária, ele destinava uma área de 535 hectares, 

com pastagens plantadas dos 1.071,825 que compreendem a área total da fazenda. 

Para o manejo do gado na propriedade, eram mantidos dois funcionários com carteira 

assinada, que residiam na propriedade com suas famílias. E ainda havia um terceiro 

empregado que não tinha carteira assinada, o qual realizava serviços diversos. 

               Com a criação do PA Itapira o espaço que formava o latifúndio improdutivo, 

passou por profundas transformações, constituindo-se em um território vivo e 

produtivo que passou a abrigar vinte e quatro famílias. O mapa 03 indica a atual 

distribuição dos lotes no Assentamento Itapira que são um total de vinte e quatro lotes.
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MAPA 03: DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES NO ASSENTAMENTO ITAPIRA
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2.3. ACAMPAMENTO NA FAZENDA ITAPIRA: INÍCIO DA 

TERRITORIALIZAÇÃO CAMPONESA 

 

A minha vida, sempre foi na roça, desde criança, desde 

que tenho lembranças na minha mente foi do meu pai 

empregado na terra dos outros. Então sempre tive o 

sonho de ter meu próprio pedaço de terra. Trabalhar por 

conta própria sem ficar recebendo ordens de ninguém. 

(assentado do lote 10, maio de 2013)   

 

 

A trajetória da maior parte das famílias entrevistadas no assentamento 

apresenta este mesmo depoimento, ―de ter trabalhado para os outros‖, ―ter sido diarista 

trabalhando na terra para os outros‖, e deste fato, segundo os depoimentos colhidos, 

nasce o sonho de ter seu próprio pedaço de terra. Nesse sentido os movimentos sociais 

que iniciaram uma organização dos trabalhadores rurais, ampliados institucionalmente 

a partir dos anos de 1980, são uma possibilidade de realizar o desejo de retorno ao 

campo, muitas vezes almejado por trabalhadores que nunca perderam sua identidade 

com esse espaço. Porém, não é somente a conscientização política que leva os 

trabalhadores rurais ao campo de batalha, mas também o desejo de terem uma terra 

para produzirem sua subsistência/existência. Nessa perspectiva, Rodrigues da Silva 

escreve que 

 

A trajetória do camponês expõe várias situações de resistência que 

promoveram ações de violência e expropriação do campo. Tais 

condições são o motor fundamental para a motivação e 
transformação da condição social pelos camponeses, porém é 

necessário defender, eles não agem — em sua maioria — pela 

"tomada de consciência, como querem alguns autores, mas 
motivados pelo sonho de retorno à terra e pela possibilidade de 

reprodução camponesa na esfera material e simbólica (Silva, 2003, 

pg. 83). 

 

Na década de 1980, os movimentos sociais ganharam força devido à abertura 

política que o País conhecia no momento. Com o fim da ditadura e a diminuição da 

perseguição e da punição do regime militar, os movimentos de luta pela terra 

tornaram-se um instrumento de reivindicação dos trabalhadores rurais sem-terra, 
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segundo José de Souza Martins, no livro Os camponeses e a política no Brasil. Logo, 

os movimentos sociais, sobretudo no campo, tornaram-se o principal fato político da 

época e os partidos políticos não conseguiam acompanhar esses movimentos, pois 

tinham dificuldades para incorporar as reivindicações camponesas. Os movimentos 

sociais no campo expressavam a revolta dos trabalhadores rurais em face da história 

de exclusão e de expropriação.  

 Pessoa (1999, pg. 108), na perspectiva de Martins, explica os movimentos 

sociais no campo como uma tentativa organizada de interceptar a trajetória de 

subalternidade dos trabalhadores rurais e como uma forma de esses trabalhadores 

tornarem-se sujeitos do processo de mudança social. A situação dos trabalhadores que 

foram assentados na Fazenda Itapira, antes do processo que conduziu à formação do 

assentamento, era de camponeses expropriados do seu direito de trabalhar na terra para 

tirarem o sustento de sua família de forma digna, porque a maioria declarou, nas 

entrevistas semi-estruturadas, que eram trabalhadores rurais assalariados ou diaristas, 

assim como os pais também o eram. Conseqüentemente, para esses assentados, a 

conquista do lote representou a conquista da liberdade e da dignidade.  

Ao compreenderem que a ação pode transformar a realidade, os trabalhadores 

rurais sem-terra, em Goiás, começaram a se organizar. A repercussão da criação de 

vários assentamentos, no território brasileiro, com a ação de um grupo do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que veio a Goiás a convite da CPT 

(Comissão Pastoral da Terra) da Diocese de Goiás, foi definitiva para intensificarem-

se os processos de ocupação, já que é por meio dessas ocupações e dos conflitos de 

interesses gerados por elas que o movimento de luta pela terra consegue se faz 

perceber. Segundo Bernardo Mançano Fernandes, os movimentos sociais são uma 

importante forma de acesso a terra, porque são considerados a principal ação da luta, 

impondo ao governo a realização de uma política de assentamentos rurais: 

 

A organização de uma ocupação decorre da necessidade de 

sobrevivência e acontece pela consciência construída na realidade 
em que se vive. É, portanto, um aprendizado em processo histórico 

de construção das experiências de resistência. Quando um grupo de 

famílias começa a se organizar com o objetivo de ocupar terra, 
desenvolve um conjunto de procedimentos que toma forma, 

definindo uma metodologia de luta popular. Essa experiência tem a 

sua lógica construída na práxis. Essa lógica tem como componentes 

constitutivos a indignação e a revolta, a necessidade e o interesse, a 
consciência e a identidade, a experiência e a resistência, a concepção 
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de terra de trabalho contra a de terra de negócio e de exploração, o 

movimento e a superação (Fernandes, 2001, p.3).   

 

O acampamento torna-se uma das fases mais visíveis do movimento social no 

campo, porque é o momento da luta em que os trabalhadores sem-terra são percebidos 

pela sociedade. Marta Inez de Medeiros Marques, em sua tese de doutorado sobre os 

discursos dos latifundiários do município de Goiás, frisou que: 

 

No discurso do grande proprietário, o sem-terra aparece como 

posseiro, invasor, bandido e comunista, aquele que age fora da lei. A 

mesma lei que é por eles esquecida quando perseguem e ameaçam as 
lideranças do movimento. Além de romperem com relações de 

dependência, os sem-terra de Goiás tiveram que enfrentar o medo da 

violência dos grandes proprietários e de seus jagunços. Houve muita 

pressão de familiares destes trabalhadores para que eles 
abandonassem a luta por temerem o pior (Marques, 2000, pg. 80). 

 

A imagem negativa dos acampados dos movimentos sociais do campo 

apresentada à sociedade influencia a percepção dos pequenos e médios proprietários, 

que vêem os ―sem-terra‖ de maneira pejorativa e acabam acreditando que também 

correm o risco de perder suas propriedades, como assinala Marques: 

 

A polarização das posições que caracteriza este período envolve 

outros segmentos sociais. Pequenos e médios proprietários 

solidarizam-se com os grandes, manifestando-se contra a reforma 
agrária, pois temiam que suas terras também fossem ocupadas. 

Somente nos anos de 1990 é que tem início certa aproximação entre 

eles (Marques, 2000, pg. 80). 

 

As trajetórias dos atuais assentados da Fazenda Itapira, que passaram pela 

fase de acampamento, não são diferentes das vistas nas citações anteriores. A maioria 

relatou, em entrevistas e conversas informais, que tomou conhecimento dos 

movimentos sociais pela reforma agrária por intermédio de reuniões da Comissão da 

Pastoral da Terra da Diocese da Cidade de Goiás. Com base no discurso dos 

camponeses, nessas reuniões, eram feitas palestras sobre a justiça social no campo e 

uma melhor distribuição de terras. As reuniões aconteciam nos municípios que faziam 

parte da Diocese de Goiás, entre os quais estava o município de Itapirapuã, como 

conta o ex-presidente do acampamento, o assentado do lote dezesseis:  
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Desde o ano de 1995, participamos do movimento de luta pela terra. 

Comecei me lembro muito bem, foi a partir do dia três de maio de 

1995. Comecei a interessar através das palestras organizada pela 

CPT. Nós éramos apoiados pela CPT, de Goiás, Dom Eugênio, Dom 

Tomaz, o Pedroso, Frei Marques, Dr. Luismar, advogado da CPT, 

Antônio Baiano. Todos de Goiás, que nos apoiaram com toda força. 

Primeiro nós acampamos na Fazenda  Santa Maria, no município de 

Goiás. Depois, fomos pra Fazenda Santa Marta, na Lajinha, 

município de Goiás. No terceiro acampamento, fomos pra Fazenda 

Capão da Canoa, no município de Matrinchã, de onde fomos 

expulsos, pois o dono conseguiu a reintegração de posse, e aí a gente 

ficou bem desanimado. (Assentado do lote 16, 2013). 

 

Os entrevistados fizeram questão de ressaltar que tomaram conhecimento do 

movimento de luta pela terra nas reuniões organizadas pela CPT e que recebiam ajuda 

da FETAEG, no período de acampamento. Houve quem salientasse que não fazia parte 

do MST, negação que confirma a influência da imagem do movimento social na vida e 

no cotidiano dos assentados. Nota-se, em tal negação, a presença da contradição, 

sobretudo no que concerne à CPT, visto que, no início da existência dessas duas 

instituições no estado de Goiás, elas caminharam juntas nos movimentos de luta pela 

terra. Esse processo de negação é resultante do preconceito sofrido pelos militantes do 

MST em virtude, principalmente, da grande influência negativa com que os meios de 

comunicação retratam o MST. Os trabalhadores não querem ser confundidos com 

―comunistas‖, tampouco com ―ateus‖, pois são qualificações que confrontam a 

identidades desses camponeses. Os principais mediadores, durante os acampamentos, 

são indicados por Pessoa, no livro A revanche camponesa, 

 

No caso dessa primeira mediação, as entidades mais significativas 

são a Igreja, por meio da Diocese de Goiás, a CPT, o MST na sua 

―infância‖ (ainda muito vinculado à Igreja e à CPT) e, 

eventualmente, os sindicatos, dependendo de uma maior ou menor 
vinculação da sua diretoria ao campo religioso. Podemos ver, a título 

de exemplo, essa preocupação em documentos da CPT: ―Apoiar e 

estimular práticas e técnicas alternativas de agricultura e 
experiências comunitárias de financiamento, industrialização e 

comercialização‖ (Pessoa, 1999, p. 184) 

 

O assentado do lote dezesseis relata que a vida de acampado não era fácil, 

pois era preciso seguir as regras rígidas dos estatutos, bem como suportar as pressões 
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externas, sendo necessário superar também conflitos internos. As dificuldades para 

sustentar e manter a família, nessa época instável, fez com muitos desistissem. Antes 

de acamparem nessa fazenda, passaram por outras três propriedades, sempre sob a 

orientação da CPT e a ajuda da FETAEG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de Goiás). A primeira propriedade ocupada pelo grupo, composto por, 

aproximadamente, 70 famílias, em 1995, foi a Fazenda Santa Maria, no município de 

Goiás. Depois ficaram acampados na Fazenda Santa Marta, no povoado da Lajinha, no 

município de Goiás, e, por último, foram expulsos da Fazenda Capão da Canoa, no 

município de Matrinchã. Nesses acampamentos, os trabalhadores relatam que 

passaram por sofrimentos e privações e, ainda, pelo processo de expulsão, visto que o 

INCRA não considerou improdutivas tais propriedades. Quando foram despejados da 

Fazenda Capão da Canoa, o presidente e o vice-presidente do acampamento 

encaminharam-se para a sede do INCRA, em Goiânia, onde um dos funcionários 

informou-lhes que o proprietário da Fazenda Itapira queria vendê-la ao órgão e que ela 

estava ao lado do Assentamento Tamboril. Aos olhos dos assentados, semelhante 

informação forneceu-lhes grandes possibilidades de desapropriação. Isso aconteceu no 

ano de 1998 e restavam apenas 22 famílias no grupo de trabalhadores iniciais. 

Uma das particularidades do acampamento que se formou na Fazenda Itapira, 

destacada pelos entrevistados, foi a relação amigável que se estabeleceu entre o grupo 

e o proprietário. Aliás, quando comparavam isso com a perseguição que sofreram nos 

outros acampamentos, aludiam ao doutor Osvaldo com verdadeira devoção, exaltando 

suas ações, como, por exemplo, a de doar leite às crianças pequenas todas as manhãs e 

doar carne. Segundo os depoimentos dos assentados que participaram da fase de 

acampamento, a ação do fazendeiro de abater vacas e doar a carne, bem como de 

empreitar serviços, como a limpeza de pasto (conhecido na região com serviço de 

roçar o pasto), permitia que os sem-terra trabalhassem próximo à família deles que 

estava acampada.  

Sobre as regras criadas na fase de acampamento na Fazenda Itapira — 

elaboradas a partir dos ensinamentos da CPT —, a assentada do lote três explica que 

elas eram votadas em assembléia, que eram realizadas periodicamente e todos os 

chefes de família que estavam no acampamento tinham que participar e votar tais 

regras que iriam compor o estatuto do acampamento. Para tanto, segundo a fala de 

dona Vilma após a elaboração do estatuto, todos tinham que respeitar as regras nele 

contidas e aprovadas na votação. As principais regras adotadas e que serviram para 
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organização do acampamento na Fazendo Itapira da época em que ela foi presidente e 

das quais consegue se lembrar, pois já faz quatorze anos, eram: 

 

 

— A primeira regra era a de que o acampamento não podia ficar 

vazio. Só quarenta dias após a família fazer parte do acampamento é 

que o homem poderia sair para trabalhar fora. E, se o esposo ia 

trabalhar fora, a mulher deveria permanecer e vice-versa. 

— Era preciso respeitar o próximo e, também, todas as criaturas, não 

podia matar nem os animais que adentrassem nos barracos no 

assentamento. 

— Não podia ter namoro escandaloso. 

— Não podia roubar. 

— A pessoa que praticasse qualquer um desses delitos teria toda a 

família expulsa do acampamento. 

— Não podia consumir bebidas alcoólicas nem usar drogas. 

— Não podia cometer adultério. 

— Se alguém perdesse um objeto e outra pessoa encontrasse-o, tinha 

que devolver.  Por exemplo, se uma pessoa fosse lavar a louça no rio 

e perdesse uma colher, quem encontrasse tinha que devolver, pois 

todas as vasilhas eram marcadas, assim, cada família poderia 

reconhecer seus objetos. Essa devolução era feita durante a 

assembleia (Assentada do lote 3, 2013). 

 

Segundo a assentada do lote três existiam pequenos conflitos que eram 

solucionados conforme essas regras e que a presidência do acampamento era 

constantemente revezada a partir de votações realizadas nas assembleias. Assim como 

a maioria das pessoas (homens e mulheres), que participaram do acampamento, dona 

Vilma revela que sente muitas saudades desse tempo, em que ―o grupo era muito 

unido e organizado e as reuniões eram constantes‖, apesar do rígido controle que 

existia sobre as ações dos acampados. Isso é confirmado pelos senhores Altair e 

Sebastião Silvério de Souza, segundo os quais, depois que o assentamento foi criado, 

não houve continuidade das experiências de trabalho coletivo. Só no primeiro ano, a 

CPT conseguiu manter uma lavoura do tipo, depois, foi ―cada um pra si". A assentada 

do lote oito descreve que, no "tempo do acampamento", a convivência era de muito 
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respeito que havia um barracão onde se fazia um grande almoço coletivo aos 

domingos: 

 

No acampamento, todos os domingos, todas as famílias do 

acampamento se reuniam no barracão para fazer uma celebração, os 

católicos rezavam, os evangélicos oravam e cada um com sua 

religião. Todos celebravam, nessa época tinha muita união, existia 

muito respeito e, depois da celebração, tinha um grande almoço 

coletivo. (Assentada do lote 8, 2013). 

 

 

 

Foto 05: Almoço comunitário no acampamento de trabalhadores sem-terra na Fazenda Itapira 

Fonte: Foto cedida pela ex-presidente do acampamento de 1997, na Fazenda na Fazenda 

Itapira. 

 

A foto cinco mostra um almoço realizado num domingo na fase do 

acampamento na Fazenda Itapira no ano de 1997, segundo o depoimento dos 

camponeses, nessa fase aos domingos todas as famílias acampadas se reuniam para o 

almoço coletivo, todos participavam, e, além do almoço era realizada uma celebração 

ecumênica. Durante a realização do trabalho de campo percebeu-se através das 

narrativas feitas pelos atuais assentados, certo saudosismo, em relação a "união" que 

existia, segundo eles, todos compartilhavam de objetivos comuns e isso fortalecia o 
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grupo na busca e na realização do sonho de conquistar a terra de trabalho, essa 

"união", enfraqueceu muito, ou quase desapareceu depois da efetivação do 

assentamento, eles reclamam que esse fato atrapalha até a associação do assentamento 

atualmente, que existe no papel, mas tem pouca eficiência por falta de "união" nos dias 

atuais.   

Para Pessoa (1999, pp.183-185), a produção coletiva não pode ser tratada 

como coisa natural e não é possível negligenciar a vivência anterior dos assentados, 

pautada na produção individual. Ele diz, ainda, que a produção coletiva faz parte da 

orientação dos mediadores, como a CPT e o MST, e não de uma escolha ou 

consciência do assentado, o que pode gerar uma divisão no grupo, por isso se torna tão 

complexo mantê-la nos assentamentos. 

No Assentamento Itapira, constatamos que ela é mais presente na fala dos 

assentados que fizeram parte do grupo desde a fase do acampamento, os demais 

assentados que eram empregados na fazenda ou os que compraram o lote dizem não 

gostar dessa forma de trabalho, tampouco acham importante trabalhar de forma 

cooperada, como responderam nas entrevistas semi-estruturadas. 

A experiência de viver a fase de acampamentos, consoante o relato dos 

assentados, foi muito importante para eles reconhecerem-se como camponeses que 

possuíam objetivos em comum, essa importância se estende a aprendizagem para a 

organização em prol de objetivos comuns, tomarem consciência de seus direitos e 

saberem como reivindicá-los, além de que ainda precisam negociar e participar de 

lutas por seus interesses. O acampamento torna-se uma fase importante para 

libertarem-se da condição de subalternidade, adquirindo, assim, uma apreensão crítica 

da realidade local e da sua visão de mundo, embora, na fase de assentamento, parte do 

aprendizado não se dá do mesmo modo, como relatou, em entrevista, o assentado 

Sebastião Silvério, que participou ativamente da fase de acampamento: 

 

A vida nos acampamentos era muito difícil, a gente passava por 

muitas privações e os outros tinham muito preconceito, achavam que 

nós éramos baderneiro, comunista e que queria tomar a terra dos 

donos. Mas, para nós que participava, foi muito importante, a gente 

aprende muita coisa, os nossos direitos, o respeito pelo próximo. No 

acampamento, tinha muita solidariedade, todo mundo se ajudava e 

ainda a gente aprendia a negociar com os órgãos públicos. A gente 
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aprende a se manter forte e agüentar tudo para ser vencedor. A gente 

se reunia para discutir nossos interesses e era muito unido. Hoje, no  

assentamento, não tem mais a união, o coletivo, mas o que a gente 

aprendeu dos nossos direitos permanece.‖ (Assentado do lote 10, 

2013) 

 
 

Foto 06: Acampamento na Fazenda Itapira no ano de 1997. 

 
Fonte: Foto cedida pela ex-presidente do acampamento de 1997, na Fazenda Itapira 

 

A partir dos depoimentos percebermos a importância do acampamento como 

um espaço de construção de aprendizagens significativas para os camponeses. A 

despeito de ser um lugar de incertezas e de transição, é nesse contexto que o 

trabalhador/camponês reconhece-se num contexto mais amplo, como participante de 

um movimento de luta por seus direitos e sonhos, visto que, por via da sua luta, que 

não é isolada, ele pode se tornar "senhor do seu destino" e, assim, exercer sua 

cidadania, embora a narrativa dos entrevistados esclareça que, após a efetivação do 

assentamento, a noção de coletividade e a reivindicação de direitos diminuam e a 

produção individual prevaleça nos lotes. Sobre esse aspecto do acampamento como 

uma das sucessivas fases do processo de luta pela terra, em que são rompidas barreiras 

políticas, jurídicas e burocráticas para se chegar à condição de assentado rural, Pessoa 

assevera que: 
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Ao percorrer esse trajeto que o levou a terra, o agricultor passou por 

etapas, o período de acampamento, de emulação  intensa,  em  que  

pôde  vivenciar concretamente experiências de divisão igualitária de 

tarefas, algumas até então pouco costumeiras, como homens 
cozinhando. Sob a extrema precariedade e transitoriedade de uma 

barraca de plástico preto, integrou um grupo com alto poder de 

organização, mas também com um rígido controle moral. Quem 
resistiu e chegou a terra recorda-se de como foi um tempo difícil, 

mas que também deixou saudades. Isso é expresso, sobretudo, 

quando embates do dia-a-dia fazem os parceleiros buscarem, na 
memória, um tempo em que tais dificuldades eram mais facilmente 

conduzidas e, freqüentemente, resolvidas (Pessoa, 1999, p.234). 
 

Assim como Pessoa descreve que nos assentamentos por ele estudados, os 

camponeses reclamam que falta, entre eles, o espírito de "união" que existia no 

acampamento. No Assentamento Itapira, a reclamação da falta de "união" também é 

constante nas falas ouvidas nas entrevistas. Os assentados que viveram essa fase 

reforçam, em suas falas, que, se existisse a mobilização e a mesma capacidade de 

resolver os problemas de forma coletiva como acontecia no acampamento, muitas 

dificuldades do assentamento seriam facilmente resolvidas e os assentados 

conseguiriam trabalhar de forma cooperada, como afirmou o assentado Itamar de 

Souza, presidente da associação do assentamento. Consequentemente, segundo ele, 

teriam condições de negociar uma renumeração mais justa pela produção das famílias 

assentadas. 

 

 

2.4. A CONQUISTA DA TERRA PROMETIDA: A CRIAÇÃO DO 

ASSENTAMENTO ITAPIRA 

 

 

              No Brasil, a propriedade da terra sempre representou poder, por isso a questão 

agrária e a possibilidade de realização de uma reforma agrária para distribuir a terra de 

forma justa sempre geraram e continuam gerando conflitos e contradições, pois, 

realizar uma reforma agrária ampla e profunda seria uma forma de reorganizar 

também a distribuição de poder. E assim podemos dizer que a criação de 

assentamentos rurais de reforma agrária é fruto de ações e políticas públicas 

contraditórias que, como já demonstramos nos capítulos anteriores deste trabalho de 

pesquisa, reflete interesses conflituosos. Mesmo assim, considerando todos estes 

aspectos de contradições e conflitos de interesses, acreditamos que os assentamentos 
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podem se constituir em referência para a efetivação de políticas públicas que ao menos 

modifiquem a atual situação fundiária, por isso, é preciso analisar as conquistas e os 

problemas que surgem a partir da oficialização dos assentamentos.  

           No Contexto de reforma agrária no Brasil, os assentamentos estão 

relacionados a um espaço demarcado em que os camponeses sem-terras são instalados, 

sendo por isso a única face concreta dessa atual proposta de reforma agrária e de 

distribuição de terras executada em nosso país. Bergamasco e Norder definem 

assentamento rural como: 

         O termo ―assentamento‖ apareceu pela primeira vez no 

vocabulário jurídico e sociológico no contexto da reforma 

agrária venezuelana, em 1960, e se difundiu para inúmeros 

outros países. De forma genérica, os assentamentos rurais 

podem ser definidos como a criação de novas unidades de 

produção agrícola, por meio de políticas governamentais 

visando o reordenamento do uso da terra, em benefício de 

trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. Como seu 

significado remete à fixação do trabalhador na agricultura, 

envolve também a disponibilidade de condições adequadas 

para o uso da terra e o incentivo à organização social e a vida 

comunitária. (Bergamasco e Norder, 1996, p. 7) 

 

              A concretização do assentamento como um fator de criação de novas 

unidades de produção, com base na produção familiar e como fator de 

desenvolvimento se efetiva somente com a concessão do ―certificado de 

propriedade‖
16

. 

               A partir da efetivação criam-se novos níveis de luta e organização dos 

camponeses para se manter na terra, e, vencer principalmente as grandes dificuldades 

nos primeiros anos, em que são necessários grandes esforços da família camponesa 

para tornar a unidade produtiva para se estabelecer e permanecer no assentamento. 

Para Medeiros e Leite (1999), a criação dos assentamentos rurais tem desafiado a 

―esfera local do poder público, na medida em que a ela cada vez mais dirigem 

reivindicações ligadas principalmente à infraestrutura básica, relacionadas à 

                                                
16

 Segundo informações disponíveis no INCRA: A Constituição Federal de 1988 estabelece que os 

beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de 

concessão de uso, instrumentos que asseguram o acesso à terra. O Contrato de Concessão de Uso 

transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma agrária em caráter provisório e assegura aos 

assentados o acesso à terra, aos créditos disponibilizados pelo INCRA  e a outros programas do governo 

federal. O título de domínio é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da reforma 

agrária em caráter definitivo. É garantido pela Lei 8.629/93, quando verificado que foram cumpridas as 

cláusulas do contrato de concessão de uso e o assentado têm condições de cultivar a terra e de pagar o 

título de domínio em 20 (vinte) parcelas anuais. 
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construção ou melhorias de estradas, saúde e educação e condições para escoamento 

da produção‖. Por isso, inicialmente os assentamentos rurais surgiram sob total 

responsabilidade e controle do poder executivo federal. Muitas áreas, como a do 

latifúndio que deu origem ao PA Itapira, antes da organização dos assentamentos 

encontravam-se em completa inércia, ociosas e improdutivas. Os assentamentos estão 

criando novas realidades sócio-espaciais e alterando a dinâmica econômica local, 

regional e nacional, como propõe Alentejano:  

(...) para a possibilidade de criação de novas formas de 

organização da agricultura familiar, tais como cooperativas de 

comercialização, organização coletiva do trabalho agrícola, 

mutirões de construção de infra-estrutura e, principalmente 

pelo significado político que tem a constituição dos 

assentamentos, pois significam o embrião de um possível e 

amplo processo de reforma agrária, por apresentarem uma 

experiência prévia. (Alentejano 1997, p. 26)  

              O assentamento rural como uma conquista dos movimentos socioterritoriais, é 

o lugar onde pequenas revoluções tomam uma materialidade mais concreta. Assim 

compreendemos o assentamento como lugar social de luta constante por 

transformações, e, a territorialização é parte dessa luta, que se segue ao processo de 

espacialização. O objetivo dos camponeses ao fazer parte da luta pela terra é 

reconstruir sua vida (construindo um novo lugar, uma nova vida) e assim promover a 

reorganização do território conquistado, para materializar a tão sonhada liberdade
17

. 

Os movimentos socioterritoriais lutam pela terra de trabalho e da vida em 

contraposição a organização impositiva do território capitalista. Nesse sentido em 

reconhecer os assentamentos como pequenas revoluções dos camponeses sem-terras, 

autores como Pessoa (1999) na perspectiva de Martins, faz uma distinção entre luta 

pela terra e luta pela reforma agrária: 

(...) Os ocupantes de fazendas são camponeses, e, sobre índios e 

camponeses, Martins diz: ―Estamos falando de grupos humanos e de 

categorias sociais que têm sido mantidos à margem, excluídos da 

                                                
17  Essa a liberdade e a maneira como ela é interpretada pelos camponeses (descrita por eles como a 

conquista da terra, a liberdade de poder morar na própria terra e trabalhar por conta própria e mais a 

liberdade de não ter patrão), foi citada por 15 camponeses que atualmente vivem no assentamento, de 

um total de 22 entrevistados. Ao todo são 24 lotes no assentamento, mas nos dias da aplicação deste 

questionário, em dois lotes não encontramos as famílias.  Nesta entrevista foi aplicado um questionário 

elaborado pelo professor Jadir de Morais Pessoa como consta no anexo deste trabalho, ao final o 

entrevistado cita (espontaneamente) as três coisas mais importantes em viver no assentamento. Alguns 

que citaram a liberdade entre as coisas mais importantes, lembraram que a liberdade esta condicionada a 

geração de renda para manter a família. 
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História‖. Fazendo uma distinção entre luta pela terra e a luta pela 

reforma agrária, diz Martins que a luta pela terra toca mais 

profundamente a estrutura social e a luta pela reforma agrária 

expressa uma certa conciliação, um acordo com as outras classes. 
Seguindo essa classificação, pode se dizer que o caso das ocupações 

de terra se define como luta pela terra. Quem entra em um caminhão 

nas madrugadas, carregando um alicate para cortar uma cerca de 
arame, o faz porque já se cansou das conciliações e das promessas 

políticas. (Pessoa, 1999, p.111) 

 

             Considerando os depoimentos colhidos no trabalho de campo, analisando as 

referências de vida dos camponeses que participaram da fase de acampamento, 

reconhecemos que sua luta tem como base a luta pela terra, pela conquista do sonhado 

pedaço de terra, do lugar de construir uma vida digna, como aprendeu ao longo de sua 

trajetória pessoal de vida e de trabalho, e, às vezes, como disse Pessoa (1999), o 

camponês não se organiza de modo necessariamente revolucionário. Por isso 

acreditamos que o apoio da Igreja Católica na região da Diocese de Goiás representava 

um suporte moral para os camponeses sem-terras, dando legitimidade ao movimento, 

pois é unânime o reconhecimento da Igreja Católica como autoridade moral na 

sociedade brasileira. 

            Sendo assim a conquista do assentamento representa para o camponês a 

liberdade de viver na terra, de conquistar seu território e imprimir nele o modo de vida 

camponês, mesmo que a tão sonhada liberdade de viver no seu pedaço de terra e de 

trabalhar por conta própria seja relativa, pois o papel do Estado
18

 como regulador do 

território e da territorialidade deve ser levado em conta, sendo que, é ele quem detém o 

poder jurídico e administrativo para a realização das desapropriações de terra para a 

reforma agrária. Como o Estado detém o poder jurídico para a desapropriação, e, 

conseqüentemente para transformação da estrutura fundiária brasileira, e o poder 

financeiro para a realização da reforma agrária, o camponês é dependente da 

disponibilidade das ações políticas desse Estado. E, portanto a política agrária é refém 

                                                
18  Estado, neste trabalho é entendido como no trabalho de Marques (2000): Entende-se o Estado, nos 

termos definidos por Lefébvre (1973 e 1986), como uma formação política historicamente situada que 

ocupa uma posição central no mundo moderno. Neste sentido, o termo Estado é aqui empregado como 

sinônimo de Estado Moderno e Estado-nação. O Estado dispõe de meios, redes múltiplas, instituições 

variadas (fiscal, de ensino, polícia, justiça, etc) para conservar a unidade nacional e programá-la. Ele 

possui o poder de repressão e a capacidade legislativa ou contratual, que são utilizados em função de 

gestão e manutenção da ordem estabelecida. O Estado é concebido como entidade cuja atuação é 

pautada pela coerência e a racionalidade, baseada em regras impessoais que asseguram a igualdade de 

direitos para todos os cidadão. Desta forma ele age como um importante sustentáculo da ideologia 

moderna capitalista, encobrindo as contradições sociais presentes, inclusive no interior do próprio 

Estado.(...) 
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do poder e da influência de uma elite agrária que possui uma considerável influência 

na política nacional “é essencialmente uma questão política." (Martins, 1997, p.11). 

Assim as decisões políticas de transformação da realidade agrária brasileira, sempre 

estiveram nas mãos das elites que formaram e formam os governos - o Estado. 

Portanto, a territorialização vista como formação de um novo território, a partir de um 

território preexistente comandado pelo Estado, ou seja, a concepção de que parte ou 

fração deste território se desprende formando um novo e pequeno território apresenta 

suas contradições, de um lado representa uma conquista importante, e, pode se 

entendida como uma representação contra esta estrutura fundiária perversa, mas por 

outro lado não podemos deixar de mencionar sua dependência da ação de políticas 

públicas que antes de tudo visam beneficiar a elite de latifundiários e empresas de 

agronegócios. Nessa perspectiva, e, reconhecendo toda essa conflitualidade de 

interesse, o conceito de territorialização relativo aos movimentos socioterritoriais no 

campo deve ser visto apenas como processo de luta, pois a continuidade e a 

permanência do camponês no assentamento produzindo e sobrevivendo com 

dignidade, depende da atuação do poder público, bem como, depende, também da 

organização dos assentados na reivindicação dos seus direitos e de instalação de 

infraestrutura básica para o bom funcionamento do assentamento.  

               Em Goiás a política de criação dos assentamentos rurais pode ser entendida 

como uma intervenção pontual, do Estado na questão fundiária. Percebe-se nessa 

intervenção o objetivo de diminuir os conflitos no campo e como meio de controlar os 

movimentos sociais rurais que reivindicam uma verdadeira reforma agrária, sem, no 

entanto promover mudanças substanciais na estrutura fundiária do país. Mas essas 

contradições não eliminam a necessidade de conhecimento e entendimento da 

territorialização e dinâmica dos acampamentos e assentamentos no espaço, que 

compreendemos ser de fundamental importância para o direcionamento das políticas 

públicas. Sobre a atuação do Estado na questão agrária Marques destaca que: 

Em relação a este ator, faz-se necessária a análise de sua atuação a 
partir do âmbito nacional para que se compreenda a sua participação 

no campo de lutas enfocado. A política de Reforma Agrária é da 

responsabilidade do Governo Federal, que atua, sobretudo por 
intermédio do INCRA, órgão encarregado da formulação e execução 

de sua política agrária desde 1970, Os níveis estadual e municipal 

têm participado do processo em geral de maneira complementar, 

atuando diferentemente, segundo os papeis desempenhados por suas 
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respectivas instituições e de acordo com o ambiente político-

institucional encontrado em cada lugar. O Estado brasileiro 

apresenta hoje uma ação diferenciada em relação à Reforma Agrária 

segundo o nível de governo considerado e a forma e de interação 
verificada entre eles em cada uma das fases deste processo. 

(Marques, 2000, p.82) 

  

Como citado pela autora, em Goiás, assim como tem acontecido em todo 

país, a constituição dos assentamentos rurais não obedece a um modelo unívoco, pois 

são constituídos, na maioria dos casos, a partir das ocupações de terra, por atores 

sociais que reivindicam o acesso à terra de trabalho, no entanto, esses grupos 

apresentam uma grande heterogeneidade, o que pode ser constatado através dos relatos 

das trajetórias de vida dos indivíduos e pela memória coletiva nos assentamentos. 

Os assentamentos rurais se constituem em realidades conflitivas, em que 

diferentes projetos estão dispostos: os individuais, os familiares; os grupais de cada 

assentamento e ainda os externos, propostos pelos diferentes mediadores. Somado a 

essa disputa pela organização dos assentamentos, existe a intervenção do Estado, na 

aplicação de políticas públicas para o setor, que raramente contempla os anseios dos 

sujeitos aos quais se destinam.  

Assim os assentamentos rurais devem ser entendidos como uma realidade 

contraditória: ao mesmo tempo em que o camponês tem acesso à tão sonhada terra de 

trabalho, estão em curso fatores limitantes, no plano político, econômico e social à sua 

reprodução enquanto tal. É a partir dessa diversidade e também das similaridades do 

grupo que se busca compreender o assentamento rural, enquanto espaço de produção e 

reprodução da vida dos camponeses, grupo esse, formado por pessoas com origens 

diversas, mas que compartilhavam um sonho comum, possuir um pedaço de terra para 

viver e trabalhar com dignidade.  

              A criação do assentamento na Fazenda Itapira se concretizou em definitivo 

em doze de fevereiro de 1.999, quando o chefe da Superintendência Regional do 

INCRA em Goiás, Giovanni Galesso Machado, assinou a solicitação de formalização 

do processo de criação do PA Itapira no município de Itapirapuã. 

 

              Segundo relato dos atuais assentados houve muita festa para comemorar a 

vitória da criação do assentamento e distribuição dos lotes. Após a formalização da 

criação do assentamento pelo INCRA se seguiu a distribuição dos lotes
19

 entre as 

                                                
19 Sorteio de Parcelas - O INCRA realiza sorteios para designar o lote que caberá a cada família. Os 

beneficiados assinam com a autarquia o Contrato de concessão de Uso (CCU), documento que dá 
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famílias acampadas e mais os três empregados da Fazenda que também receberam 

lotes. Conforme as palavras do assentado do lote número um, ex-empregado da 

Fazenda: 

Depois que o INCRA formalizou a criação do assentamento, 

teve uma reunião para distribuição dos lotes, vieram os 

funcionários do INCRA de Goiânia e então foi feito um 

sorteio. Escreveram os nomes de cada um dos beneficiados em 

um papel e colocaram numa caixa e na outra caixa coloram os 

números dos lotes. No início os lotes foram enumerados do 

número um ao número vinte e dois. Assim depois da 

numeração que feita na frente de todo mundo, colocaram duas 

crianças para fazer o sorteio, uma tirava o nome de uma caixa 

e a outra tirava o número do lote da outra caixa. Os que 

tiveram sorte saíram com a terra perto da sede, assim já 

recebiam a terra prontinha com o pasto formado. Eu saí com o 

lote número 1. Aqui nesse lugar não tinha nada formado. Eu 

tive que fazer tudo, limpar, tirar o mato e formar tudo, esse 

pasto que você vê aqui, tudo fui eu quem tive que formar. 

Também não tinha casa, tive que construir essa casa. No início 

nós tivemos que morar num barracão feito de folha. Aí eu tinha 

minhas economias, pois fazia muitos anos que eu trabalhava 

nessa fazenda, pro Doutor Oswaldo. graças a Deus hoje está 

assim.‖ (assentado do lote 1, junho 2013) 

 

              Os atuais assentados que participaram do sorteio narram esse momento com 

muito entusiasmo, descrevem a emoção ao saber da localização do lote, que, poderia 

ser uma boa surpresa, quando o acampado recebia o lote perto da antiga sede e já 

contava com algumas regalias, como a proximidade da rede de energia elétrica, as 

pastagens que já estavam formadas e o acesso facilitado às estradas. No sentido 

contrário, aqueles que recebiam o lote nas partes mais afastadas da sede sabiam que 

teriam mais dificuldades, pois como nos contou a assentada do lote oito, teriam que 

começar do ―zero‖: 

                                                                                                                                       
direito ao assentado de morar e explorar a parcela pelo tempo que ele desejar e de receber sua posse, se 

cumpridas todas as exigências constante na legislação. 
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Aqui no nosso lote não tinha nada, tivemos que começar do 

zero, isso quer dizer que tivemos que fazer de tudo, assim 

como todos que ficaram com os lotes mais afastados da sede, 

teve que abrir estada, derrubar o mato pra abrir o pasto, puxar a 

rede de energia. No começo era só sofrimento, nos dois 

primeiros anos dá muita vontade de desistir. Quase não tinha 

dinheiro para investir, pra começar a produzir. Não é que eu 

estou negando que o INCRA e o governo não mandam 

dinheiro. Tem sim, os empréstimos no início, pra construir a 

casa, pra comprar gado, mas é tão pouco que não dá pra nada. 

Tem que muita vontade de vencer tem que gostar muito de 

viver da terra, se não agente não consegue. Foi o que 

aconteceu com o meu irmão. Ele foi sorteado no lote 7, 

pertinho da sede, onde hoje é do seu Gabriel. Meu irmão era 

mecânico e não conhecia muito bem a lida da terra, no lote que 

ele recebeu já tinha tudo, o curral, o pasto, a energia e ainda 

era bem na beira da estrada. E mesmo assim e com ele 

trabalhando muito. Trabalhava o dia todo sem camisa no sol 

quente. Trabalhava muito. Muito mesmo, mas não sabia 

administrar, então deu tudo errado. E aí ele teve que vender o 

lote. Tem que conhecer o serviço da roça e mais ainda tem que 

gostar de trabalhar na terra. (Assentada do lote 8, junho de 

2013)  

 

              Após o sorteio dos lotes seguiu-se a demarcação, determinada por medidas 

feitas pelos funcionários do INCRA. A partir da distribuição e demarcação segundo o 

depoimento dos assentados são feitas várias reuniões e os mediadores como a CPT, a 

FETAEG e o INCRA tentam convencer os assentados da necessidade do trabalho 

coletivo e da formação das cooperativas, mas o acaba prevalecendo é a produção 

familiar em cada lote. Essas reuniões eram realizadas na antiga sede da Fazenda 

Itapira que acabou se transformando numa espécie de centro comunitário como mostra 

a sequência de fotos.  
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Foto 07: Escola do Ensino Fundamental, no local da antiga sede da Fazenda Itapira. 

 

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013.  

 

Foto 08 : antiga sede da Fazenda Itapira, escola de primeira fase em funcionamento em 2013. 

 

Fonte:  Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013.  

 

              O local  da sede da Fazenda Itapira, que já apresentava uma razoável 
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infraestrutura, com energia elétrica, água e se encontrava às margens do corredor da 

estrada municipal que liga a sede do município de Itapirapuã à rodovia estadual GO-

326, foi reaproveitada para o funcionamento de uma espécie de centro de convivência, 

onde foi instalada uma escola de ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, que 

funcionou do ano 2000 até 2013, quando foi desativada. Também funcionam no local 

uma Igreja Cristã Evangélica e um campo de futebol que funciona como área de lazer. 

 

 Foto 09: Campo de futebol que funciona como área de lazer, no local da antiga sede da 

Fazenda Itapira. 

 
Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013.  

 

             O assentado do lote
20

 um nos recebeu com muito entusiasmo,durante uma 

visita ao seu lote, no mês de junho do ano de 2013, e, nos convidou para acompanhá-

lo durante toda uma tarde de trabalho, neste dia fez questão de nos mostrar todas as 

transformações que conseguiu produzir no lote que recebeu. A área do seu lote é de 

40,0771 hectares. Segundo seu depoimento, após o sorteio cada família procurou se 

instalar no lote recebido, assim no mês de fevereiro do ano de 1999, ele no lote era 

tudo ―mato‖, nessa parte da Fazenda Itapira o proprietário ainda não tinha explorado e 

ela ainda se mantinha improdutiva. O assentado descreve toda a sua luta diária e as 

várias dificuldades enfrentadas para chegar ao resultado atual, mostrado nas fotos 

                                                
20 Os camponeses utilizam a palavra lote para se referir à unidade territorial de cada família, a mesma 

indicação utilizada nos documentos oficiais do INCRA, este órgão também utiliza as palavras gleba ou 

parcela para designar cada unidade produtiva. 
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acima, fala com muito entusiasmo do trabalho que realizou, e, assim como a fala da 

maioria dos assentados expressam que os primeiros anos foram marcados por grandes 

dificuldades para que a família pudesse se estabelecer no lote. A esposa do assentado 

do lote um faz questão de nos mostrar o ―barracão‖ que serve de uma espécie de 

depósito e também onde fica o fogão a lenha, e, que nos primeiros anos era a 

residência da família. Construída inicialmente com as paredes todas feitas com tábuas 

e coberta com folhas de palmeiras, com a construção da casa de alvenaria, parte do 

barracão foi conversado e à epoca da pesquisa de campo era usado como depósito.  

 

Foto 10 : Barracão que serviu como a primeira residência para a família do lote 1. 

 

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, abril de 2013. 

 

              As edificações e o trabalho de ―desmatar‖ para os primeiros cultivos e a 

formação da pastagem que servirá de alimento para o gado, até chegar ―no ponto‖ 

como disse o assentado lote um, gera muitos gastos. Nesse caso específico o assentado 

nos conta que economias que possuía é que permitiu construir a casa que vemos na 

foto, as pastagens e o gado ele já tinha um pouco, pois ele era empregado do Doutor 

Oswaldo e trabalhava na sede da Fazenda Itapira, por isso o patrão o deixava ―colocar 

seu gado no pasto da fazenda‖. Mas para alguns assentados que receberam o lote 

―onde tinha que fazer de tudo como o dele e não tinha economia nenhuma, acaba 

desistindo‖ ou então acaba ―dando em arrendo para quem puder desmatar‖ como 
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aconteceu com alguns vizinhos que “não pode assumir que fizeram isso por que o 

INCRA proíbe, apesar de a gente saber que faz. 

             A fala do assentado do lote um, mostra que existem vários recursos para a 

reprodução camponesa, como o arredamento do lote, o aluguel do pasto entre outras 

práticas, estas formas de obter renda da terra para sua sobrevivência, fazem parte da 

cultura camponesa com as quais esse assentado conviveu na sua trajetória de vida. 

Elas são ―proibidas‖, mas mesmo assim são reproduzidas no assentamento, são ações 

praticadas por médios e grandes proprietários, e, na sua reprodução o camponês o 

assentado a reproduz por ―mimetismo‖. No caso as falas mais constantes sobre essa 

forma dos assentados retirarem renda da terra foi repetida pelos camponeses que eram 

ex-empregados e outros que compraram o lote, revivendo certa rivalidade entre os que 

acamparam e os que não participaram do acampamento. Nesse processo que deixar 

entrever essa rivalidade que às vezes se apresenta de forma velada, é como se os 

camponeses que compraram o lote quisessem expressar que a consciência de trabalhar 

diretamente na terra não é forjada só nos acampamentos, nos discursos contra os 

latifundiários, essa consciência também nasce ao longo da experiência de vida. 

 

Foto 11: Assentado do lote 01, realizando o trabalho de apartar as vacas dos bezerros.

 

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013. 
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Foto 12:  Casa de alvenaria construída no lote nº 1  

 

Fonte:  Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013. 

 

             As dificuldades sobre o início da vida no assentamento e na transformação do 

espaço do lote em uma unidade produtiva são narradas por vários autores que 

pesquisaram os assentamentos em Goiás em outros estados do Brasil, como Pessoa 

(1999), Bombardi (2004). Os primeiros anos de trabalho no assentamento são muito 

difíceis para a maioria dos assentados, pois além da falta de infraestrutura básica, eles 

não dispõem de recursos próprios para iniciar o trabalho na terra, e os incentivos do 

poder público são insuficientes, como relatou a maioria dos assentados entrevistados. 

Pois, segundo as declarações colhidas, no início é preciso construir a casa para a 

família se abrigar, preparar a terra para plantar e para colocar o gado, para então 

começar a viver da renda da terra. 

             Sendo assim os empréstimos e auxílios iniciais existem como a maioria 

afirmou, mas não são suficientes para realizar o básico necessário para manter a 

família. Pessoa (1999) ainda destaca que passar da condição de empregado de fazenda 

para dono da terra é outra tarefa difícil, apesar de ser a realização de um sonho, pois 

antes como empregado, o camponês apenas recebia e cumpria ordens, depois que se 

torna dono precisa tomar as decisões certas, administrar de forma que torne a unidade 

produtiva. Ele precisa auferir renda para manter a família. Em sua pesquisa sobre os 

assentamentos em Goiás, Pessoa aponta, assim como Aurélio Viana encontrou em suas 

pesquisas no Paraná, as etapas inevitáveis na instalação do assentamento que são:  
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(...) A primeira é a consolidação da ocupação, que supõe um 

desfecho favorável nas negociações, a chegada à área, a 

demarcação dos lotes, enfim, a apreensão do espaço físico 

disponível na área. Mas isso ainda não é a redenção do 

trabalhador. A etapa mais importante e definidora é ―o 

momento da garantia da permanência na área‖, que pode ser, 

por exemplo, a realização da primeira colheita ou de várias 

colheitas. A garantia de permanência advirá da obtenção de 

recursos que realmente garantam a possibilidade de 

sobrevivência da família no lote, às vezes associando a venda 

da força de trabalho dentro ou fora do assentamento, o 

extrativismo vegetal etc. Sônia Bergamasco e Luiz Norder 

(1996, p. 10) chamam esta segunda etapa de ―consolidação da 

posse da terra, pela obtenção de condições econômicas e 

sociais mais favoráveis ao estabelecimento destes 

trabalhadores rurais enquanto produtores agrícolas‖. (Pessoa, 

1999, p. 155) 

 

           No assentamento Itapira verificou-se por meio das entrevistas e das falas 

informais, etapas análogas às descritas pelo autor citado, os camponeses descrevem 

com certo orgulho e satisfação o prazer de ter passado por tais etapas e sobreviver com 

dignidade às fases de dificuldades. E, após quatorze anos de existência, o PA Itapira 

apresenta percentuais de desistência e venda de lotes de 20,8%, este percentual está 

abaixo da média nacional, que Pessoa (1999) indica como sendo de 22%. 

 

 

2. 5. DESISTÊNCIAS  

 

 

              Os assentados que estiveram acampados sentem certo constrangimento em 

falar dos camponeses assentados que desistiram do assentamento, como disse Pessoa 

(1999) “... no começo, os assentados, imbuídos de uma obrigação moral de mostrar a 

viabilidade do assentamento, sofriam muito com esse problema”, no assentamento em 

questão, segundo relato em conversas informais, os camponeses diziam que as 

desistências e vendas de lotes, geram muitos comentários, principalmente entre os 

vizinhos que não são assentados de que ―eles (os assentados) só queriam terra para 

vender”, além disso, ―é muito recomendado pela Igreja Católica que ajudou muito, 

para não vender o lote‖ e acima de tudo ―é proibido pelo INCRA‖. 

             O assentado do lote sete foi um dos camponeses que comprou o lote, e, conta 

durante a entrevista que seu sonho sempre foi ter sua própria terra, mas como o preço 
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era muito alto, nunca conseguiu comprar, trabalhava como agricultor/trabalhador rural, 

seu pai era pequeno proprietário então sempre tinha vivido na zona rural. E assim o 

sonho de ter um pedaço de terra, se tornou cada vez mais forte:  

 

Eu sempre vivi na roça, mudei pra cidade pros meus dois filhos 

estudar. Depois que eles cresceram, o mais velho foi estudar e 

trabalhar em Goiânia, e, o meu o filho mais novo acabou casando. 

Então eu minha esposa não pensávamos em outra coisa senão a de 

mudar pra roça. Foi quando fiquei sabendo que esse lote tava à 

venda. Olhei e gostei, a terra era boa, então vendi tudo que tinha e 

mais a casa em Buriti de Goiás e comprei aqui. No início foi difícil, 

o pessoal que tinha acampado tinha certo receio, mas depois que eles 

viram que a gente só queria trabalhar e viver aqui em paz, ficou tudo 

bem agora somos todos amigos. (Assentado do lote 7, 2013) 

 

             A compra do lote sete, pelo camponês da fala acima se concretizou em 2001, e 

o INCRA concedeu o título em 2005, o fato de o assentado ter comprado o lote no 

início, segundo relato de sua esposa, no início gera certo desconforto entre os 

compradores e assentados que participaram do movimento desde a fase do 

acampamento. O procedimento de venda do lote é proibido, mas como descreveu 

Marques (2000) acaba sendo validado pelo INCRA a posteriori, sendo o comprador 

submetido ao controle territorial da comunidade:  

 

         Como o assentado não possui a propriedade da terra, ele 

vende o direito ao lote. Segundo o INCRA, ele vende as 

benfeitorias aí realizadas e deve abater do valor cobrado o 

montante de suas dívidas como assentado, que deverão ser 

assumidas por seu sucessor. Para a realização da transação pela 

via legal, é exigida uma série de documentos tais como o termo 

de desistência do cedente, declaração de débitos junto ao banco 

e ao INCRA, relação de benfeitorias com o respectivo valor, da 

declaração da associação dos assentados e ata de aprovação do 

candidato pela comunidade etc. (Marques, 2000, p. 215) 

 

 

O assentado do lote sete, bem como os outros compradores, relatou que 

passou por esses mesmos procedimentos, descrito por Marques, principalmente a de 

ser aceita pelo grupo e ter que apresentar todos os documentos exigidos pelo INCRA. 

A família assentado do lote dezoito viveu uma interessante história sobre a compra do 
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lote. Como nos contou em entrevista: 

 

Quando nós compramos o lote, nós estávamos morando nos Estados 

Unidos, e, nosso sonho era juntar o dinheiro para comprar uma terra, 

para a gente viver e trabalhar. Isso aconteceu no ano 2000. O lote 

que nós compramos era de um assentado que tinha acabado de se 

separar. Nós mandamos o dinheiro que a gente tinha economizado lá 

nos Estados Unidos e enviamos para os parentes comprar para gente. 

Só que deu muito problema no início, pois os outros assentados e o 

INCRA, exigia que nós estivéssemos morando na terra, e, se isso 

não acontecesse a gente perderia o dinheiro da compra. Assim eu 

resolvi vir embora para iniciar a arrumação aqui no lote, pois não 

tinha quase nada pronto. Nós tivemos que fazer quase tudo e as 

economias que tínhamos juntado nos Estados Unidos ainda não era 

suficiente. E mesmo quando eu cheguei aqui as cobranças da 

associação do assentamento e do INCRA, não paravam, pois eles 

cobravam que a família tinha que viver no lote, e meu marido ainda 

estava fora e não tinha como ficar aqui sozinha, então ele veio 

embora também. No início foi muito difícil, pois a gente não tinha 

direito aos financiamento e empréstimo, por que tinha comprado e 

ainda estava irregular. Então tivemos que fazer tudo por conta 

própria, a luta foi muito grande, tinha dia que eu chorava muito e 

pensava em desistir. Mas a gente conseguiu vencer e hoje eu não 

troco isso aqui por nada. (Assentada do lote 18, junho de 2013)  

 

            A fala da assentada do lote dezoito, corrobora com a interpretação de que o 

modo de vida camponês sobrevive na memória construída ao longo da trajetória de 

vida desses atores, que mesmo depois de passarem por várias experiências, como por 

exemplo, a experiência de viver de forma ilegal nos Estados Unidos com o objetivo de 

economizar  e assim comprar um pedaço de terra para reproduzir o modo de vida 

camponês, que fez parte da sua vida na infância, até chegar a vida adulta. A lembrança 

da fartura, da liberdade de ter o controle do tempo de trabalho são fundamentos da 

vida camponesa, que estiveram presentes nas suas memórias e que justificaram toda 

uma vida de sacrifícios para concretizar o sonho de ter seu próprio pedaço de terra. 

Essa identificação com a cultura camponesa que permanece na lembrança desses 
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atores sociais, mesmo que vivam trajetórias de vidas distintas nos faz mais vez 

compreendermos que essa identidade e a identificação com um lugar elaborado na 

memória em tempos e espaços também distintos reforçam a idéia de que existem 

diferentes concepções sobre a organização de trabalho e relações pessoais e sociais 

definidas e diferenciadas na cultura camponesa de Goiás e do Brasil, no caso estudado 

se manifestam principalmente entre os camponeses que fizeram parte do movimento 

de luta nos acampamentos e aqueles que não acamparam. Essas diferenças também 

constituem um desafio a ser superado na convivência comunitária nos assentamentos 

na busca da concretização do sonho comum de viverem de forma digna com a renda 

da terra. 

       Essas rivalidades, que não chega a se apresenta de forma contundente, sendo 

reconhecida nas falas e de forma velada, não chega a constituir um empecilho no 

relacionamento entre os assentados, pois os camponeses que compraram o lote tem 

toda a admiração dos que acamparam, quando estes trabalham e ―zelam‖ de forma 

adequada do lote e vice-versa. Então concluímos mais uma vez que o trabalho é um 

fator determinante da identidade camponesa. Pelo trabalho que realizam no lote os 

camponeses se reconhecem como pertencentes a um mesmo ―mundo‖, compartilhando 

de uma mesma ―maneira de viver‖, e assim podem ser reconhecidos pelos ―de fora‖ 

como pertencentes a uma mesma classe com especificidades em comum. 
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                     CAPÍTULO 3 

 

 

 

A VIDA NO ASSENTAMENTO ITAPIRA NA ATUALIDADE 

 

 

O desafio de compreender o mundo em que se 

colocam os geógrafos requer também considerar a 

força dos símbolos, das imagens e do imaginário 

(...) o domínio do simbólico possui um inegável 

valor explicativo. (...) Apesar da racionalidade 

moderna ter conquistado os espaços objetivos das 

relações sociais, as representações permanecem 

nos dispositivos simbólicos, nas práticas 

codificadas e ritualizadas, no imaginário e em suas 

projeções. (CASTRO, 1997, p. 156). 

 

 

              Como diz Iná Elias Castro às representações permanecem como dispositivos 

simbólicos nas práticas, que se constituem em rituais no imaginário, assim é a 

construção do território camponês no Assentamento Itapira, os rituais do cotidiano 

camponês vão se reproduzindo na organização do lote e em cada detalhe do cotidiano. 

Assim caracterização do Projeto de Assentamento da Fazenda Itapira e a discussão dos 

processos de construção das práticas de trabalho executadas na sua organização foram 

elaboradas neste capítulo por meio da observação, das entrevistas e das falas informais 

dos camponeses assentados que viviam nos vinte e quatro lotes do assentamento à 

época da realização da pesquisa. 

              As questões levantadas tratam da organização para o trabalho, a partir do qual 

foi feito o levantamento de quantas pessoas trabalham diretamente no lote, se há 

trabalho de terceiros, como se organizam para a comercialização da produção dos 

lotes, se há parcerias entre as famílias assentadas e entre os assentamentos do 

município, bem como entre os assentamentos dos municípios vizinhos. Procuramos 

conhecer também a forma como os camponeses obtêm os insumos, orientações 

técnicas, equipamentos agrícolas e recursos tecnológicos. As questões discutidas 

enfocam os comportamentos ligados essencialmente à organização do trabalho no 

espaço do lote (área que corresponde à propriedade de cada família), com relações 
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pessoais e de trabalho que é resultante do conhecimento que os camponeses acumulam 

ao longo de suas trajetórias de vidas, esses conhecimentos é que determinam a forma 

de trabalho e de apropriação do novo território.   

              Para a construção deste capítulo tem-se como fundamental entender e explicar 

as diferentes concepções sobre a organização do trabalho dos atores sociais. A temática 

proposta busca pensar os processos sociais que estão sendo construídos nos espaços de 

socialização do assentamento e a partir das experiências e vivências dos assentados a 

organização das relações de trabalho constituídas, evidenciam valores constituídos ao 

longo de suas vidas (o habitus), anteriores a condição de assentados.           

          Nessa perspectiva a trajetória das famílias explica a maneira como se organizam 

e produzem no lote, e, o passado do camponês é reconstruído no seu cotidiano, no seu 

trabalho na terra, nas relações de vizinhança que exteriorizam o habitus construído ao 

longo da vida, e, esse modo de viver vai sendo reproduzido no território construído a 

partir da criação do Assentamento dando significados a um espaço antes vazio e sem 

vida, reconhecendo o novo território como seu lugar de vida. Pois em cada lugar por 

onde passou, e viveu anterior a sua chegada ao assentamento vai fornecendo 

fragmentos para a construção de sua identidade,  assim como cita Martins (1981), o 

camponês brasileiro está em constante deslocamento, em busca da terra de trabalho e  

vai acumulando impressões, significados que se somam na formação de sua identidade 

como propõe Carlos:     

A natureza social da identidade, do sentimento de pertencer ao lugar 

ou das formas de apropriação do espaço que ela suscita, liga-se aos 

lugares habitados, marcados pela presença, criados pela história 
fragmentária feitas de resíduos e detritos, pela acumulação dos 

tempos, marcado remarcados, nomeados, natureza transformada pela 

prática social, produto de uma capacidade criadora, acumulação 
cultural que se inscreve num tempo e num espaço. (Carlos, 2007, p 

22) 

 

 

              O sentimento de pertencer ao lugar cria vínculos e sentimentos que são 

exteriorizados nas relações que se constituem com a formação do território do 

assentamento. Os camponeses sem-terras passaram por vários obstáculos no processo 

de luta pela terra e no primeiro momento são esses sentimentos que criam vículos 

entre essa pessoas que estiveram acampadas e lutaram juntas, traçaram estratégias e 

tinham objetivos comuns. Sendo assim o território de um assentamento é constituído 

por um grupo de pessoas que passaram a viver neste espaço não por se identificarem 
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com aquele ambiente, mas porque se engajaram em uma organização cuja identidade é 

ser Sem Terra, é lutar e buscar a terra de trabalho e dignidade. Castels (1999) ressalta 

que a identidade é um processo de construção de significados baseados num conjunto 

de atributos culturais interrelacionados que vão prevalecer sobre outras fontes de 

significados. 

              Na tentativa de compreender um pouco do significado dos assentamentos 

rurais no contexto social, político e econômico dos municípios, sem deixar de explorar 

seu contexto de construção simbólica procuramos apreender um pouco da produção 

camponesa identificando os elementos da reprodução familiar na construção do 

território camponês no Assentamento Itapira. Como definiu Marques sobre a 

construção do território nos assentamentos. 

 

Entende-se território como espaço de reprodução da existência 

de uma sociedade ou grupo social, formado com base em um 

contrato social formado entre seus membros e definido a partir 

de relações de apropriação e domínio. O contrato social 

corresponde a um conjunto de princípios, explícitos ou não, 

que regem e orientam as relações sociais numa dada forma 

social, inclusive as relações que definem as formas de 

apropriação da terra e o regime de propriedade. Aqueles que 

compartilham um mesmo território devem estar submetidos a 

uma mesma ―Lei‖. (Marques, 2000, p.30) 

 

             Como a autora assevera a criação dos assentamentos a partir dos 

acampamentos, torna os camponeses atores sociais que passam a compartilhar um 

território comum e ao tornar-se dono da terra o trabalho vai legitimar a posse desse 

território, e vai distingui-lo do espaço improdutivo que existia anterior ao 

assentamento. Assim como constatamos nas entrevistas com os camponeses do PA 

Itapira, o sonho de possuir um pedaço de terra de trabalho impulsionou os camponeses 

sem-terra a participarem das manifestações de luta pela terra e pela reforma agrária, 

até a possibilidade de sua reterritorialização no assentamento, quando foi possível não 

só a recriação do espaço de identidade e identificação com o território do 

assentamento, tornando-o seu lugar de vida e de trabalho. O território do assentamento 

vai produzindo os seus próprios símbolos, identidades, criam significações da luta e do 

jeito cultural de cada um. Os significados e as estratégias existentes multiplicam-se em 

conjunto de ações. Poderíamos dizer que a territorialidade que aparece em um 

assentamento está composta de relações simétricas, estabelecendo as trocas 
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necessárias, os ganhos e os custos se equilibram revelando a multiplicidade do espaço 

vivido. A maneira como o camponês tem construído seu território nos assentamentos 

segundo Medeiros (2009), é explicada pelo sentimento, pela busca de 

reterritorialização, pelo sonho de possuir terra de trabalho e de vida. Neste caso o 

território pode, até mesmo, constituir-se no imaginário, daquilo que é sonhado, pois, 

seria a partir deste sonho da vida camponesa ―perdida‖ ao longo do processo de 

expropriação vivida em sua trajetória.  

              Para Haesbaert (1999) a identidade social é também a identidade territorial 

quando o referente simbólico central para a construção desta identidade parte ou 

transpassa o território, sendo assim o sonho de ter a terra de trabalho sobrevive às 

contradições e se mantém vivo nas mentes dos camponeses sem-terra, e, como afirmou 

Woortmann (1990) o modo de vida camponês teria uma estreita relação com a terra, 

apoiada na tríade terra, trabalho e família. 

               Para Martins campesinato é um processo social e histórico, com 

especificidade de tempo e espaço diferentes e que tem sobrevivido dentro de uma 

estrutura social mais ampla, no caso, o capitalismo, que o marginaliza, mas não o 

elimina por completo mantendo uma relação dialética com esse sistema, 

permanecendo como um modo de vida não-capitalista com suas contradições como diz 

Martins: 

 

Foi o próprio capital, que com a crise do trabalho escravo, 

instituiu a apropriação camponesa da terra; uma contradição 

evidente num momento em que o capital necessitava de força 

de trabalho, de trabalhadores destituídos de toda a propriedade 

que não fosse unicamente a da própria força de trabalho. Por 

essa razão, o nosso camponês não é enraizado. Ao contrário, o 

camponês brasileiro é desenraizado, é migrante, é etinerante. 

(Martins, 1981, p 17) 

 

                 Nesse sentido o campesinato é uma ―classe social que se insere na 

sociedade capitalista de forma subordinada, mas que se faz também contraditória aos 

interesses capitalistas. A classe camponesa é definida a partir de seu modo de vida, 

constituído por um conjunto de relações e sistema de valores ligados a família, a 

vizinhança, às formas de organização e de produção, condições materiais de vida, de 

trabalho e religiosas‖. Mas, é principalmente a terra, o acesso à terra de trabalho, 

sendo assim o trabalho é a condição principal para a existência do camponês e 

manutenção do seu modo de vida, centrado na mão-de-obra familiar que visa em 
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primeiro lugar a reprodução do grupo doméstico a partir da organização da produção, 

como afirmou Marques (1994). Nessa perspectiva é possível compreender o 

campesinato como modo de vida a partir de suas especificidades, em consonância com 

a possibilidade de sua sobrevivência no interior de outros sistemas econômicos 

antagônicos, como o capitalismo, que segundo Oliveira (2001) o desenvolvimento 

capitalista se faz movido pelas suas contradições, esse sistema se constitui de forma 

contraditória e desigual, e, que no caso do Brasil, o desenvolvimento capitalista se 

caracterizou pela implantação de relações de trabalho assalariado e pela presença das 

relações de trabalho não-capitalista como, por exemplo, o trabalho familiar camponês.  

Nas palavras de Oliveira: 

 Portanto, o que podemos concluir desse processo de 

desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo, 

particularmente no campo, é que estamos diante da sujeição da 

renda da terra ao capital. O que significa dizer que o capital 

não expande de forma absoluta o trabalho assalariado, sua 

relação típica, por todo o canto e lugar, destruindo de forma 

total e absoluta o trabalho familiar camponês. Ao contrário, 

ele, o capital, o cria e recria para que sua produção seja 

possível. E com ela possa haver também a criação, de novos 

capitalistas. (Oliveira, 2001, p 20). 

 

              Como indica Oliveira (2001), mesmo existindo de forma contraditória na 

sociedade capitalista a produção camponesa sobrevive no mundo capitalista. Nesse 

sentido a reprodução no assentamento pode ser caracterizada como produção 

camponesa por apresentar especificidades que a diferem da produção agrícola 

capitalista como o agronegócio. A unidade de produção camponesa apresenta uma 

dinâmica do processo de trabalho e de organização da produção com arranjos internos 

com base no trabalho quase que exclusivamente familiar, desde o início até a 

comercialização da produção, e diferentemente do agronegócio que visa o lucro, a 

produção da unidade camponesa visa primeiramente o sustento, ou seja, a 

sobrevivência da família, mesmo que o produto do trabalho familiar tenha como 

destino o mercado. No caso do PA Itapira, a grande maioria das famílias produz o 

leite, que é comercializado com grandes indústrias de laticínios. Mas nesse caso a 

renda obtida com a venda do leite destina-se a suprir as necessidades da família.  

               No assentamento, as pequenas unidades familiares promovem uma rede de 

vizinhança, no caso assentamento estudado, a área
21

 de cada propriedade varia entre 

                                                
21 As informações sobre a forma de distribuição dos lotes entre os assentados e o mapa com a área dos 
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vinte e um hectares a quarenta e nove hectares, dependendo da qualidade do solo e da 

disponibilidade de água, bem como do relevo, pois segundo a distribuição realizada 

pelo INCRA, essas características vão influenciar na produtividade, assim os lotes 

com áreas menores possuem maior oferta de água e solo de melhor fertilidade e menos 

acidentada, enquanto os lotes com áreas maiores possuem menos fertilidade, bem 

como menos oferta de água e é mais acidentada. Tendo como base o trabalho de 

campo realizado no PA Itapira, verifica-se pela fala dos assentados que eles não se 

vêm sozinhos com sua família, há sempre uma rede de colaboração mútua entre os 

camponeses, proporcionado pela territorialização, essa rede de colaboração é mais 

intensa entre as famílias que viveram nos acampamentos, segundo relato dos 

assentados: 

Existe muita amizade entre nós, quando um precisa sair, 

principalmente se for uma emergência, o vizinho aparta as 

vacas, trata das galinhas, dos porcos e assim vai levando a 

vida, um ajudando o outro, principalmente nos casos mais 

urgentes. Ou ainda quando a gente precisa de ferramenta 

emprestada, todo mundo ajuda, todo mundo. Além disso uma 

coisa muito boa que a gente tem aqui é a amizade.(Assentado 

do lote 16, março 2013) 

 

            O camponês estabelece as relações de vizinhança, de parentesco e alianças que 

permite definir-se enquanto grupo, estas relações fazem parte do seu universo de 

valores específicas do campesinato presentes na sua reprodução enquanto classe que 

se territorializa no contexto mais amplo do mundo capitalista. E também são essas 

alianças internas no assentamento entre os camponeses é que vão refletir as alianças 

políticas externas, fortalecendo o grupo, por exemplo, no contexto do município, das 

reivindicações por melhorias na infraestrutura do assentamento. 

             No trabalho de campo com a realização das entrevistas percebemos que os 

camponeses do assentamento reconhecem a dependência do que é produção nos lotes 

em relação ao mercado: 

 

Aqui no assentamento, todo mundo passou a entregar o leite, 

                                                                                                                                       
mesmos foram fornecidas em trabalho de campo realizado na sede do INCRA, em junho de 2013.  



99 

 

 

todo mundo acha que é mais fácil vender o leite para os 

grandes laticínios, é uma forma de ter renda todo mês. O leite 

na nossa região é o único produto que vai dar renda todo mês. 

Todos os projetos aqui é para aumentar a produção do leite, 

melhorar a genética do rebanho, forma pasto bom. Mas para 

isto tem que ter união, os assentados tinha que ser mais unido 

para reivindicar para as autoridades, mas não tem. Assim a 

gente fica dependente do que os laticínios querem pagar. Eu 

como presidente da cooperativa já fiz a proposta de a gente 

beneficiar o produto aqui mesmo, produzir queijo e outras 

coisas, assim a gente podia ganhar mais com o leite, agregar 

valor e vender direto pro mercado. Mas a maioria não quis 

participar acha mais fácil vender para os grandes laticínios. 

Aqui tem vários tanquinhos que os Laticínios ajuda colocar, a 

cada dois lotes tem um tanquinho. (Assentado do lote 17, 

março de 2013) 

 

              Os camponeses assentados apesar de reconhecerem a dependência em relação 

à lei da oferta e da procura imposta pelo mercado, em relação à produção do leite, mas 

hesitam em variar a produção ou ainda em beneficiar o leite e assim agregar valor ao 

produto. No período da seca o leite tem preço mais elevado, pois a oferta do produto 

diminui. E nos meses chuvosos em que as pastagens melhoram consideravelmente e a 

produção do leite aumenta e a sua oferta no mercado também fazendo seu preço 

oscilar para baixo. Mesmo com essas oscilações do mercado ao longo do ano os 

camponeses assentados são unânimes em discorrer sobre as vantagens de produzir o 

leite em relação aos outros produtos agrícolas e a renda mensal que este produto 

proporciona permite o sustento da família. Sobre essa dependência da produção em 

relação a fatores externos, na perspectiva de Shanin, Bombardi coloca que: 

 

(...) três fatores exteriores à unidade camponesa, a natureza, o 

mercado e o Estado, que atuam de uma maneira que redefine a 

trajetória camponesa, nota-se que muitas vezes Estado e 

mercado atuam exatamente no mesmo sentido. (Bombardi, 

2004, p 252) 

 

              Na produção do leite pelos camponeses assentados notamos como esses três 
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fatores interferem diretamente na vida e nas escolhas. O ciclo anual das estações, que 

no caso do cerrado goiano os camponeses reconhecem como tempo de chuva a 

produção aumenta bem como a oferta do produto e com isto o preço do leite fica 

abaixo do esperado. Já nos meses de seca (de abril até setembro) o preço do leite 

aumenta em conseqüência da diminuição da quantidade de produto no mercado. Para 

manter um nível razoável de produção no período da seca o camponês precisa dobrar 

sua capacidade de trabalho, pois alimentam o gado com a cana-de-açúcar, que está 

presente em todos os lotes, assim nesse período o camponês gasta todo o seu tempo na 

lida do tratamento do gado, e ainda aumenta os gastos para adquirir ração que 

misturada à cana-de-açúcar triturada. 

       Por essa descrição, percebemos que o trabalho do camponês, ou melhor, de toda a 

família, não é executado computando todos os gastos com vistas a gerar lucro sobre o 

trabalho alheio, e, se fossem computadas todas as horas de trabalho de todos os 

membros da família a renda obtida com a venda do leite não seria suficiente para 

renumerar a todos de acordo com o total de horas trabalhados. Essa é uma das 

características de importância fundamental na caracterização terra camponesa, terra de 

trabalho e de vida que a distingue da terra de negócios, segundo a interpretação de 

Martins (1980).
22

 Na fala da maioria dos assentados só o trabalho pode legitimar a 

posse do lote, para estes que comungam dessa ideia, para continuar no lote é preciso 

trabalhar para transformar a terra que antes era abandonada e improdutiva em um 

território dinâmico cheio de vida, de fartura, de fé e de gente feliz com o trabalho na 

terra.  

 

 

 

 

 

                                                
22 Segundo Martins (1980), os conceitos de terra de trabalho e de terra de negócio surgiram 

espontaneamente durante sua pesquisa sobre os conflitos pela terra na Amazônia Legal, tendo o sentido 

de terra para trabalhar e terra para explorar o trabalho alheio. Para Martins (1980, p. 59): ―A 

propriedade familiar não é propriedade de quem explora o trabalho de outrem; é propriedade direta de 

instrumentos de trabalho por parte de quem trabalha. Não é propriedade capitalista; é propriedade do 

trabalhador. Seus resultados sociais são completamente distintos, porque nesse caso a produção e 

reprodução das condições de vida dos trabalhadores não é regulada pela necessidade de lucro do capital, 

(...). Os seus ganhos são ganhos do seu trabalho e do trabalho de sua família e não ganhos do 

capital,(...)‖.   
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3.1. ASSENTAMENTO CRIADO: Trabalho dobrado para construir, 

produzir e resistir  

 

 

            Depois de passar por um período de aproximadamente um ano acampados na 

Fazenda Itapira, pois é preciso ressaltar que muitas famílias vinham de outros 

acampamentos, numa luta constante de mais de cinco anos, com a criação do PA 

Itapira, e, em seguida ao sorteio dos lotes entre os acampados e ex-empregados do 

proprietário, cada família inicia os ―ócios do ofício‖. No início muitos assentados  

ficam esperando chegar o crédito-habitação do INCRA, segundo depoimento colhido 

entre as famílias. Enquanto não chega a ajuda oficial das políticas públicas os 

camponeses se ―viram como podem‖, constroem barracos com madeira, barro e folhas 

de palmeiras ou das lonas que sobraram do acampamento, geralmente próximo a uma 

fonte de água. Com alguns poucos animais doméstico, que fora presente de parente e 

amigos, ou às vezes comprado a partir de algumas economias. Assim nesse rancho 

pequeno com duas divisões no máximo as famílias vão passando seus primeiros 

meses. A camponesa assentada do lote quatro, fala sobre as dificuldades iniciais:  

 

 As dificuldades dos primeiros meses é muito grande. É preciso 

muito sacrifício, muitos chegam a pensar em desistir. A água é 

difícil, a gente fica morando muito tempo em barraco, sem 

segurança nenhuma. As crianças ficam expostas a muitos 

perigos, por mais que chegasse a ajuda, como a cesta básica, 

não era suficiente para as despesas e a arrumação do lote. Teve 

também a ajuda da Igreja Católica, incentivando, pra gente 

ficar na terra. Mesmo assim é tudo muito difícil. Mas aqueles 

que gostam de trabalhar na terra resistem e vencem. Hoje eu 

considero que a gente é vencedor, nossa vida melhorou muito 

depois desses quase quatorze anos de assentamento. 

(Assentada do lote 4, junho de 2013)  

 

              Essa fala da assentada mostra o quanto foi difícil superar todas as dificuldades 

iniciais para se estabelecerem, como ressaltam as extremas dificuldades para ―formar o 
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lote‖, até conseguirem tirar o sustento para a família só do trabalho realizado no lote. 

Durante a fala a camponesa se emociona ao lembrar-se da superação dos primeiros 

―tempos‖, bem como vimos essa emoção se repetir a cada entrevista, em as famílias 

resgatavam essa parte de suas trajetórias. Assim os camponeses assentados que 

resistiram e chegaram ao momento atual do assentamento sentem uma alegria enorme 

em descrever como superaram situações tão extremas do início da organização do 

Assentamento Itapira. Como Pessoa também observou em sua pesquisa sobre 

assentamentos  

Quando sai a divisão dos lotes, há duas situações: receber ou 

não o crédito-habitação através do Incra. Se não recebem, ou 

se ele demora muito a chegar, o mesmo rancho é construído no 

lote. Havendo o crédito-habitação, uma pequena casa de 

alvenaria é feita, com sala, dois quartos e cozinha. O mesmo 

número de tijolos, telhas, vitraux e portas é distribuído 

igualmente a todos. Mas, as casas dificilmente saem iguais. 

Cada um, segundo as necessidades do tamanho da família e, é 

claro, segundo a disponibilidade de acréscimo de pequenas 

economias, faz um modelo e um tamanho de casa. (Pessoa, 

1999, p 214) 

 

              O assentado do lote oito faz questão de nos mostrar a casa que construiu 

como suas economias, ano após ano, nos treze anos de existência do assentamento. 

Segundo ele só com muito trabalho é possível economizar e ir melhorando ao poucos a 

casa, as economias permitiram também a compra de um veículo (um carro popular). 

Ainda a melhoria das pastagens e da genética do gado, bem como a construção de um 

barracão no curral, assim a ordenha do gado que realizada de madrugada, não será 

atrapalhada pela chuva. 
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Foto 13: Casa de alvenaria no lote 02.   

 

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013. 

 

             A maneira como os assentados organizam seus lotes, sua casa, seus quintais, a 

posição e os detalhes de cada parte do lote, como o curral, o chiqueiro (pocilga), bem 

como a maneira de executar o trabalho diário, ou seja, a organização do seu cotidiano 

é resultado do ―habitus‖ de uma vida inteira, como disse Bombardi (2004, p.124) ―A 

trajetória destas famílias é que explica a escolha dos cultivos e a forma como cada 

uma passou a elaborar em sua unidade territorial”. Segundo Woortmann existem 

categorias comuns nucleantes comuns específica de cada cultura, como a camponesa: 

 

... Assim, naturalmente, cada cultura terá categorias nucleantes 

específicas, mas ao que parece, existem certas categorias 

comuns às sociedades camponesas em geral, como terra, 

família e trabalho. O importante, contudo, não é que sejam 

comuns – pois elas estão presentes, também, em culturas 

urbanas – mas que sejam nucleantes e, sobretudo, relacionadas, 

isto é, uma não existe sem a outra. Nas culturas camponesas, 

não se pensa a terra sem pensar a família e o trabalho, assim 

como não se pensa o trabalho sem pensar a terra e a família. 

(Woortmann, 1990, p. 23) 

 

            Esses valores nucleantes acompanham a fala de quase todos os camponeses 

assentados, a produção, o ―zelo‖ é determinado pelo trabalho, ou seja, é a capacidade 
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de realizar o trabalho diário aliado a administração que determina o sucesso da 

continuidade no lote. Como já destacou Silva em seu trabalho sobre assentamentos no 

município de Goiás: 

 

 Esta aproximação da relação trabalho/ identidade se repete nas 

falas de outros camponeses assentados no município de Goiás, 

tanto em relação a um auto-reconhecimento como num olhar 

voltado aos vizinhos e suas parcelas. O uso da enxada e dos 

vários outros instrumentos de trabalho na realização de 

melhorias e benfeitorias na parcela (lote) é um signo 

interpretativo da vida camponesa, dos mais significativos e 

essenciais. A partir do trabalho o camponês se realiza enquanto 

tal, ao mesmo tempo em que constitui um elo familiar. Esta é 

uma das mais importantes e antigas idéias acerca da família 

camponesa, discutida por autores dos clássicos aos atuais, tanto 

no campo de pesquisa da geografia agrária, como nas outras 

ciências humanas. (Silva, 2003)   

            

 

             Como a autora descreve acima o trabalho reflete a própria identidade do 

camponês assentado, o lote é o lugar é a realização do trabalho camponês e é nesse 

trabalho que ele se realiza enquanto ser com dignidade. Nas falas durante as 

entrevistas e conversas informais percebemos que o camponês assentado associa a 

capacidade de trabalho (a lida que gera a sobrevivência) com a dignidade, só o 

trabalho pode tornar o camponês dono da terra. É a capacidade de sobreviver do que a 

terra produz é que o torna merecedor de se tornar dono do lote.  

              A questão colocada pelo mapa 04 nos permite ressaltarmos, mais uma vez, 

que o índice de desistências no PA Itapira é menor que a média nacional e que a 

condição de comprador não diminui a identificação do camponês assentado com o 

território criado no Assentamento, essa identificação se faz como ficou claro na fala 

dos entrevistados principalmente pela forma como o trabalho é realizado no lote, no 

cotidiano dos assentados, pelas relações estabelecidas, mesmo a visão e formação 

política dos compradores e ex-empregados não estejam em consonância com a dos 

assentados participantes dos movimentos de luta pela terra. 
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              No período da realização da pesquisa de campo, que se estendeu de janeiro de 

2013 a agosto de 2014, o Assentamento Itapira estava dividido em vinte e quatro lotes 

o Assentamento Itapira estava dividido em vinte e quatro lotes distribuídos da seguinte 

forma: em treze lotes, viviam as famílias que participaram do movimento desde o 

acampamento instalado na fazenda, em 1997; três lotes foram doados aos antigos 

empregados da Fazenda Itapira; um lote foi doado à sobrinha de um titular já falecido; 

cinco lotes foram comprados das famílias assentadas inicialmente e duas famílias que 

foram incluídas no Assentamento PA Itapira a partir do ano 2000, na área que até então 

era reservada à lavoura coletiva. Antes dessa inclusão, essas famílias participavam do 

acampamento na Fazenda Palmeiras, no município de Jussara. O mapa 04 indica como 

os atuais assentados adquiriram seus lotes no assentamento. 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

Mapa 04: FORMA DE AQUISIÇÃO DOS LOTES DO ASSENTAMENTO ITAPIRA 
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3.2. PRODUÇÃO COLETIVA E PRODUÇÃO INDIVIDUAL FAMILIAR 

 

 

 

               A produção coletiva foi incentivada pelos mediadores, como a CPT da 

Diocese de Goiás e o INCRA, o qual, no início do assentamento, destinou uma área de 

52,336 hectares à produção da lavoura coletiva, mas os trabalhadores/camponeses não 

se adaptaram à lavoura coletiva, que só funcionou no primeiro ano, pois, já no 

segundo, ela estava desativada e a área foi transformada em mais dois lotes. 

            Para Bombardi, os lotes são espaços onde as famílias vão imprimir seus 

conhecimentos com experiências que adquiriram ao longo de suas vidas, muitas vezes, 

ao longo de gerações, por isso, a propriedade da terra significa que é terra de trabalho, 

o qual deve ser realizado de acordo com suas próprias concepções, elaborando a 

própria unidade territorial e podendo controlar seu tempo e seu espaço. Advém daí a 

grande dificuldade de adaptação ao trabalho coletivo que os mediadores tentam 

implantar nos assentamentos. Na cultura internalizada ao longo da vida do 

trabalhador/camponês, a propriedade da terra é fator determinante para ele estar na 

luta pela terra de trabalho. Em relação a autonomia do trabalho na própria terra: 

  

O primeiro ponto a ser ressaltado é a autonomia na própria terra. O 
sonho de ter uma terra própria era baseado na possibilidade de ter o 

controle total do processo de trabalho, o que significa controlar 

também o próprio tempo e o próprio espaço (Bombardi, 2004, 
p.150). 

    

             Na perspectiva de Tavares dos Santos (1978) a autora citada acima ressalta 

que o camponês brasileiro tem a propriedade privada da terra como determinante da 

autonomia camponesa e valoriza a possibilidade de controlar o próprio tempo de 

trabalho, definida pela articulação dos fatores de espaço, tempo e influências culturais. 

Essa autora coloca que a mentalidade do trabalho em grupo é uma tentativa de 

imposição de agentes externos, e no caso estudado são citados o MST, a CPT e a 

FETAEG que tentam ensinar aos camponeses os benefícios do trabalho cooperado a 

possibilidade de valorizar o que é produzido, mas acaba prevalecendo entre a maioria 

dos assentados a questão da autonomia no trabalho. 

             As influências culturais vão influenciar a forma do trabalho do camponês, e 

como o trabalhador goiano não tem tradição no trabalho cooperado, no Assentamento 

Itapira segue essa mesma tendência ao trabalho familiar (individual no lote, cada 
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família tem sua própria organização do trabalho). Em Goiás nos assentamentos não há 

agricultores cooperados, essa prática é mais comum nos assentamentos do Sul do 

Brasil, como enfatizou Pessoa (1999, p 149).  Nas entrevistas realizadas com as 

famílias camponesas no PA Itapira também constatamos a mesma tendência de 

produção familiar (individual) em cada lote em detrimento da formação de 

cooperativas e da produção coletiva, como fica claro na fala do assentado do lote vinte 

e três: 

 

Esse meu lote era a área da lavoura coletiva, que funcionou em 

1999, mas que não deu certo, o povo aqui do assentamento não quer 

esse negócio de trabalhar de forma coletiva. Pois é muito 

complicado, cada um tem seu jeito de trabalhar aí um que trabalha 

diferente o outro chama de preguiçoso. Se falta alguém vira motivo 

para discussão, além do mais, cada família tem suas próprias 

necessidades são de tamanhos diferentes como que todo mundo vai 

receber igual. Então no ano 2000, já tinha acabado e eu fui sorteado 

pra vir pra cá. Eu fiquei no lote vinte e três e meu filho no lote vinte 

e quatro. Eu achei muito bom aqui a terra é muito boa tem muita 

água. Antes de vir pra cá, eu estava acampado na Fazenda Palmeira 

no município de Jussara, eu e meu filho. Aí a gente veio e está aqui 

até hoje graças a Deus. Aí depois disso acabou essa história de 

trabalho coletivo. É cada um pra si. Assim é muito melhor. 

(Assentado do lote 23, junho de 2003) 

 

             A fala do assentado do lote vinte e três, assim como da maioria dos assentados 

revela a preferência pelo trabalho realizado pelas famílias em cada lote, há algumas 

exceções como na fala do presidente da cooperativa que reside no lote dezessete: 

 

 Hoje que eu sou presidente da cooperativa do Assentamento Itapira 

eu vejo o quanto é difícil conseguir que esse povo participe das 

reuniões, fazer esse povo pensar e trabalhar em conjunto, todo 

mundo só pensa no individual. Um exemplo que eu sempre falo, é o 

caso do leite. Aqui todo mundo depende do leite, só produz mais é o 

leite, e cada um entrega pra um laticínio diferente, a cada dois lotes 

tem um tanquinho, se a gente reunisse e comercializasse oleite junto 

ia conseguir um preço muito melhor. Ainda tem muito curso que os 



109 

 

 

funcionários do INCRA já conseguiram pra gente. Já teve até curso 

de aprender a beneficiar o leite transformar em queijo e iogurte. Já 

propus pra gente da cooperativa formar uma fabriqueta e vender os 

produtos ia dar muito mais renda pra gente, mais ninguém quis, todo 

mundo fala que é muito difícil e que não gente suficiente para 

trabalhar, que é mais fácil vender o leite pro laticínio grande. E 

assim vai ficando cada um pra si. (Assentado do lote 17, junho de 

2013) 

 

              Como ressalta Bombardi (2004), a propriedade da terra é fator determinante 

da liberdade de controlar seu próprio tempo de trabalho e a forma como quer organizar 

seu trabalho, e, assim o trabalho coletivo iria resgatar formas de trabalho com horários 

definidos com horas contadas, com chefes e a tão sonhada liberdade seria deixada de 

lado:   

Nesse sentido, só vale a pena ter a própria terra nessas condições, ou 

seja, realizar o trabalho de acordo com as próprias concepções e 

conhecimento acumulado. Se for para ter o título da terra, é porque o 
controle dela é feito pela própria família. (Bombardi, 2004, p 150) 

 

               A citação da autora revela a fala da maioria dos assentados entrevistados, eles 

associam a propriedade da terra a sua liberdade de organizar o próprio trabalho, 

mesmo que isso signifique que toda família vai trabalhar um número de horas maior 

do que se tivesse trabalhando para outros, mas a possibilidade de não ter um patrão 

dando ordens e de ter sua própria terra compensa o sacrifício. 

 

              

 

3.3. A PRODUÇÃO NO ASSENTAMENTO ITAPIRA COM BASE NA 

PECUÁRIA 

 

 

              Compreender os elementos de cunho econômico que norteiam a vida nos 

assentamentos nos dá a ideia das representações de conteúdo simbólico, pois segundo 

Pessoa (1999) eles se cruzam e o entendimento da organização do cotidiano das 

pessoas é fundamental para apreendermos a realidade. Para esse autor a cotidianidade 

está integrada a história. Nesse sentido para analisar a escolha da maioria das famílias 

do Assentamento Itapira pela pecuária como principal fonte de renda reafirmamos o 
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que falamos nos dois capítulos anteriores sobre a luta pela terra, ou seja, pelo sonho de 

um pedaço de terra de trabalho e de vida.   

             Devido ao conhecimento acumulado ao longo da vida dessas famílias, a 

atividade predominante em 83%, dos 24 lotes é a pecuária destinada à produção de 

leite, como representado no mapa 05. Os assentados declararam, nas entrevistas, que o 

leite fornece uma renda mensal, e, além disso, pode ser comercializado com facilidade 

durante todo o ano. Segundo Teixeira Neto, essa vocação para pecuária é antiga: 

 

(...) A verdade é que, no Brasil, em todo tempo e lugar, criar gado era 

mais nobre que plantar.  Nem mesmo hoje, quando, em muitas 

propriedades, modernas o cavalo campeador cedeu lugar à moto 
campeadora e os tratores e máquinas agrícolas inteligentes 

substituíram o machado e a enxada no campo, o agricultor é visto no 

mesmo pé de igualdade do criador, isto é, do fazendeiro (Teixeira 

Neto, 2008, p.26). 
 

 

                 Além das facilidades ressaltadas pelos trabalhadores/camponeses acerca da 

pecuária em relação à agricultura, Teixeira Neto destaca a figura do fazendeiro bem-

sucedido, o qual, na cultura goiana, simboliza, sobretudo, o criador. Aliás, os 

assentados não estão imunes a esse simbolismo de poder, pois a maioria deles 

trabalhou como peão em grandes fazendas, como constatado nas entrevistas já citado 

anteriormente no primeiro capítulo. O simbolismo
23

 criado pela imagem do patrão 

como grande fazendeiro bem-sucedido "criador" dono de muitas cabeças de gado 

permeia a vivência do camponês por várias gerações. E, muitas vezes, esse é o seu 

sonho: ser vencedor criando gado. Esse sonho do camponês assentado não deixa de ser 

mais uma das contradições da luta pela terra, pois foi contra os interesses desse grande 

pecuarista que ele lutou para ter sua terra de trabalho.  

              Essa vocação nos assentamentos goianos com forte tendência para a 

pecuarização já havia sido registrado por Pessoa em seu livro ―A Revanche 

Camponesa‖: 

O uso do solo nos assentamentos goianos, de modo geral, tem as 
seguintes características: faz-se pecuária mista e agricultura (com 

forte tendência à pecuarização), com técnicas ainda tradicionais 

                                                
23 O poder simbólico se apresenta em ―sistemas simbólicos‖ que se expressam em estruturas 

estruturantes tais quais a religião, a arte, e a língua e que são vistos também como ―universos 

simbólicos‖. Bourdieu define o poder simbólico como aquele em que as idéias repousam implícitas, e 

assim praticamente ignorado sendo por isso reconhecido, o autor ainda afirma que ―(...) é necessário 

saber descobri-lo onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, 

reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo exercem.   
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(com incidência localizada de mecanização) e uso de mão-de-obra 

predominantemente familiar. (Pessoa, 1999, p 149-150)  

 

             A tendência a pecuarização registrada no Assentamento Itapira, é comum às 

propriedades rurais goianas e representava em 2010, cerca de 14% do PIB de Goiás
24

. 

E embora tenha participação inferior à indústria e ao setor de serviços, o setor 

agropecuário é de grande importância para a economia goiana, pois dele deriva a 

agroindústria, uma das atividades mais pujantes do Estado, quer seja na produção de 

carnes ou de produtos de laticínios. A pecuária goiana é altamente expressiva, 

posicionando Goiás entre os maiores produtores do País. O rebanho bovino é o 3º no 

ranking brasileiro, sendo formado por 21,7 milhões de cabeças, com participação de 

10,2% no efetivo nacional. 

             Nesse sentido a produção leiteira desempenha um papel estratégico dentro da 

cultura camponesa goiana, garantindo autonomia produtiva às famílias frente ao 

mercado. Essa produção, no entanto se mantém dentro de uma dinâmica de produção e 

aproveitamento do solo no lote que impede uma maior diversificação da renda e 

também mantém o camponês numa relação de dependência com o mercado capitalista. 

Mas na fala dos assentados é o meio mais eficiente para garantir a renda e a 

manutenção do consumo familiar, ou seja, a manutenção dos sistemas de produção e 

reprodução do modo de vida camponês. Essa predileção pela pecuária como já 

analisamos nos capítulos anteriores desse trabalho é uma questão cultural, e as 

mudanças ou transformações na questão cultural só se realiza pela mediação da 

experiência e da prática, segundo Bourdieu:  

 

(...) a transformação do sistema dos modelos culturais e dos valores 
não é resultado de uma simples combinação lógica entre os modelos 

importados e os modelos originais, sendo ao mesmo tempo 

consequência e condição das transformações econômicas; tal 
transformação só se realiza pela mediação da experiência e da 

prática de indivíduos diferentemente situados em relação ao sistema 

econômico. (BOURDIEU, 1979, p.11) 

 

             As Transformações culturais em relação ao sistema econômico se processam 

mediante as experiências acumuladas na prática dos indivíduos, ou seja, práticas dos 

agentes, fruto da relação que eles ―mantêm objetivamente pela mediação do habitus, 

que é por sua vez produto de um tipo determinado de condição econômica, com o 

futuro objetivo e coletivo que define sua situação de classe‖ (Bourdieu, 1979, p13). 

                                                
24 Dados obtidos em http://www.seplan.go.gov.br/sepin/goias.asp 
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Essa forma de organizar o lote e consequentemente todo o trabalho e a própria vida 

com na exploração da pecuária foi sendo construída por longas gerações (Teixeira 

Neto, 2008), (Estevam, 1997), e, sendo assim interpretada por nós como posição de 

determinado grupo no espaço social. Ao mesmo tempo, o habitus sofre alterações 

sistemáticas com as transformações mais embasadas nas exigências dessas demandas 

do mercado, mantendo as relações de convívio social que determinaram esse sistema 

de exploração da terra em Goiás, com base na pecuária. 

                   As atividades diárias nas unidades produtivas do PA Itapira seguem todo 

um ritual, que se repete nas várias unidades rurais de agricultura camponesa familiar 

em Goiás. Começa bem ―cedinho‖, no máximo às cinco e meia da manhã, os 

camponeses começam o dia ordenhando as vacas, depois seguem tratando com uma 

mistura de cana e ração. Após o descanso para o almoço recomeça o trabalho de 

apartar as vacas dos bezerros, para ordenhá-las novamente no dia seguinte. Esse ritual 

de tratar do gado com cana-de-açúcar e ração é intensificado no período de seca, entre 

os meses de junho até outubro, quando as pastagens ficam bastante castigadas pela 

falta de chuva, assim em todos os lotes invariavelmente nota-se a presença de uma 

plantação de cana-de-açúcar. A sequencia de fotos mostra o trabalho de ordenha do 

gado. 

 

Foto 14: Bezerros apartados, para que as vacas sejam ordenhadas pela manhã. 

 
Fonte: Trabalho de campo, julho de 2014. 
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             Os bezerros são ―apartados‖ (separados das vacas em período de lactação), 

essa apartação ocorre na tarde do dia anterior, geralmente ela é feita a partir das treze 

horas. Os bezerros são colocados em pasto separados das ―mães‖ e no dia seguinte 

pela manhã são colocados em compartimento do curral (como mostra a foto dezesseis) 

e em seguidas são aproximados das vacas lactantes para estimular a lactação.   

 

Foto 15: Ordenha das vacas no curral, PA Itapira 

  

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, julho de 2014 

 

                Em todos os lotes do PA Itapira, com informações colhidas nas entrevistas a partir 

dos questionários em vinte e dois lotes dos vinte e quatro,  a ordenha é feita de forma manual, 

guardando ainda toda a tradição aprendida ao longo da vida. Esse fato da ordenha ser feita 

manualmente não se deve só a tradição da cultura camponesa, pois nas conversas mantidas 

durante o trabalho de campo, os camponeses explicaram que ainda não tem um projeto 

específico e em prática nos assentamentos que viabilize a mecanização da ordenha, com 

ordenhadeiras mecânicas, e, para que fosse viabilizada essa mecanização da ordenha seria 

necessária a melhoria na alimentação do gado e principalmente a melhoria genética do 

rebanho, tudo isso associado apresenta um custo muito alto impraticável para o camponês 

assentado, nas palavras do assentado do lote doze: 

Seria muito bom se a gente tivesse condições de mecanizar a 

produção do leite, se tivesse condições de comprar a ordenha 

mecânica, mas isso não é pro assentado, pois tem que tratar do gado 
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com ração de boa qualidade, tinha que melhorar a genética do gado, 

melhorar também a qualidade das pastagens, uma coisa vai 

chamando a outra e assim fica tudo muito caro, a gente não tem 

capital pra tudo isso. É verdade que tem financiamento desde o 

início como o PRONAF, que é muito bom pro agricultor, tem 

ajudado muito, mas não é suficiente pra tudo isso. (Assentado do 

lote12, julho de 2014) 

 

Foto 16: Ordenha manual das vacas feita no curral pela manhã. 

 

 

Fonte: Acervo da autora, julho de 2014 

 

              Na foto dezoito, vemos a participação feminina no processo de ordenha que é 

uma atividade praticada mais pelos homens, nos lotes do assentamento há uma relativa 

separação de gênero quanto à execução das funções, com atividades que tem espaços 

definidos como a casa e o quintal sendo obrigações femininas e as atividades fora da 

casa e do quintal são quase que exclusivamente masculinas. Mas em alguns casos 

existem exceções em que as mulheres ajudam seus maridos no curral e outras vezes, o 

homem é responsável pelo trato das criações como os porcos. Há casos também em 

que o lote não conta com uma figura masculina como da família do lote quatro em que 

a mãe é viúva e a filha é divorciada, então as duas precisam executar todas as tarefas 

do lote, como a de cuidar do gado. Segundo elas eventualmente contam com o serviço 



115 

 

 

de algum trabalhador externo, mas nessa região em que há muitas propriedades 

grandes no entorno do Assentamento Itapira ―não é fácil arrumar alguém para 

trabalhar com o que se pode pagar‖, então diante dessa situação tiveram que aprender 

a lida no lote. 

    A primeira perspectiva escalar, salvo algumas exceções, tem sido, 

notadamente, o lugar em que o trabalho feminino se faz mais 

presente, enquanto que a segunda, a extensão do pasto, o curral, e as 
outras edificações já arroladas, tem sido, na maioria das vezes, de 

trabalho masculino. A organização do espaço de vida, circundante à 

casa (na extensão do quintal) e o espaço externo, destinado a tarefas 

―mais pesadas e longas‖ se confundem de tão próximos. (Silva, 
2003, p 161) 

 

             A referência feita pela autora sobre perspectiva escalar se refere a casa e o 

quintal geralmente delimitado por uma cerca de arame e suas edificações como 

galinheiro, chiqueiro de porcos e a horta entre outros, que sofrem variações conforme 

cada lote, mas com uma padronização no geral semelhante,  apresentam atividades 

tipicamente femininas, como citado anteriormente, assim seriam obrigações da mulher 

e fora desse ambiente, depois do cercado do quintal estariam as obrigações  que seriam 

dos homens.   

 

Foto 17: Atividades típicas da mulher, cuidar da casa e do quintal. 

 

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo junho de 2013. 
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Foto 18: Atividades ligadas ao cuidado com o gado e com as pastagens no lote são tipicamente 

masculinas. 

 

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013. 

 

               A foto vinte é representativa da importância simbólica que os assentados 

atribuem a atividade da pecuária, sendo assim tudo é construído para maior 

funcionalidade da atividade do cuidado com o gado bovino, sendo assim esse curral se 

posiciona no primeiro plano do lote, próximo à porteira pela qual adentra-se na 

propriedade. Os ―pastos‖ como o camponês se refere às divisões feitas na propriedade 

é organizada, para viabilizar a ordenha do gado. Assim tem pasto para o gado solteiro 

e gado de engorda, que fica mais distante do curral. Localizado mais próximo do 

curral fica os pastos destinados as vacas que estão em lactação, facilitando a apartação 

dos bezerros que ocorre às tardes todos os dias da semana. E todo o espaço da 

propriedade é para é aproveitada ao máximo para as pastagens chegando até bem 

próximo da cerca que separa o quintal e a casa do restante do lote, como mostra a foto 

número vinte e um. 
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Foto 19: Aproveitamento dos espaços do lote 08 para as pastagens, chegando bem próximo à 

residência. 

  

Fonte: Acervo da autora, trabalho de campo, junho de 2013. 

 

      Toda a essa organização em função da produção do leite é também observada nos 

cultivos feitos pelos assentados que se destinam basicamente a alimentação do gado no 

período da ―seca‖, assim é plantado o sorgo, a cana-de-açúcar e o milho sendo a 

exceção, as pequenas plantações de mandioca que se destinam a produção de polvilho 

e farinha para as despesas da família. A produção de queijo é praticada em alguns lotes 

exclusivamente para o consumo da própria família, pois todo o leite produzido deve 

ser vendido para a renda mensal. As fotos vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro 

representam os cultivos de cana-de-açúcar e de milho nos lotes do Assentamento 

Itapira. 
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Foto 20: A lavoura de milho, cultivada pelo assentado do lote 04, respeitando o limite da 

reserva legal. 

 
Fonte: acervo da autora, trabalho de campo janeiro de 2014.  

 

     A foto mostra ao fundo da plantação de milho a reserva legal número dois, são 

cinco reservas ao todo no Assentamento Itapira, perfazendo um total de 

aproximadamente 218,8 hectares distribuídos na área do Assentamento. Pela foto 

podemos perceber que os camponeses assentados respeitam essas áreas, procurando 

preservar um pouquinho da mata nativa. Essa preocupação pode ser registrada na fala 

do camponês do lote dez ao dizer que ―se eu ver alguém retirando madeira na reversa 

eu denuncio mesmo, pro IBAMA(...)‖. O assentado do lote sete também relatou que 

tem a preocupação de usar agrotóxico para combater as pragas das pastagens. 
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 Foto 21: Lavoura de milho para alimentação do gado, no lote 17. 

 

Fonte: acervo da autora (trabalho de campo, janeiro de 2013) 

 

Foto 22: Lavoura de milho cultivada para produzir o silo para alimentação do gado, no lote 07. 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, janeiro de 2013) 
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 Foto 23: Plantação de cana-de-açúcar no lote 07. 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, janeiro de 2013) 

 

              A cana-de-açúcar que alimenta o gado no período da seca também promove a 

manutenção da cultura de produção artesanal  de rapadura, moça branca e melado que 

serve para o consumo próprio da família e  comercialização do excedente nos 

municípios próximos ao assentamento. A sequencia de fotos mostra essa produção.  

 

Foto 24: Processo de limpeza da cana-de-açúcar para produção artesanal de rapadura 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, julho de 2014). 
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Foto 25: Processo de fervura do caldo de cana-de-açúcar para produção artesanal  de rapadura. 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, julho de 2014) 

 

Foto 26: Processo final de produção artesanal de rapadura. 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, julho de 2014) 

 

           Em apenas 7% dos lotes do assentamento, o gado não é a principal fonte de 

renda da família, como no lote 16, no qual o casal cultiva hortaliças e frutas, como 

banana, que comercializa diretamente com os consumidores nos municípios próximos. 
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Mesmo trabalhando com a venda de hortaliças o assentado mantém o gado de leite e a 

ordenha e venda do leite, garante a sobrevivência da família no período chuvoso, pois 

durante os meses de novembro a abril a produção das hortaliças se torna inviável 

devido às chuvas. 

 

Foto 27: Horta cultivada no lote 16 

 

Fonte: acervo da autora (trabalho de campo, março de 2013)  

 

           Além da atividade econômica principal os camponeses desenvolvem algumas 

atividades para complementar as despesas, como a criação de animais menores como 

as aves, e os porcos. Essas atividades além de fornecer alimentos, também servem para 

aumentar a renda, pois as sobras das despesas eles vendem nas cidades próximas, ou 

mesmo servem de trocas entre os vizinhos. 
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Foto 28: Produção de frangos caipira no lote 23 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, julho de 2014) 

 

 Foto 29: Chiqueiro de porcos do lote 01. 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, junho de 2013) 

 

            A criação de animais nos quintais é comum a todos os lotes, as famílias usam 

esse tipo de produção para complementar o consumo próprio e extrair renda com o 

excedente, são hábitos típicos da famílias camponesas. Essa disposição espacial das 
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edificações no lote representa a materialização do modo de vida camponesa de 

conhecimentos com especificidades desse modo de trabalhar, de preparar a comida, de 

se orgulhar da fartura que alimenta a família com o seu próprio esforço: 

             Há uma materialização, no sentido literal do termo, dos 

conhecimentos que foram adquiridos ao longo de gerações, e 

também daqueles que são adquiridos por meio da troca de 
informações com os vizinhos. (Bombardi, 2004, p 324) 

  

              Como a autora cita em seu livro o camponês sente orgulho desse 

conhecimento usa para administrar seu lote, a escolha da atividade, como no PA 

Itapira, no qual a maioria optou pela pecuária de leite tem como eixos básicos as 

experiências anteriores, a disponibilidade financeira da família, bem como a 

viabilidade da atividade em relação a aceitação no mercado e a renda que é gerada de 

acordo com o número de membros da família que deve existir uma proporção entre os 

―braços‖ para trabalhar e as ―bocas‖ para alimentar. 

            Nesse processo de ―trocas‖ de conhecimento, trabalho e favores se formam 

uma rede de reciprocidade nos assentamentos nas colheitas, no serviço de limpeza de 

pastos, na fala dos camponeses o serviço de ―roçar o pasto‖ ainda é praticado, um 

sistema de mutirão, que segundo os depoimentos colhidos existem apesar de não 

serem constantes era no passado. No trabalho de campo acompanhamos a realização 

de um mutirão em uma das unidades do assentamento, registrado pela foto trinta e um. 

 

Foto 30: Realização de mutirão para ―roçar pasto‖ em um dos lotes do PA Itapira. 

 

Fonte: Acervo da autora (trabalho de campo, março de 2014) 
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               Diante do que foi registrado no trabalho de campo, na realização do trabalho 

pelos camponeses assentados do PA Itapira, da organização espacial materializada no 

lote e do orgulho que esses atores sentem em mostrar suas conquistas e realizações 

sobre a terra que é fruto do seu trabalho de sua família. Nesse sentido podemos afirmar 

que a reprodução camponesa nesse território se faz com relativo sucesso, tanto para os 

camponeses participantes da luta pela terra como daqueles que adquiram o lotes por 

outros meios. Pois como na grande maioria dos assentamentos existem alguns 

problemas na construção do território camponês no PA Itapira como a dificuldade de 

manter os filhos no assentamento, que ocorre apenas em 37% das famílias, nos outros 

casos os filhos já se casaram e saíram do assentamento ou moram nas cidades para 

estudarem.   

               Analisando os dados colhidos na pesquisa constatamos que há um 

envelhecimento da população no Assentamento Itapira, pois em 25% dos lotes as 

famílias já contam com pelo menos um dos cônjugues aposentados e com mais de 60 

anos de idade. Há casos, como do lote sete, em que o filho casou-se e separou-se 

voltando morar com os pais, pois a família precisava do trabalho do filho já que os 

pais já não possuem o vigor físico suficiente (pois já tem mais de 60 anos de idade) 

para realizar o trabalho pesado. Sendo assim a administração e renda do lote é dividida 

entre pai e filho. 

            O mapa 05 apresenta a distribuição do tipo de atividade econômica 

desenvolvida pelas famílias nos lotes do Assentamento Itapira. 
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Mapa 05: PRODUÇÃO DO ASSENTAMENTO ITAPIRA 
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3.4. ESPAÇOS COMUNS NO ASSENTAMENTO ITAPIRA: RELIGIOSIDADE, 

LAZER, ESCOLA 

 

 

             A antiga sede da Fazenda Itapira se transformou numa espécie de centro comunitário 

e de convivência do assentamento, onde foram criados a escola de primeira fase do ensino 

fundamental que foi desativada no início do ano letivo de 2014, o templo da Igreja Cristã 

Evangélica e um campo de futebol, que funciona como área de lazer para a maioria dos 

assentados.   

Foto 31: Igreja Evangélica construída onde era a antiga sede da Fazenda Itapira. 

 

Fonte: acervo da autora, trabalho de campo, 2013. 

 

            Em relação ao lazer a maioria dos homens citou o futebol que é praticado no campo 

que fica no local da antiga sede da Fazenda Itapira. Também foi citado como alternativa de 

lazer para os homens as atividades como a pesca, o jogo de truco e as festas religiosas.  

Geralmente nas entrevistas de um modo geral as mulheres reclamaram sobre a falta de opções 

de lazer para elas. O que a maioria faz é acompanhar os maridos nas atividades de pesca, sair 

para visitar os vizinhos, os cultos nas Igrejas Evangélicas e as celebrações e festas promovidas 

pela Igreja Católica, que não tem um templo no assentamento, então as celebrações e novenas 
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ocorrem nas casas dos camponeses, mas o rotineiro é que os católicos acompanhem as 

celebrações semanais nas cidades vizinhas ao assentamento. 

              A escola de primeira fase do ensino fundamental até o final do ano de 2013, sendo 

desativada início do ano de 2014, assim os alunos menores que estudavam na escola de 

primeira fase no próprio Assentamento passaram a ser transportados para estudarem na sede 

do município de Itapirapuã, e, ainda em alguns casos estudam no município de Novo Brasil.  

            Entre os pesquisados no PA Itapira e que responderam ao questionário 51% 

responderam que praticam a religião Católica, 45% a religião evangélica que apresenta muitas 

ramificações como Assembleia de Deus, Cristã Evangélica, mundial entre outras e 4% se 

declararam espírita. O assentado do lote 16 que é praticante da religião Católica e que ainda 

mantém contato com a CPT, que hoje o orienta no cultivo das hortaliças, nos conta que no 

início do assentamento o número de católicos era muito maior, mas as religiões protestantes 

são mais presentes e construíram templos isso atrai mais os fiéis. Sobre esse crescimento do 

número de evangélicos nos assentamentos Pessoa diz: 

Consoante ao que parece indicar a tendência em nível nacional, conforme os 
dados estatísticos, tem havido uma vertiginosa penetração pentecostal nos 

assentamentos, especialmente por parte da Assembléia de Deus. Há 

presenças menos numerosas, nos assentamentos, da Igreja Deus é Amor, da 

Cristã Evangélica e da Igreja de Cristo. (Pessoa, 1999, p 208) 
 

            Esse crescimento das Igrejas Evangélicas também foi constatado no PA Itapira pelos 

camponeses, não que no início a CPT exigisse que fossem Católicos para participarem das 

ocupações organizadas por ela, como nos conta a assentada do lote oito, ela diz que sempre 

foi evangélica e mesmo assim participo do movimento de acampamento na Fazenda Itapira, 

―nunca existiu cobranças sobre religião no acampamento por parte da CPT de Goiás‖. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

              A ocupação de terra é principal forma de luta dos camponeses organizados em 

movimentos socioterritoriais no Brasil, e o estudo de caso em questão corrobora para reforçar 

esse entendimento. Sendo assim, o Estado, em resposta a essas ações, cria os assentamentos 

rurais e esse processo de criação de assentamentos deixa evidente várias contradições dessa 

política, que se caracteriza, por seu alcance reduzido na questão da concentração fundiária do 

país. Assim consideramos que este tipo de ação governamental produz uma reforma agrária 

conservadora. Conservadora, pois a desapropriação pontual não desconcentra a propriedade 

da terra e continua reproduzindo o mesmo sistema fundiário concentrador, e também não 

consegue diminuir as desigualdades sociais como um todo.                  

            Mesmo com todas as contradições das ações do Estado, esse processo de criação de 

assentamentos de reforma agrária no Brasil tem se mostrado como único fator visível e 

passível de estudo para demonstração de quantificação e de qualificação do modo de vida das 

famílias beneficiadas por tais políticas. Resultados esses que, não são sujeitos só aos valores 

mensuráveis, ou seja, é preciso considerar também, os ganhos para realização do modo de 

vida camponês e assim mostrar as todas faces dos assentamentos para que se possa lutar pela 

concretização de uma reforma agrária ampla e massiva que altere a concentração fundiária no 

país.  

              O processo de criação dos assentamentos tem se mostrado, como no Assentamento 

Itapira, como fator de reprodução do modo de vida camponês. Sua organização e mobilização 

inicialmente estiveram diretamente ligado ao movimento da CPT da diocese de Goiás, como 

demonstrou trabalhos de Pessoa (1999) e Silva (2003), e, em menor escala ao MST e 

Sindicatos Rurais. Esse apoio e organização dos movimentos de luta pela terra pela CPT, na 

visão do camponês, conferem legitimidade ao movimento, pois para o camponês em seu 

modo de ver o mundo, a Igreja é uma entidade muito importante e reconhecida socialmente.  

              O modo de vida é uma construção que se realiza na trajetória dos que participam 

ativamente dos acampamentos na luta pela terra de trabalho e pela reforma agrária, bem como 

daqueles que não acamparam e que não participaram diretamente do movimento de luta pela 

terra, mas que nem por isso deixaram de sonhar com a terra de vida e de trabalho. Isto ficou 

evidente nos casos das famílias assentadas do lote sete e do lote dezoito descritos no segundo 

capítulo desse trabalho de pesquisa, pois em suas trajetórias de vidas passaram por 

experiências diversas e mesmo assim, não deixaram de sonhar pedaço de terra.  
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             Sendo assim, ao concretizar esse sonho e adentrar ao lote, essas famílias resgataram 

todo o conhecimento do modo de vida camponês para se estabelecerem e trabalharem, e assim 

reconquistar a liberdade de trabalhar e produzir por conta própria. 

              O objetivo principal desse trabalho de pesquisa era elucidar as contradições e os 

desafios que estão presentes no processo de territorialização dos camponeses na constituição 

do Assentamento Itapira, procurando compreender suas especificidades que estão presentes na 

vida dos assentados desde que iniciaram sua participação na luta pela terra de trabalho. Nesse 

sentido analisamos algumas contradições que ficaram evidentes no processo, como por 

exemplo, o envolvimento das relações de compadrio entre os camponeses acampados e o 

proprietário da Fazenda, que revelam as faces de interesses presentes nesse contexto dos anos 

da segunda metade da década 1990, em que os grandes latifundiários usavam os programas de 

reforma agrária para vender suas propriedades e assim continuar se reproduzindo como 

grande latifundiário, e assim as políticas de reforma agrária mostram alto grau de 

complexidade a ponto de contemplar interesses antagônicos como propôs Martins (2000), sem 

que de fato produzam alterações na concentração fundiária do nosso país.  Nessa perspectiva 

os conflitos que originam os assentamentos são heterogêneos e com especificidades regionais, 

assim as ações do Estado são destinadas a inibir o conflito no local o que dificulta a unidade 

de ações dos camponeses a nível nacional. 

            As relações de compadrio são reveladoras das contradições do processo de luta pela 

terra e também das contradições que permeiam a identidade do camponês em Goiás, que ao 

mesmo tempo em que luta contra a concentração da propriedade da terra nos movimentos de 

luta pela terra, mantém relações de dádiva do compadrio com o grande latifundiário, o qual 

ele até imita num ―mimetismo‖ no seu pequeno lote na forma de administrar, como por 

exemplo, no arrendo ou aluguel do pasto a terceiros, pois essas formas de obter ―renda‖ ou 

―lucro‖ da terra são comuns entre os médios e grandes proprietários. Imitando o médio e o 

grande proprietário com o qual estabeleceu uma relação de subalternidade ao longo de sua 

trajetória de vida, principalmente trabalhando como empregado nas grandes fazendas de gado. 

           Outra característica do PA Itapira que se constitui nos assentamentos goianos como 

modelo de campesinato é a recusa do assentado em trabalhar de forma cooperada, como 

Pessoa (1999), demonstrou na sua pesquisa com assentamentos em Goiás, as cooperativas são 

comuns no Sul do Brasil, cuja experiência tem sido vivenciada pelos descendentes de 

europeus, mas em Goiás o trabalho coletivo se configura mais como um ensinamento dos 

mediadores, como a CPT, o MST a FETAEG entre outros, pois o camponês assentado em 

Goiás privilegia o trabalho familiar (individual em cada lote) em detrimento das cooperativas.  
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            A principal atividade econômica desenvolvida no Assentamento Itapira, em quase 

totalidade dos lotes é a pecuária de leite, que é complementada com a venda de bezerros e de 

pequenos animais como porcos e aves. Sendo que a opção pela pecuária é uma situação atual, 

que também pode ser explicada pelo modo de vida, ou seja, o ―habitus‖ camponês em Goiás 

de super valorização da pecuária a partir de suas experiência e convivência principalmente 

pelo trabalho que desenvolveu ao longo de sua trajetória de vida. 

            Neste contexto de contradições e permanência da estrutura fundiária concentradora e 

que beneficia mais a elite agrária do país e agora com forte tendência ao agronegócio, é 

importante destacarmos que o movimento camponês de luta pela terra de trabalho é um 

movimento de resistência e de possibilidade de promoção de justiça social no campo 

brasileiro. 

             A luta permanente dos sem-terra, não é só a luta direta com as manifestações e as 

ocupações dos latifúndios, mas ela pode ser observada também entre todos os povos do 

campo através da atuação dos povos indígenas, agricultores familiares tradicionais assentados 

em todos os que se preocupam com o seu espaço de vida e que tem como meta o trabalho na 

terra de forma digna, fazendo desta terra uma fonte geradora do processo de liberdade e 

dignidade contribuindo para a existência de uma sociedade justa, igualitária e sustentável em 

todos os seus aspectos. Contrapondo-se ao monopólio da terra e a monocultura, assim a 

agricultura camponesa demonstra respeito à diversidade, e, na sua própria diversidade é 

detentora de conhecimentos e formas de cultivo da terra que proporcionam a reprodução. 

             Esse trabalho de pesquisa no assentamento Itapira revelou vários problemas, que após 

a criação do assentamento, os camponeses precisam enfrentar para viabilizar a produção e 

assim garantir sua reprodução. Problemas estes que são comuns aos vários assentamentos 

rurais de reforma agrária do país, pois a criação destes no Brasil, não é acompanhada de um 

planejamento prévio por parte do Estado. E a falta de organização dos camponeses assentados 

em cooperativas, demonstra que existe dificuldades desses camponeses organizarem-se em 

torno de seus objetivos comuns para melhorar as condições de infraestrutura e produção nos 

assentamentos, bem como a melhoria do relacionamento com o mercado local e ainda 

enfrenta dificuldades em diversificar a produção para sua viabilização econômica e social. 

Mas por outro lado mostrou que os assentados do Assentamento Itapira estão felizes com seu 

modo de vida camponês. Pois, vinte e duas famílias entre as vinte e quatro famílias que 

residiam no assentamento na época da realização da pesquisa, declararam em entrevista que 

houve melhoria na qualidade de vida com criação do assentamento.  E que essa melhoria é 

visível pela qualidade da habitação, da água, energia elétrica e pelos móveis e 
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eletrodomésticos que possuem em casa, além da melhoria na qualidade da alimentação e no 

consumo em geral, bem como dos rendimentos mensais da família. Nesse sentido podemos 

dizer que o assentamento representou, não só a liberdade de trabalhar com dignidade por 

conta própria, mas também a concretização do sonho camponês, na realização do modo de 

vida camponês. 
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ANEXO 

 

ANEXO A 

 

Foto com o laudo de vistoria da Fazenda Itapira feito pelo INCRA, comprovando que a 

Fazenda era improdutiva e apta a desapropriação. 

 
Fonte: acervo do INCRA, fotografado em trabalho de campo na sede do órgão em Goiânia, 

2013 
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ANEXO B 

 

 

Foto do Documento de solicitação da criação do Assentamento Itapira, em 1999. 

 
Fonte: acervo do INCRA, fotografado em trabalho de campo na sede do órgão em Goiânia, 

2013. 
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ANEXO C 

 

 

 

Foto da Avaliação de benfeitorias da Fazenda Itapira, feito pelo INCRA. 

 

 
Fonte: acervo do INCRA, fotografado em trabalho de campo na sede do órgão em Goiânia, 

2013. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

Mapa da localização do Assentamento Itapira com a enumeração dos lotes. 
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Fonte: acervo do INCRA, fotografado em trabalho de campo na sede do órgão em Goiânia, 

2013. 
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