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EPÍGRAFE

A questão agrária está presente no nosso cotidiano há séculos. Pode-se querer não vê-la,
encobrindo deliberadamente parte da realidade, mas ela se descortina dia-a-dia. Pode-se afirmar que
é uma coisa do passado, mas é do presente, está ali, aqui e naquilo, em todo o lugar, ação e objeto.
Em cada estado brasileiro a questão agrária se manifesta, principalmente, nas ocupações e nos
acampamentos, nas estradas e nas praças. Igualmente está presente nos latifúndios, no agronegócio
e nas “commodities”; nas teses, livros e relatórios. No dia-a-dia é exposta nas manchetes dos jornais
e de todas as mídias que explicitam a sua conflitualidade. Por sua complexidade, alguns
pesquisadores e outros envolvidos com este problema desistem de tentar compreendê-la.
Abandonam esse desafio, pois se investe tanto em busca de uma solução que nunca se realiza. A
questão agrária derrota os políticos que prometem resolvê-la, vence os religiosos que creem no seu
fim, atropela indiferente os cientistas que tentam afirmar sua inexistência.
Bernardo Mançano Fernandes (2004, p. 4).

RESUMO

A questão agrária tem sido tema de pesquisas em muitas áreas do conhecimento,
assim como. na Geografia. Como resultado dos esforços em entender os avanços
do capitalismo no espaço rural surgiram dois paradigmas com diferentes teorias
explicativas: o Paradigma do Capitalismo Agrário (PCA) e o Paradigma da Questão
Agrária (PQA). Nossa perspectiva de análise está pautada no PQA, que entende a
questão agrária como um problema direto do capitalismo, intrínseca a sua base
estrutural, só sendo possível resolvê-la pela superação do sistema. Para além do
debate teórico resultante destas duas correntes, nos planos prático e cotidiano
temos os camponeses que vivenciam a questão agrária como problema presente em
suas lutas pela sobrevivência e na insistência em perpetuar seu modo de vida. As
diferentes pesquisas realizadas sobre a temática permitiram avanços,
principalmente, no que diz respeito ao universo teórico da problemática. Porém,
apontamos a partir desta pesquisa, a necessidade de conhecer ainda mais como
este problema é percebido pela experiência empírica dos camponeses. Neste
trabalho investigamos como a questão agrária fomenta e estabelece a produção
social dos espaços camponeses tendo como elemento dessa análise a
compreensão empírica destes sujeitos, consubstanciada ao referencial teórico. As
reflexões em torno dos aportes teóricos nos permitiram o recorte das seguintes
variáveis: o perfil e os aspectos sociais dos camponeses; a relação com o campo e
concepção da questão agrária; a posse e propriedade da terra e o uso da terra e
produção. Deste modo, a obtenção de dados e a análise teórica permitiram a
discussão dessas temáticas e constituem nossos objetivos específicos nesse
estudo. Os participantes da pesquisa foram camponeses aos quais tivemos acesso
através do curso de Educação do Campo, oferecido especificamente para estes.
Com o propósito de atender a este objetivo, esta investigação foi desenvolvida,
metodologicamente, na perspectiva da pesquisa qualitativa em relação ao
levantamento dos dados, e utilizamos como perspectiva interpretativa da geografia
crítica, no arcabouço da geografia agrária. Na análise dos resultados obtidos foram
feitas às projeções teóricas que fundamentam este estudo constituindo, assim, uma
configuração da questão agrária camponesa no estado de Rondônia.
Palavras-chave: Questão Agrária; Camponeses; Espaço; Território.

ABSTRACT
The agrarian issue has been the research subject in many fields of knowledge, as
well as, in Geography. From these efforts to understand the advances of capitalism
in rural space, two paradigms with different explanatory theories have emerged: the
Agrarian Capitalism Paradigm (PCA) and the Agrarian Question Paradigm (PQA).
This analysis perspective is based on the PQA, that understands the agrarian issue
as a direct problem of capitalism, intrinsic to its structural bases, and only being
possible to solve it by overcoming the system. Beyond the theoretical debate
resulting from these two points of view, on a practical and daily basis there are the
peasants who experience the agrarian issue as a problem which is present in their
struggles for survival, and insistence on perpetuating their way of life. The different
researches carried out on the thematic allowed advances, mainly with respect to the
theoretical universe of the problem. However, we point out from this research, the
need to know even more how this problem is perceived by the peasant’s empirical
experiences. In this work we investigate how the agrarian issue supports the social
production of the peasant spaces having as element of this analysis the empirical
comprehension of these subjects according to the theoretical reference. Reflections
on the theoretical contributions allowed us to cut these variables: the peasants profile
and their social aspects; the relation with the field and conception of the agrarian
issue; the ownership and ownership of land and the land use and production. Thus,
data collection and theoretical analysis allow the discussion of these issues and
constitute our specific objectives in this study. The research participants were
peasants, to whom we had access through the Educação do Campo University
Course, offered specifically for them. To meet this objective, this research was
developed methodologically, on the qualitative research perspective in relation to the
data collection, and we use as an interpretative perspective of the critical geography,
developed by agrarian geography. In the analysis of the obtained results are made
the theoretical projections that base this study, that represents the peasant agrarian
question configuration in Rondônia.

Keywords: Agrarian Issue. Peasants. Space. Territory.
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APRESENTAÇÃO

Quero aqui apresentar um pouco da minha trajetória de vida, trabalho e
formação que me permitiram chegar a este momento da vida acadêmica e escrever
este trabalho científico. Sou Dério Garcia Bresciani, juinense e mato-grossense,
onde fui criado e morei até 2014, quando passei a ser ―rondoniano‖ de coração.
Quero aqui apresentar os principais fatos da minha trajetória formativa e profissional
que me permitiram escrever esse texto de apresentação para esta dissertação de
Mestrado.
Meus laços familiares estão vinculados apenas a minha família materna.
Meu avô era mineiro (falecido), minha avó é pernambucana. Porém, eles se
conheceram no Paraná. Depois de casados, tendo constituído família (5 filhos,
sendo 2 meninos e 3 meninas) se mudaram para São Paulo, onde residiram até meu
avô, em 1978, receber o convite para ir, com toda família, trabalhar na fazenda
Árvore de Ouro, no município de Juína, no Mato Grosso.
O convite foi tentador, pois as novas terras estavam sendo abertas e
ofereciam muitas oportunidades de crescimento aos que se aventurassem em
desbravá-las. Do seu longo trabalho nesta propriedade conseguiu adquirir suas
próprias terras no Distrito de Terra Roxa, onde chamou sua propriedade de
―Fazendola‖. Adquirir suas próprias terras com certeza foi uma conquista, pois era o
sonho de muitos migrantes camponeses, que foram de um canto a outro desse país
ao longo da história, e que como minha família tinham vindo de longe em busca do
sonho de uma vida melhor que só seria possível pela terra. Infelizmente, nem todos
concretizaram esse sonho.
Assim, meus pais se conheceram em Terra Roxa e se casaram. Tiveram
dois filhos: eu e meu irmão mais velho. Então, começa minha trajetória de vida. Logo
quando nasci residimos na propriedade dos meus avós, pois eles já haviam se
mudado para Juína onde tinham comprado uma pequena chácara e estavam
trabalhando com horta e produziam para vender na feira da cidade. Com o divórcio
dos meus pais, aos meus 5 anos de idade, nos mudamos também para Juína e
trabalhávamos todos juntos na propriedade e na feira, ou seja, éramos agricultores
familiares.
Sempre fui incentivado a estudar, principalmente pela minha vó, apesar de
analfabeta.

Estudar não era muito fácil naquela época, pois nem todos tinham
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acesso à escola. Com sete anos de idade fui matriculado em uma escola
multisseriada (várias séries numa única turma), tínhamos apenas uma única
professora para atender a quase 40 alunos que estavam em séries distintas. Por
diversas dificuldades a escola acabou sendo fechada. Somente quando fui estudar
na cidade, na segunda série, principalmente com ajuda do meu tio Flavio é que
aprendi de fato a ler e escrever. Uma grande dificuldade com relação a minha
formação era percorrer todos os dias oito quilômetros, de bicicleta, para ir até a
cidade, estudar. Na oitava série, consegui arrumar meu primeiro emprego. Assim,
além de ir para estudar, ia para casa almoçar e voltava para o trabalho na parte da
tarde. Mesmo trabalhando fora ajudava no que podia em casa, e todo domingo ia à
feira com minha mãe, que era quem fazia a venda da produção. Toda essa parte da
minha vida perdurou até o segundo ano do Ensino Médio quando nos mudamos
para a cidade e passei a trabalhar o dia todo e estudar a noite, até a conclusão do
terceiro ano.
Ainda no ensino médio, por influência de uma professora que hoje é uma
grande amiga, Maribel Bergamin, a quem admiro muito e me inspirei, resolvi que
queria também ter essa profissão. Meu sonho era ser professor de história. Minha
única chance naquele momento de cursar o Ensino Superior numa faculdade
particular que há pouco tinha sido instalada na cidade, porém não tinha o curso que
eu queria. Depois de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, consegui
uma bolsa para cursar Licenciatura em Geografia, graças ao Programa Universidade
Para Todos – PROUNI, esse foi um dos tantos programas governamentais
implementados pelo Governo Lula, do PT. Sem dúvida essa oportunidade foi
fundamental na minha vida, afinal sem ela não teria conseguido ter um curso
superior, pois não tinha condições de pagar e muito menos sair da minha cidade
para estudar numa instituição gratuita.
Uma das disciplinas que me chamou atenção durante a formação em
Geografia foi a de Geografia Agrária. A partir dela construí meu projeto de escrita
para o Trabalho de Conclusão de Curso, sendo que a temática desenvolvida foi a
agricultura familiar dos produtores feirantes de Juína. Essa ocasião me permitiu
desenvolver neste trabalho, um estudo, justamente do processo que durante tantos
anos fez parte da minha vida, o que foi muito gratificante.
Tive oportunidade logo que entrei na faculdade, de iniciar minha carreira
docente, mesmo antes de concluir a formação superior, devido à grande falta de
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professores que havia nas escolas. Depois de formado tive a oportunidade de
lecionar na mesma escola onde cursei a maior parte da minha formação básica, o
que me permitiu ser colega de trabalho de vários dos antigos professores, inclusive
daquela que me inspirou a seguir essa carreira, com quem sempre, devido à
afinidade, desenvolvia projetos de ensino. Lecionava as disciplinas de Geografia,
Sociologia e História.
Em 2012 tive a oportunidade de fazer o tão sonhado curso de História pela
Universidade Federal do Mato Grosso – UFMT. Essa conquista se deve a mais uma
política governamental, o Programa Nacional de Formação de Professores –
PARFOR, também política implantada no mandato petista. Durante 3 anos, durante
as minhas férias em janeiro e julho, ia para cidade de Rondonópolis, e passava o dia
todo estudando, e com certeza isso ampliou muito meus conhecimentos, em
especial na parte pedagógica da formação.
Apesar da vida corrida de professor, sempre procurei dedicar tempo para
estudar para concurso. Almejava um cargo efetivo com maior estabilidade, pois até
então era professor contratado do Estado de Mato Grosso, em que as condições de
trabalho não eram as melhores. Em 2013 foi aberto o edital da Universidade Federal
de Rondônia – UNIR, com vagas para a carreira de Técnico Administrativo
Educacional. Essas vagas, em grande parte, eram resultantes do Programa
Governamental de Restruturação das Universidades – REUNI, e visavam a
ampliação do quadro de pessoal.
Resolvi me inscrever, pois há algum tempo já havia me interessado pelo
cargo de Técnico em Assuntos Educacional. Lendo o edital, resolvi fazer inscrição
para o Campus de Rolim de Moura. A escolha da cidade na qual iria tentar vaga foi
algo curioso. Escolhi essa cidade porque a menina que estava junto comigo, e com
quem conversei horas na fila de espera para matrícula na primeira faculdade era
rolimourense e havia me falado do lugar. A princípio quando saiu à homologação
das inscrições, fiquei um pouco desacreditado, porque eram 723 candidatos inscritos
para apenas 2 vagas, mas mesmo assim decidi fazer a prova, e felizmente, obtive o
êxito de ser aprovado no concurso.
Assim sendo, em setembro de 2014 me mudei para Rolim de Moura – RO,
onde resido atualmente. Ao assumir a vaga de Técnico em Assuntos Educacionais,
fui trabalhar diretamente junto ao curso de Educação do Campo, que na época
estava sendo implantado. As diversas discussões, reuniões, comissões de trabalho,
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contato com os movimentos sociais, me levaram a inquietações quanto à questão
agrária e o modo de vida dos camponeses que seriam acadêmicos desse curso.
Na época, mesmo parecendo quase impossível e apesar das minhas
dificuldades acadêmicas, pois minha formação até então, não era tão estruturada e
aprofundada para a área da pesquisa, escrevi um projeto motivado pelo interesse de
pesquisar sobre os camponeses de Rondônia. Assim, visando dar continuidade a
minha formação Acadêmica prestei, no primeiro semestre de 2015, a seleção para o
Programa de Pós-Graduação em Geografia no nível Mestrado Acadêmico, da
Universidade Federal de Rondônia, no qual fui aprovado.
Cursar o mestrado foi um desafio muito grande. Assim como em toda minha
trajetória formativa, mais uma vez teria de conciliar o trabalho com os estudos.
Porém, numa fase de maior complexidade, que é o caso da Pós-Graduação Stricto
Sensu. Cursar os créditos foi um desafio, idas e vindas para Porto Velho,
compensação de horário de trabalho e assim por diante, abrir mão das férias para
cursar disciplinas. Quanto às disciplinas, todas pareciam muito atrativas, mas o
tempo só me permitiu cursar algumas, escolhidas pelo critério da contribuição que
poderiam dar ao trabalho de escrita da dissertação. Sendo assim, no Programa de
Geografia pude cursar: Epistemologia da Geografia; Organização do Espaço Agrário
e Métodos e Técnicas de Pesquisa em Geografia. As optativas foram feitas no
Programa de Pós-Graduação de Ciências Ambientais oferecido no Campus de
Rolim de Moura, onde cursei: Dinâmicas socioambientais na agricultura/floresta e
Metodologia Científica.
Sem dúvida a disciplina mais difícil foi a de Epistemologia da Geografia,
dada a complexidade de conteúdos e obras teóricas trabalhadas, considerando o
papel que esta procura cobrir na formação de um Mestre em Geografia. A disciplina
Organização do espaço agrário me permitiu maior compreensão dos conceitos que
viria a trabalhar, em especial, a questão agrária e os camponeses enquanto classe
social.
Esta dissertação foi, até hoje, o maior desafio da minha trajetória formativa.
Foram tantas ideias, tantos textos lidos, tantas experiências relatadas no processo
de pesquisa, tantas dúvidas surgiram, tantas dificuldades, mas também tudo me
trouxe muitos conhecimentos e me proporcionou grande satisfação. Talvez eu não
tenha conseguido aplicar devidamente tudo que aprendi, pois, algumas coisas levam
tempo para serem amadurecidas, alguns têm um processo mais demorado para
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formação do conhecimento. Por isso, a considero a culminância desta etapa da
minha formação. Porém, a complexidade da sua temática faz com que a conceba
como um ―produto inacabado‖, que ainda pretendo aprimorar ao longo da minha
atuação como futuro Mestre em Geografia.
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INTRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO DO OBJETO

Esta dissertação faz parte do debate atual da questão agrária. A questão
agrária é sem dúvidas, uma das problemáticas de grande importância, quando se
trata do desenvolvimento local/regional de Rondônia. Os mais afetados por esse
problema certamente são os camponeses, que dentro do seu universo empírico
lutam contra os efeitos deste processo que está diretamente ligado a inserção do
capital e da lógica capitalista no espaço agrário.
Um dos elementos principais do ordenamento territorial é o espaço agrário,
que apresenta as relações de poder, haja vista suas potencialidades na esfera
econômica de uma determinada sociedade. Silva (2007, p. 297) define ordenamento
territorial como a forma singular de uso do território que apresenta um arranjo dos
objetos sociais, naturais e culturais historicamente estabelecidos. Mas esse
ordenamento não é apenas a condição social de reprodução da ordem capitalista. É
também reflexo de sua significação funcional e simbólica na totalidade social
capitalista.
A questão agrária é resultado do capitalismo e do modelo de ordenamento
territorial que este impõe ao espaço rural. Identificadas as características da questão
agrária de uma determinada região, muito se pode compreender sobre as
possibilidades de desenvolvimento desta e dos caminhos que devam ser seguidos
através das Políticas Públicas voltada ao espaço rural, visando as devidas correções
para adequação dos problemas e conflitos que surgem cotidianamente. Assim
sendo, o curso de Educação do Campo torna-se socialmente relevante para os
camponeses do estado de Rondônia para refletirem a própria realidade onde estão
inseridos em relação a realidade do estado.
As Políticas Agrárias adquirem importância primordial na definição do padrão
de desenvolvimento de uma sociedade, isso se evidencia nas questões relativas à
reforma agrária. Pois, nos últimos tempos vem sendo uma das mais importantes
bandeiras dentre as lutas pela transformação da estrutura na sociedade brasileira,
como no caso de Rondônia que está entre os principais estados com problemas
agrários. Essas discussões são suscitadas principalmente pelos Movimentos
Sociais, porém os debates a respeito da questão agrária têm sido direcionados com
maior enfoque à Reforma Agrária, que não é o único tema desta discussão, como
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procura demonstrar.
Em relação às políticas agrárias, esta pesquisa tem como público
preferencial os camponeses de Rondônia. O acesso a esses sujeitos se deu na
graduação em Educação do Campo. O próprio curso se origina no âmbito dessas
políticas agrárias, podendo ainda ser entendido como uma política pública afirmativa
que tem como objeto a formação de professores para atuarem em escolas do
campo, de modo a garantir a permanência dos camponeses neste contexto.
Deixamos claro que não é nosso objeto, neste trabalho, discutir profundamente as
políticas agrárias, nem tampouco a educação do campo. Nosso recorte está voltado
ao que preferimos chamar de questão agrária camponesa.
Nesse sentido, torna-se importante estudar a questão agrária e as
particularidades do espaço agrário ocupado por esses camponeses, uma vez que é
oriundo de diferentes locais do estado de Rondônia, o que permite construir um
panorama da questão agrária no estado. Uma pergunta norteadora que motivou esta
pesquisa, num primeiro momento, foi: como é compreendida e vivenciada a questão
agrária do estado de Rondônia, atualmente, pelos camponeses?
Por conseguinte, a questão agrária será interpretada como problema
estrutural ligado a forma como o espaço rural foi sendo apropriado pelas diferentes
classes sociais ao longo do processo histórico. Outro fator relevante são os avanços
do capital, cada vez mais forte no campo, que incide em pressões sobre o modo de
vida dos camponeses. Esses dois fatores geram contradições, organizações e
resistências que produzem espacialidades distintas.
Considerando estes fatores, o objetivo/problema desta pesquisa está em
investigar como a questão agrária e estabelece a produção social dos espaços
camponeses, tendo como elemento dessa análise a compreensão empírica destes
sujeitos consubstanciada ao referencial teórico. As reflexões em torno dos aportes
teóricos nos permitiram o recorte das seguintes variáveis: o perfil e os aspectos
sociais dos camponeses; a relação com o campo e concepção da questão agrária; a
posse e propriedade da terra e o uso da terra e produção. Sendo assim, a obtenção
de dados e análise teórica permite a discussão dessas temáticas e constituem
nossos objetivos específicos nesse estudo.
Outras contribuições possíveis desta pesquisa são de identificação do perfil
camponês e elucidar por meio das fontes teóricas a atual questão agrária do estado
de Rondônia, a partir da realidade vivenciada pelos participantes da pesquisa. Sua
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relevância cientifica está em contribuir para construção de novos conhecimentos no
âmbito da Geografia Agrária e fomentar discussões a partir do universo camponês.
Para a estruturação desta pesquisa realizamos, num primeiro momento, um
levantamento de estudos já publicados sobre o assunto através de pesquisas
bibliográficas, em que buscamos levantar as principais discussões e opiniões
pertinentes à Geografia Agrária dentro da temática da questão agrária. Percebemos
assim, que a questão agrária está presente em todos os momentos da história do
país e influencia diretamente alguns fatos históricos. Em relação à construção
paradigmática nos deparamos com duas fortes influências teóricas de autores que
tratam a temática da questão agrária utilizando-se de métodos e repertório
conceitual diferentes, o que nos inspirou na formulação de um quadro para tratar a
questão de modo a demonstrar nossa opção teórica e os autores clássicos e atuais
que defendem esta perspectiva de análise.
Após a constituição deste corpo teórico da pesquisa buscou-se conhecer um
pouco mais sobre o público a ser pesquisado. Para tanto, foi realizado um
mapeamento, junto ao questionário aplicado a estes camponeses visando conhecer
estas localidades, nos diferentes municípios do estado de Rondônia. No
desenvolvimento desta etapa fez-se necessário o uso de algumas técnicas de coleta
de dados. A principal técnica que utilizamos como fonte de dados do trabalho foi a
aplicação de um questionário elaborado a partir das variáveis escolhidas que melhor
atendem a matriz teórica do Paradigma da Questão Agrária – PQA.
Utilizamos um questionário composto de questões de múltipla escolha
(objetivas) e dissertativo (abertas), no intuito de compreendermos a experiência
empírica do público pesquisado em relação à questão agrária. A sua confecção e
aplicação se deu utilizando a ferramenta Google forms. Os camponeses foram
convidados a se dirigirem ao laboratório de informática para responderem o
questionário. Este estava dividido em 4 partes de acordo com as informações a
serem levantadas. As perguntas foram classificadas como obrigatórias e opcionais.
O questionário teve como finalidade o levantamento da questão agrária e foi
estruturado a partir das variáveis principais: perfil, uso, posse e propriedade da terra.
Na sequência, realizamos o tratamento e tabulação para análise das 70
respostas obtidas nos questionários e o tratamento dos dados quantitativos voltados
à análise qualitativa do objeto da pesquisa.
Na etapa seguinte foi feita visita in loco no campo, teve como foco conhecer
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áreas das três espacialidades presentes nas respostas aos questionários, onde foi
possível visualizar os aspectos constituintes das seguintes realidades: Pequena
Propriedade, Acampamento, Assentamento. A inspeção a essas localidades permitiu
a checagem das informações anteriormente levantadas. Neste momento, o uso do
registro fotográfico permitiu ilustrar posteriormente e construir uma caracterização
relativa ao uso e posse desses diferentes espaços agrários.
Por fim, tanto os dados quanto as informações obtidas durante a execução
de cada etapa: questionários, entrevistas, visita in loco e pesquisa documental foram
devidamente organizadas e resultaram na seção de resultados e análises
constituindo o produto final desta dissertação. Este texto foi dividido em 3 capítulos
para melhor direcionamento da discussão, os quais passamos a descrever a seguir.
Primeiro capítulo – O CAMINHAR DA/NA PESQUISA: Neste capítulo
fazemos uma exposição dos aspectos metodológicos do método de análise dos
resultados, ou seja, tratamos do método qualitativo utilizado na pesquisa. A escolha
desse método permite entender, dentro do tema proposto, a questão agrária, qual a
experiência empírica dos participantes em relação ao objeto em análise.
Apresentamos nesta primeira seção as técnicas de exposição dos resultados
obtidos, considerando a melhor para cada informação a ser discutida. Traçamos
também a perspectiva geográfica presente na pesquisa desenvolvida no âmbito da
geografia crítica, a qual pressupõe o espaço como uma construção social, o que
possibilita na geografia agrária o estudo da questão agrária.
Segundo capítulo – COMPREENSÃO E LEITURA DA QUESTÃO
AGRÁRIA: Este capítulo tem por objetivo debater a origem e evolução do conceito
de questão agrária, apresentando as possibilidades de leitura teórica e o
posicionamento no qual está centrada este trabalho, tendo a militarização da
questão agrária como um fato histórico determinante para espacialização dos
camponeses em Rondônia, procurou-se evidenciar como o processo migratório,
incentivado pelo estado, levou a uma elevada atração, entre outros, de camponeses
para o ―Eldorado‖, tendo como resultado a presença destes atores sociais e a
origem de suas espacialidades no Território de Rondônia.
Terceiro capítulo – 4

DADOS DA QUESTÃO AGRÁRIA E ESPAÇOS

DOS CAMPONESES EM RONDÔNIA: traz os resultados obtidos no âmbito prático
da pesquisa. Os resultados são analisados por meio de dados obtidos. Estes são
apresentados por meio de gráficos, tabelas, mapas, quadros e outras técnicas que
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dão conta de descrever e explicar o perfil e a questão agrária partindo das variáveis
definidas. Através destas, foram esquematizadas as informações da experiência
empírica dos camponeses do estado de Rondônia, obtidas durante a pesquisa.
São apresentadas as considerações finais de todo o processo de pesquisa,
tendo como base constitutiva o olhar obtido enquanto pesquisador sobre a temática
trabalhada, a abordagem realizada e os resultados encontrados. São apresentados
também sugestões de novas possibilidades temáticas que carecem de estudos e
aprofundamento relacionadas ao contexto desta proposta.
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1.1

O CAMINHAR DA/NA PESQUISA

O método

A origem histórica da palavra método pode ser encontrada em 2 idiomas do
latim methodus e do grego methodos. Em ambos o significado seria ―caminho
através do qual se procura chegar a algo ou um modo de fazer algo‖. Nosso
entendimento é de que, para construção do conhecimento cientifico é impossível
obter e validar resultados sem a direta aplicação do(s) método(s). Corroboramos
com Markoni e Lakatos (2008, p. 83), ao afirmarem que todas as ciências se
caracterizam pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos os
ramos de estudo que empregam estes métodos é ciência.
Dessas afirmações podemos concluir que a utilização de métodos
científicos não é da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem o
emprego de métodos científicos. Assim, o método é o conjunto das
atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia,
permite alcançar o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros -,
traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as
decisões do cientista. (MARKONI; LAKATOS, 2008, p. 83)

Laville e Christian (1999, p. 11) nos apontam que o método indica regras,
propõem procedimentos que orienta a pesquisa e auxilia a realizá-la com eficácia.
Tal definição também remete à ideia de caminho e, ou, percurso para se chegar a
determinado ponto.
Uma opção clara quanto ao método é fundamental para qualquer um que
deseje avançar no processo de construção de uma geografia nova. É essa
opção que define os caminhos que tal pesquisa deverá trilhar seus
pressupostos, suas metas, seus limites. A explicitação da posição assumida
representa a garantia de coerência no percurso, pois revela o controle
lógico e a consciência que o pesquisador tem dos instrumentos de seu
trabalho. Não optar significa deixar vagos os pressupostos fundamentais e
as posturas basilares da proposta a ser constituída. A definição explicita
quanto à metodologia empregada não implica, contudo, uma visão
doutrinária a seu respeito. O método não deve ser visto como algo estático
e cristalizado; não deve ser uma camisa de força para o pesquisador. Ele
possui um dinamismo interno de aprimoramento e renovação dado por sua
utilização no trato de diferentes fenômenos. (MORAES e COSTA, 1984, p.
29-30).

Dentro desta reflexão teórica os autores nos chamam atenção quanto a
importância do método para construção um trabalho que pretende se enquadrar
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enquanto geografia nova (crítica). Entretanto, partilhamos da ideia de não se ater ao
método como um fundamento doutrinário, mas sim de nos guiarmos por ele
incluindo outros elementos possíveis. Outro elemento que destacamos é a ideia
colocada pelo autor de pelo método construir uma geografia nova que será tratado
mais adiante.
Um grande desafio que tivemos neste momento, em relação ao método, foi
pensar qual método de pesquisa daria conta de captar as informações a partir do
conhecimento

empírico1

dos

camponeses

que

participariam

da

pesquisa.

Concebemos que o método direciona as etapas e atividades sistemáticas para que
se alcance os objetivos da pesquisa. Dentre os diferentes métodos analisados
optamos pelo método dialético por ser o que melhor atende o objeto de pesquisa
proposto. A condução da pesquisa se deu a partir de uma abordagem qualitativa,
consideramos suas multiplicidades de técnicas dentre as quais algumas foram
selecionadas e permitiram a condução da pesquisa.

1.2

Método de Pesquisa – A dialética

A necessidade de critérios para pesquisa e análise do objeto escolhido
garantiu seus atributos científicos, de modo que, de maneira sistemática, permitisse
no âmbito da ciência geográfica analisar a categoria do espaço e sua construção
social a partir dos sujeitos da pesquisa.
O método dialético é contrário ao senso comum separado da análise da
razão, capaz de levar a uma leitura das partes de modo a se chegar a totalidade, a
verdade, a essência dos objetos diante dos processos.
A dialética, como ciência das leis gerais do movimento e do
desenvolvimento da natureza, da sociedade e do pensamento humanos,
possui três leis, amplamente conhecidas por aqueles que têm um mínimo
de familiaridade com o marxismo, que assim podem ser resumidas: (1) a
transformação da quantidade em qualidade e vice- versa; (2) a unidade e
interpenetração dos contrários, e (3) a negação da negação. (SPÓSITO,
2004, p. 45)
1

É o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido
através de ações não planejadas. É o conhecimento do dia a dia, que se obtém pela experiência
cotidiana. É espontâneo, focalista, sendo por isso considerado incompleto, carente de objetividade.
Ocorre por meio do relacionamento diário do homem com as coisas. Não há a intenção e a
preocupação de atingir o que o objeto contém além das aparências. Fundamentado apenas na
experiência, doutrina ou atitude, que admite quanto à origem do conhecimento de que este provenha
apenas da experiência. (TARTUCE, 2006, p. 6).
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Orientamos-nos nesta concepção, em especial nestas leis. As quantidades
não como o resultado final, mas intermediadoras para as discussões e
apontamentos teóricos a partir da realidade identificada, permitiram um debate da
questão agrária como fenômeno resultante do sistema social que interfere
diretamente na produção dos espaços camponeses. As contradições existentes
entre a teoria e a realidade, e entre a lógica de que o capital gera um padrão social e
que desencadearia apenas um modelo de espaço produzido. Refutar as conclusões
prévias pelo processo da negação das ―verdades‖ por considerar que o próprio
referencial teórico é antagônico e carregado de interesses pré-estabelecidos, o que
leva a uma análise da realidade para a teoria e não no qual uma é moldada para se
encaixar na outra como peças.
No método dialético o sujeito se constrói e se transforma vis-à-vis o objeto e
vice-versa. Nesse caso, teremos as antíteses e as teses em constante
contradição e movimento. Geralmente, os trabalhos que se utilizam desse
método se caracterizam por ser mais críticos da realidade por sua
concretude e pelo fato de mostrarem as contradições existentes no objeto
pesquisado. (SPÓSITO, 2004, p. 45).

Utilizamos essa compreensão para reflexão da relação dos nossos sujeitos
que são os camponeses, com nosso objeto que é a questão agrária e como esta
relação produz espaços do campesinato em Rondônia, tendo em vista que estes
elementos são intrínsecos. A existência dos camponeses é produto histórico e sua
resistência constitui as contradições que tornam a questão agrária um resultado de
como o capitalismo tem sido inserido no campo. Ao mesmo tempo a ação dos
sujeitos sobre o objeto constrói e transforma produzindo os espaços, tornando assim
constructo social.
Esse espaço conflitivo dialetizado é onde se realiza a reprodução das
relações de produção. É esse espaço que produz a reprodução,
introduzindo nela contradições múltiplas – contradições que deveriam ser
analisadas e dialeticamente ―reveladas‖, para nos permitir ver o que se
esconde por trás do véu espacial. (SOJA, 1993, p. 65).

O espaço é produto das ações humanas, logo o espaço é produto das
práxis. Entendemos que esse processo se dá por meio de diferentes condicionantes,
estes atuam desigualmente. Por conseguinte, seus reflexos são contraditórios pela
própria interferência dos agentes e interesses capitalistas, cuja resistência diante
dessa lógica forçada tenta se fazer hegemônica e carrega em sua própria essência a
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contradição de uma situação dualista entre os que estão nela inseridos e os que
lutam contra ela.
O movimento dialético entre forma e conteúdo, a que o espaço, soma dos
dois, preside, é, igualmente, o movimento dialético do todo social,
apreendido na e através da realidade geográfica. Cada localização é, pois,
um momento do imenso movimento do mundo, apreendido em um ponto
geográfico, um lugar. Por isso mesmo, cada lugar está sempre mudando de
significação, graças ao movimento social: a cada instante as frações da
sociedade que lhe cabem não são as mesmas. (SANTOS, 1985, p. 2).

A forma de cada espaço e os elementos que o preenchem e representam o
momento de sua produção e a materialização da dialética que conduz a ação social.
A leitura geográfica destes espaços permite entender as mudanças e as
significações dadas pelo movimento social, ou seja, a organização social muda
conforme o espaço vai sendo transformado para atender aos projetos e interesses
pretendidos,

ora

expressando

conteúdo

da

resistência,

ou

noutro

caso

demonstrando as feições da força do capital.
Nesse processo dialético que as vertentes teóricas vão se tornando mais
claras, juntamente com as contradições que cada uma contém. É nesse
embate teórico que procuramos nos situar, pois entendemos o
desenvolvimento do modo capitalista de produção na sua etapa monopolista
como um processo contraditório de reprodução ampliada do capital, ou seja,
o modo capitalista de produção não está circunscrito apenas e tão-somente
à produção, mas também à circulação de mercadorias, à troca de
mercadorias por dinheiro e de dinheiro por mercadorias. Isso decorre do
fato de que ele não é na essência um modo de produção de mercadorias
em seu sentido restrito, mas sim modo de produção de mais-valia. Assim,
esse processo contraditório de reprodução capitalista ampliada do capital,
além de redefinir antigas relações subordinando-as à sua reprodução,
engendra relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias à
sua reprodução. (OLIVEIRA, 2001, p. 48)

Neste caso, a própria teoria formulada na perspectiva da dialética carrega em
si as contradições da própria realidade, o que nos demanda maior cuidado quanto
ao recorte paradigmático da discussão que se pretende fazer. O embate teórico é
carregado de diferentes interesses, como será tratado mais adiante, uma vez que as
relações que o capitalismo impõe são também subvertidas.
Neste contexto, temos o caso dos camponeses, pois quando pensamos sua
produção, circulação de mercadorias e a destinação dada ao dinheiro recebido, se
percebe relações que podem ser consideradas não capitalistas. Revelam, portanto,
a existência de formas avessas ao sistema, sendo que da reprodução destas
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formas, resultam forças de oposição a ordem pré estabelecida, assim as
consequências configuram a questão agrária que aqui pesquisamos.

1.3

Abordagem da Pesquisa Qualitativa

Tendo escolhido este método de pesquisa buscamos uma visão que melhor
se encaixasse a nossa necessidade. Sendo assim, nosso entendimento de pesquisa
qualitativa se baseia em Oliveira (2007), conforme conceitua o autor,
Entre os mais diversos significados, conceituamos abordagens qualitativas
ou pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão através da
utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de
estudo em seu contexto histórico e/ ou segundo sua estruturação. Esse
processo implica em estudos segundo a literatura pertinente ao tema,
observações, aplicação de questionários, entrevistas e análise de dados,
que deve ser apresentado de forma descritiva. (OLIVEIRA, 2012, p. 37)

Para a autora todos os fatos são importantes e devem ser devidamente
trabalhados usando as técnicas corretas que a metodologia científica nos oferece,
conforme trataremos mais adiante. Procuramos nos pautar também na perspectiva
de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 147), ao contrário do que ocorre com
as pesquisas quantitativas, as investigações qualitativas, por sua diversidade e
flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos.
Muitos autores até mesmo criticam o seu uso nas ciências humanas e sociais, por
considerarem que não oferecem uma rigorosidade exigida pelas ciências de
inspiração positivista. Sendo assim,
As pesquisas qualitativas são caracteristicamente multimetodológicas, isto
é, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta
de dados. Podemos dizer, entretanto, que observação (participante ou não),
a entrevista em profundidade e a análise de documentos são os mais
utilizados, embora possam ser complementados por outras técnicas.
(ALVES-MAZZOTTI E GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 163)

Corroborando com essa visão Flick (2008) destaca que,
A pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito teórico e metodológico
unificado. Diversas abordagens teóricas e seus métodos caracterizam as
discussões e a prática da pesquisa. Os pontos de vista subjetivos
constituem um primeiro ponto de partida. Uma segunda corrente de
pesquisa estuda a elaboração e o curso das interações, enquanto uma
terceira busca reconstruir as estruturas do campo social e o significado
latente das práticas. Essa variedade de abordagens é uma consequência
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das diferentes linhas de desenvolvimento na história da pesquisa qualitativa,
cujas evoluções aconteceram, em parte, de forma paralela e, em parte, de
forma sequencial. (FLICK, 2008, p. 25)

Essas reflexões nos levam a considerar que a classificação do tipo do
estudo vai depender do tipo de resultado que se pretende; pelos quais, se visualiza
qual tipo de pesquisa com suas receptivas técnicas irão garantir melhores respostas
ao longo do processo. Defendemos, mais uma vez, que a pesquisa qualitativa por
sua característica e pela natureza dos objetivos propostos neste estudo é a que
melhor se encaixa.
No início deste século alguns teóricos buscam por definir os diversos
métodos científicos. Moreira (2002, p. 57) caracterizou a pesquisa qualitativa da
seguinte forma:
1. Um foco na interpretação, em vez de na quantificação: Geralmente o
pesquisador qualitativo está interessado na interpretação que o próprio
participante tem da situação sob estudo; 2. Ênfase na subjetividade, em vez
de na objetividade: Aceita-se que a busca da objetividade é um tanto quanto
inadequada, já que o foco de interesse é justamente a perspectiva dos
participantes; 3. Flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa: o
pesquisador trabalha com situações complexas, que não permitem a
definição exata a priori dos caminhos que a pesquisa irá seguir; 4.
Orientação para o processo e não para o resultado: a ênfase está no
entendimento e não num objetivo predeterminado, como na pesquisa
quantitativa; 5. Preocupação com o contexto, no sentido de que o
comportamento das pessoas e a situação ligam-se intimamente na
formação da experiência; 6.Reconhecimento do impacto do processo de
pesquisa sobre a situação de pesquisa: admite-se que o pesquisador
exerce influência sobre a situação de pesquisa e é por ela também
influenciado; (grifos nossos). (MOREIRA, 2002, p. 57).

Conhecer essas características é importante e nos direciona como
pesquisador durante o processo da pesquisa, de modo a ampliar o olhar analítico do
objeto pesquisado, não por crenças próprias, mas pautando-se em especial na
perspectiva trazida pelos participantes, entendendo que estas são frutos de
experiência e vivência do fenômeno. Sendo assim, a interpretação não pode fugir do
contexto no qual se situa o público pesquisado.
Ainda sobre as características da pesquisa qualitativa, cabe a busca por
melhor caracterizar a pesquisa qualitativa. Esta necessidade se dá ao fato de
compreender a razão do uso deste método e porque foi escolhido. Segundo Godoy
(1996), apud Moreira (2002). Para este autor a pesquisa qualitativa apresenta quatro
características principais:
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1. Ambiente Natural como fonte direta de dados, e o pesquisador como
instrumento fundamental; 2. Caráter descritivo;3. Significado que as
pessoas dão às coisas e à sua vida que deve ser uma preocupação do
investigador; 4. Enfoque indutivo. (GODOY, 1996, p. 62, apud MOREIRA,
2002, p. 38).

Evidenciamos, que mesmo a pesquisa sendo qualitativa, a apresentação dos
resultados pode se dar por meio de dados quantitativos, porém objetivando ampliar
o nível de credibilidade e validade dos resultados obtidos, como forma de combater
o reducionismo de uma única via de análise.
Para Duffy (1987), apud Moreira (2002, p. 39), está combinação de técnicas
quantitativa e qualitativa apresentam algumas vantagens para o pesquisador que
facilita a interpretação dos dados. Para os autores as vantagens são grandes, como
se segue:
1. Possibilidade de congregar controle dos vieses (pelos métodos
quantitativos) com compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no
fenômeno (pelos métodos qualitativos); 2. Possibilidade de congregar
identificação de variáveis específicas (pelos métodos quantitativos) com
uma visão global do fenômeno (pelos métodos qualitativos); 3. Possibilidade
de completar um conjunto de fatos e causas associadas ao emprego da
metodologia quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade;
4. Possiblidade de enriquecer constatações obtidas sob condições
controladas com dados obtidos dentro do contexto natural de sua
ocorrência; 5. Possibilidade de reafirmar validade e confiabilidade das
descobertas pelo emprego de técnicas diferenciadas; (grifos nossos)
(DUFFY, 1987 apud MOREIRA, 2002, p. 39).

Os apontamentos de Duffy são preponderantes, e justificam, ou mais que
isso, demonstra que o uso dos dados quantitativos possa e deve ser utilizados como
material de qualificação do fenômeno pesquisado. Afinal, a realidade pode ser
expressa de diferentes maneiras, e quanto maior o dinamismo da explicação melhor
são as possibilidades de se alcançar à perspectiva dos participantes envolvidos. Isso
garante, assim, dotar a pesquisa de validade e confiabilidade no que diz respeito aos
resultados obtidos. Para este estudo, então, é adotada esta teoria, ou seja, essa é a
nossa concepção para o estudo realizado e aqui apresentado.
Na concepção do método, também, é importante e necessário que seja
conhecido o local em que será realizado a pesquisa. Para isso, trazemos o mapa 1
que identifica a localização do estado de Rondônia em contraste com o mapa do
Brasil. O Estado se encontra na Região Norte, conhecida como a região Amazônica,
possui um grande aporte aqüífero, o que contribui com a evolução agrícola na
região.
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Mapa 1 – Localização do Estado de Rondônia

Fonte: Cavalheiro, Wanderson Cleiton Schmidt. Rolim de Moura 2018 (Elaboração).
Bresciani, Dério Garcia (Org.). Rolim de Moura, 2018.

Lócus da Pesquisa – O estado de Rondônia (Mapa 1) está localizado na
região norte do país, posicionado fronteiriçamente com O Amazonas (ao norte),
Mato Grosso (a leste), uma pequena faixa com o Acre (a oeste), além do país
boliviano (a oeste). Possui, conforme dados do IBGE/20102, uma população
estimada em 1.805.788 pessoas, dentre as quais 413.229 residem na área rural. A
densidade demográfica está em torno de 6,58 hab/km², considerando o território
com uma área de 237.765,293 km². O estado é composto por 52 municípios dos
quais, a grande maioria, criados na década de 1980 e 1990.
Com a criação oficial ainda bastante recente na história do país, tendo sido
oficializado pela Lei complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, nos últimos
anos dos ditadores militares, tem seu povoamento e ampliação da sua densidade
demográfica em especial durante os anos do regime militar 1964 – 1985. A
ocupação e integração deste território pela sua posição totalmente a fronteira oeste
do país, em área de divisa internacional suscitava riscos à geopolítica nacional da
2

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/panorama. Acesso em 29 jan. 2018.
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época, ao mesmo tempo é fortemente marcada pela questão agrária e agrícola dos
anos 1950, tendo se intensificada em 1960.
Ao considerarmos esse modelo de ―reforma agrária‖ adotado para
povoamento podemos identificar que visava, entre outras coisas, amenizar a
questão agrária de outros locais do país como o Sul, o Nordeste e Sudeste. Nesta
intenção, temos o processo de espacialização de muitos migrantes no estado,
dentre eles famílias de camponeses. Sendo assim, do processo de colonização
resultante juntamente aos problemas agrários de vários locais resulta no
estabelecimento daquilo que podemos chamar de questão agrária de Rondônia. Por
esses fatores, torna-se pertinente o estudo da questão agrária do estado, tendo
como destaque a perspectiva camponesa pela qual procuramos construir um
panorama partindo da vertente espacial.
Participantes da Pesquisa - Conforme Alves Mazzoti e Gewandsznajder
(1998, p. 162), ―[...] ao contrário do que ocorre com as pesquisas tradicionais, a
escolha do campo onde serão colhidos os dados, bem como dos participantes é
proposital‖. Isto é, o pesquisador os escolhe em função das questões de interesse
do estudo e também das condições de acesso e permanência no campo e
disponibilidade dos sujeitos.
O recorte pretendido neste trabalho foi obter informações do fenômeno da
questão agrária a partir do público camponês do estado de Rondônia, ou seja, a
vivência destes no processo. Um fato bastante oportuno a esta pesquisa foi à
implantação do curso superior de Graduação em nível de Licenciatura da Educação
do Campo. Este curso foi implantado por meio de uma ação de incentivo do
Ministério da Educação – MEC, visando a implementação de 42 novos cursos em
diferentes universidades pelo país, no ano de 2012. A Universidade Federal de
Rondônia acabou sendo uma das Instituições Federais de Ensino que foram
contempladas com a aprovação da proposta, considerando a maciça presença do
público camponês no estado.
A proposta do curso define como objetivo contribuir para efetivação da
inclusão social dos camponeses ao formar professores Licenciados para atuarem no
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em consonância com a realidade
socioeconômica e cultural específica da população do campo. Garantir a eficácia da
formação aponta para a necessidade de integrar as disciplinas e refletir sobre os
objetivos postos em suas ementas construindo a interrelação destas, e assumindo a
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reflexão que estas propiciam no âmbito da questão agrária.
O curso de Educação do Campo, enquanto política pública tem como grupo
social alvo, dentro de uma categoria geral, os diferentes personagens do campo
presentes no espaço rural rondoniense. Ao analisar a proposta pedagógica do curso
– PPC, encontra-se que,
O público a que se destina esse curso é composto por assentados e
acampados da reforma agrária, ribeirinhos, pequenos agricultores,
remanescentes de quilombolas, indígenas, seringueiros, pescadores,
―pequenos produtores‖, assalariados rurais, dentre tantos outros
camponeses. Estes povos até então tiveram acesso a uma educação
inferiorizada, urbanizada e com professores sem formação de licenciatura
plena, principalmente nas áreas que será oferecido o curso. (PPC.
Educação do Campo, 2012).

Conforme o trecho acima, retirado do texto da proposta pedagógica do
curso, podemos entender que, no geral, o público a ser atendido são os
camponeses do estado de Rondônia. Houve um estranhamento no fato destes
camponeses estarem subdivididos em 11 categorias diferentes apesar do fator
comum que se pode encontrar entre eles é a relação entre terra, produção e
subsistência. Isso nos levou a questionar para além da evidência de identificação
com o ser camponês, dentre estas, quais as categorias com melhor aceitação em
termos de auto identificação.
Podemos perceber a partir destas diferentes categorizações que existe uma
complexa dinâmica em relação a estas populações. Logo, podemos concluir que a
questão agrária a ser discutida perpassa por este mesmo leque composto por
realidades às vezes distintas e até mesmo antagônicas. Mas, que no geral
demonstram justamente a diversidade cultural produzida pela agricultura camponesa
que está diretamente ligada ao próprio campesinato enquanto estrutura social.
Como anteriormente mencionado, a implantação deste curso foi oportuna
para obter acesso aos camponeses oriundos de diferentes partes do estado. Um
aspecto favorável a ser considerado é que uma parte significativa é pertencente aos
movimentos sociais, o que lhes agrega vivência e experiência bastante profunda da
questão agrária, enquanto problema social, territorial, político, paradigmático, etc.
Portanto, a escolha destes participantes para realização desta pesquisa,
pode ser justificada por diferentes perspectivas, mas em especial por se tratar de um
público qualificado para obtenção de importantes informações para o que se
pretende no processo de pesquisa, como será apresentado em seus resultados
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posteriormente. Dar voz a esses participantes nesta pesquisa, está como desafio em
discutir a questão agrária para além do debate teórico conceitual. Nesse sentido, o
princípio é uma análise de dados obtidos dos que cotidianamente lidam com ela.
Coleta de dados – Amostragem - Ao decidirmos a amostra tomamos como
aporte Flick (2008, p. 117), as decisões relativas à amostra3 sempre oscilam entre os
objetivos de cobrir um campo da forma mais ampla possível e de realizar análises
com a maior profundidade possível. Uma amostragem não é escolhida por mero
acaso; esta decisão já é feita indiretamente quando se define o fenômeno a ser
pesquisado, considerando que quem pode responder sobre ele é que está
diretamente envolvido. Entende-se, então, que a escolha dos sujeitos e a quantidade
a prestar as informações é intencional, e traz também a ideia de generalização dos
resultados obtidos. Em consonância com essa ideia, Moreira nos afirma que:
Ao contrário, frequentemente ela será intencional, ou seja, será composta
por sujeitos que foram escolhidos exatamente por causa de certas
características que os habilitavam a fazer parte da amostra. Nesse caso,
fica totalmente fora de questão falar de generalização estatística, que é o
sentido usual dentro da pesquisa quantitativa. Com amostras intencionais, é
possível falar apenas de generalização lógica ou de generalização
naturalística. Este tipo de generalização é sempre mais limitado em relação
a generalização estatística: os resultados obtidos com a amostra intencional
pode ser (supondo-se validade interna satisfatória) transposto para uma
parcela mais ou menos definida da população de trabalho que tenha fortes
semelhanças com os sujeitos da amostra. Esse julgamento de adaptação
poderá ser explicitamente feito pelo pesquisador de seus comentários, mas
será frequentemente feito também pelo leitor ou pelo usuário da pesquisa.
(MOREIRA, 2002, p. 147)

Ainda em Flick (2008, p. 117), este nos orientou que a primeira estratégia
busca representar o campo em sua diversidade por meio da utilização da maior
variedade de casos possível, de modo que possibilite apresentar indícios sobre a
distribuição de formas de ver ou de experienciar determinadas coisas. Ou seja, a
amostragem precisa dar conta de revelar as múltiplas realidades que envolvem o
tema da pesquisa, podendo assim o pesquisador se utilizar de diferentes
concepções que permitam um olhar macro em relação a questão.
Seguimos na escolha da amostragem, Flick (2008, p. 117) para ele é preciso
considerar também permear ainda mais o campo e sua estrutura, concentrando-se
em exemplos únicos ou em determinados setores do campo. Considerando a
3

De acordo Markoni e Lakatos (2008, p. 165) o conceito de amostra é ser uma porção ou parcela,
convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo.
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limitação de recursos (mão-de-obra, dinheiro, tempo, etc.), esses objetivos precisam
ser encarados como alternativas, e não como projetos a combinar. A amostragem
está como possibilidade para sanar as limitações, e ao mesmo tempo, não
comprometer a qualidade dos resultados. Gil ao tratar das principais vantagens das
amostragens, nos aponta as seguintes:
a) Conhecimento direto da realidade: a medida que as próprias pessoas
informam acerca de seu comportamento, crenças e opiniões, a investigação
torna-se mais livre de interpretações calcadas no subjetivismo dos
pesquisadores.
b) Economia e rapidez: desde que se tenha uma equipe de
entrevistadores, codificadores e tabuladores devidamente treinados, tornase possível a obtenção de grande quantidade de dados em curto espaço de
tempo. Por outro lado, quando os dados são obtidos mediante
questionários, os custos tornam-se relativamente baixos.
c) Quantificação: os dados obtidos mediante levantamentos podem ser
agrupados em tabelas, possibilitando a sua análise estatística. As variáveis
em estudo podem ser codificadas, permitindo o uso de correlações e outros
procedimentos estatísticos. À medida que os levantamentos se valem de
amostras probabilísticas, torna-se possível até mesmo conhecer a margem
de erro dos resultados obtidos. (GIL, 2008, p. 55-56)

O problema da amostragem é, portanto, escolher uma parte (ou amostra), de
tal forma que ela seja a mais representativa possível do todo e, a partir dos
resultados obtidos, relativos a essa parte, poder inferir, o mais legitimamente
possível, os resultados da população total, se esta fosse verificada. Sendo assim, tal
como já foi defendido no item anterior ao tratar dos participantes da pesquisa, estes
são significativos para fornecer informações da questão agrária camponesa.
Nesta perspectiva, a pesquisa inicialmente foi pensada para ser aplicada
para 180 sujeitos, que no âmbito da estrutura do curso era o número total de alunos
no momento da pesquisa. Contudo, deste total, quando da aplicação dos
questionários, havia 108 camponeses ativos no curso, ou seja, na fase inicial houve
uma evasão de 72 camponeses. Dentre os 108 restantes, considerando o caráter
voluntário da pesquisa, atingiu-se o número considerável de 70 respondentes, ou
seja, foi atingido 65% do público esperado. Esta amostragem é significativa, pois os
respondentes são oriundos de 22 dos 52 municípios de Rondônia.
Coleta de dados – Questionário - segundo Markoni e Lakatos (2008, p.
203), o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença
do entrevistador. O questionário é constituído a partir dos conhecimentos prévios do
pesquisador obtidos na pesquisa teórica. Seu maior desafio é dar conta de induzir o
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respondente a prestar as informações precisas aos dados esperados da pesquisa.
Sendo a parte de elaboração um desafio a ser seguido de forma criteriosa pelo autor
da pesquisa. Markoni e Lakatos ao falar deste processo nos apontam que,
A elaboração de um questionário requer a observância de normas precisas,
a fim de aumentar sua eficácia e validade. Em sua organização, devem-se
levar em conta os tipos, a ordem, os grupos de perguntas, a formulação das
mesmas e também tudo aquilo que se sabe sobre percepção, estereótipos,
mecanismos de defesa, liderança etc (AUGRAS, 1974:143 apud MARKONI;
LAKATOS, 2008, p. 204).

Nesta visão, Markoni e Lakatos (2008, p. 204-205) nos apontam que o
processo de elaboração é longo e complexo: exige cuidado na seleção das
questões, levando em consideração a sua importância, isto é, se oferece condições
para a obtenção de informações válidas. Os temas escolhidos devem estar de
acordo com os objetivos geral e específico.
Markoni e Lakatos (2008, p. 205) orientam ainda que o questionário deve ser
limitado em extensão e em finalidade. Se for muito longo, causa fadiga e
desinteresse; se curto demais, corre o risco de não oferecer suficientes informações.
Neste aspecto, o questionário utilizado nesta pesquisa (apêndice 2), foi constituído
de 42 perguntas divididas em 6 eixos temáticos (Perfil, Posse, Uso, Aspectos
Sociais, Propriedade e Relação com o Campo). A princípio a quantidade de
perguntas parece muito grande, porém, a maior parte delas era de múltipla escolha
e com poucas alternativas. Apenas 5 perguntas eram dissertativas, sendo 2 delas
não obrigatórias responder, pois dependiam da condição especifica do respondente.
Em relação às perguntas, no que diz respeito a forma, utilizamos, em geral,
três classificações conforme propõe Markoni e Lakatos: abertas, fechadas e de
múltipla escolha. Na visão destes autores, estas podem ser assim definidas,
[...] a) Perguntas abertas. Também chamadas livres ou não limitadas, são
as que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem
própria, e emitir opiniões. b) Perguntas fechadas ou dicotômicas. Também
denominadas limitadas ou de alternativas fixas, são aquelas que o
informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim ou não. c)
Perguntas de múltipla escolha. São perguntas fechadas, mas que
apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas
do mesmo assunto. [...] (MARKONI e LAKATOS, 2008, p. 206-208).

Após tomado os cuidados necessários na elaboração, o questionário foi
testado, previamente aplicado em caráter experimental para diferentes pessoas para
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verificar se as perguntas estavam com linguagem e estrutura apropriada, se
atendiam aos objetivos propostos e perceber se os resultados seriam passíveis de
tabulação. A averiguação da saída de dados demandou uma reformulação de
algumas para garantir melhor clareza nas respostas. Isso garantiu melhor ajuste dos
questionários quanto estimativa sobre os futuros resultados. Nesta etapa, seguimos
os apontamentos de Markoni e Lakatos (2008, p. 205) em que, denomina-se de préteste, e serve para verificar se o questionário apresenta três importantes elementos:
a) Fidedignidade: qualquer pessoa que o aplique obterá sempre os mesmos
resultados). b) Validade: os dados recolhidos são necessários à pesquisa.
c) Operatividade: vocabulário acessível e significado claro.

De acordo com Markoni e Lakatos (2008, p. 205), o questionário deve estar
acompanhado por instruções definidas e notas explicativas, para que o informante
tome ciência do que se deseja dele. Nesse sentido, este cuidado foi tomado em dois
momentos: primeiramente todos os participantes que se voluntariaram a responder
as perguntas propostas receberam um termo de consentimento livre e esclarecido
(Apêndice 1), este instrumento também foi utilizado em atendimento às normas
éticas relativas a pesquisa envolvendo pessoas, de modo que cada um foi
esclarecido sobre a organização e objetivo da pesquisa.
Este instrumento teve como finalidade esclarecer aos participantes sobre os
objetivos desta pesquisa, tratamento e utilização dos seus dados, possíveis riscos e
demais etapas. Prestadas estas informações, os que estiveram de acordo,
assinaram o consentimento livre e esclarecido ficando uma via com o pesquisador e
outra com os pesquisados.
Ainda, conforme Markoni e Lakatos (2008, p. 205), o aspecto material e a
estética também devem ser observados: tamanho, facilidade de manipulação,
espaço suficiente para as respostas, a disposição dos itens, de forma a facilitar a
computação dos dados. Com base nisto, optamos nesta pesquisa por utilizar um
instrumento dinâmico: o Google forms4. Esta ferramenta do Google permite que o
usuário crie formulários on-line e envie em formato de link com permissão de acesso
para ser respondido, pelos participantes da pesquisa. A saída de resultados é obtida
4

O Google Forms é um serviço que tem por objetivo facilitar a criação de formulários e questionários
diversos. Disponível gratuitamente para todos que possuírem uma conta Google, o serviço pode ser
acessado em diversas plataformas, como web, desktop e celular. Ele é útil para todos aqueles que
queiram fazer um formulário de pesquisa ou de coleta de opiniões.
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de duas formas, um geral das respostas com dados prévios disponibilizados on-line
na página do formulário, e também em tabela do Excel permitindo, assim, um
tratamento ajustado às necessidades da pesquisa.
A aplicação do questionário foi realizada no laboratório de informática da
Universidade Federal de Rondônia, no Campus de Rolim de Moura e ocorreu em 3
etapas: nos dias 20/05/2017; 27/05/2017 e 03/06/2017. Os camponeses que se
voluntariaram a participar da pesquisa foram convidados a irem até o laboratório
onde explicamos os objetivos da pesquisa e fizemos o acompanhamento durante as
respostas. Assim, eles tiveram oportunidade de tirar pequenas dúvidas em relação a
proposta das perguntas. Percebemos em alguns momentos certo receio quanto
oferecer algumas informações.
Reconhecemos que houve certas dificuldades em relação ao uso da
ferramenta, haja vista depender de acesso à internet e certo número de
computadores, pois tínhamos apenas 20 máquinas à disposição. Outro ponto que
podemos registrar nesta etapa é que os camponeses muitas vezes apresentaram
certa dificuldade em registrar suas respostas, como se tivessem receio de que
fossem avaliadas como certas ou erradas. Enfatizamos que em nenhum momento
tentamos influenciar os participantes a irem responder aos questionários, em relação
a nossa estimativa inicial, que era de 120 respostas, tivemos 50 camponeses que
não participaram da pesquisa.
Coleta de dados - Pesquisa de Campo - nosso procedimento foi
direcionado por Markoni e Lakatos (2008, p. 188) para os quais, a pesquisa de
campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma
hipótese que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as
relações entre eles. Neste caso o que se pretende é observar in loco a vivência do
fenômeno estudado e perceber os elementos que o caracterizam na paisagem. Gil
(2002, p. 53) melhor detalha com relação ao estudo de campo,
O estudo de campo constitui o modelo clássico de investigação no campo
da Antropologia, onde se originou. Nos dias atuais, no entanto, sua
utilização se dá em muitos outros domínios, como no da Sociologia, da
Educação, da Saúde Pública e da Administração. Tipicamente, o estudo de
campo focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, já
que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada
para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a pesquisa é
desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo
estudado e de entrevistas com informantes para captar suas explicações e
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interpretações do que ocorre no grupo. Esses procedimentos são
geralmente conjugados com muitos outros, tais como a análise de
documentos, filmagem e fotografias. (GIL, 2002, p. 53).

Neste caso, o estudo de campo é também aplicável à ciência geográfica.
Nesta pesquisa, foram focadas as comunidades camponesas, a partir da
observação in loco para checar informações obtidas nos questionários e verificar
elementos constituintes do fenômeno estudado, a fim de embasar as explicações e
análises que foram consolidadas nos resultados e discussões deste trabalho. A
opção por esta técnica de coleta de dados está relacionada às suas múltiplas
possiblidades de vantagens, conforme nos aponta Gil:
O estudo de campo apresenta algumas vantagens em relação
principalmente aos levantamentos. Como é desenvolvido no próprio local
em que ocorrem os fenômenos, seus resultados costumam ser mais
fidedignos. Como não requer equipamentos especiais para a coleta de
dados, tende a ser bem mais econômico. E como o pesquisador apresenta
nível maior de participação, torna-se maior a probabilidade de os sujeitos
oferecerem respostas mais confiáveis. (GIL, 2002, p. 53)

Partindo desta abordagem, esta pesquisa utilizou-se também de dados
coletados em campo do fenômeno estudado, e também foram analisadas algumas
informações prestadas nos questionários. Markoni e Lakatos (2008, p. 188) nos
apontam que esta etapa é para observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis
tidas como relevantes para análise. Seguindo também a concepção de Gil (2002, p.
53):
Outra distinção é que no levantamento procura-se identificar as
características dos componentes do universo pesquisado, possibilitando a
caracterização precisa de seus segmentos. Já no estudo de campo, estudase um único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou
seja, ressaltando a interação entre seus componentes. Dessa forma, o
estudo de campo tende a utilizar muito mais técnicas de observação do que
de interrogação. (GIL, 2002, p. 53)

No estudo de campo, de acordo com Gil (2002, p. 52-53) o pesquisador
realiza a maior parte do trabalho pessoalmente, pois é enfatizada importância de o
pesquisador ter tido ele mesmo uma experiência direta com a situação de estudo.
Sendo assim, foram realizadas 3 (três) idas à campo para observação de
três

diferentes

realidades

apontadas

nas

respostas

aos

questionários.

Primeiramente, foi visitado o município de Nova União – Assentamento em
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11/11/2017, onde estão situadas as comunidades da maior parte do público da
pesquisa. Uma segunda visita realizou-se em Presidente Médici – pequena
propriedade em 06/01/2018, cidade que aparece com maior número de
pesquisados. E, por fim, o município de Alto Alegre dos Parecis – Acampamento em
16/12/2017. Estas 3 (três) localidades permitem verificar 3 (três) tipos de
organização espacial: pequena propriedade, assentamento e acampamento, com
objetivo de conhecer as organizações do espaço e identificar a paisagem e
elementos da organização espacial, sanar dúvidas sobre as informações prestadas
no questionário. Nossas visitas foram acompanhadas por camponeses que
responderam aos questionários e foram registradas por imagens e anotações do
pesquisador para serem incorporadas às análises.
Análise e tabulação dos dados - Mazzoti e Gewandsznajder (1998, p. 170)
expõem que as pesquisas qualitativas tipicamente geram um enorme volume de
dados que precisam ser organizados e compreendidos. Isto se faz através de um
processo continuado em que se procura identificar dimensões, categorias,
tendências, padrões, relações, desvendando-lhes o significado. Essa etapa foi
essencial no processo de pesquisa.
Como pesquisador foi possível sistematizar, organizar, interpretar e analisar
as informações que foram obtidas pelas técnicas utilizadas para coleta de dados.
Tratou-se propriamente um trabalho de caráter investigativo que, ou buscou separar
as informações conforme as variáveis, ou então, problematizar questões diante da
realidade encontrada. Ao tratar desta etapa Mazzoti e Gewandsznajder explicam
que,
Este é um processo complexo, não-linear, que implica um trabalho de
redução, organização e interpretação dos dados que se inicia já na fase
exploratória e acompanha toda a investigação. À medida que os dados vão
sendo coletados, o pesquisador vai procurando tentativamente identificar
temas e relações, construindo interpretações e gerando novas questões
e/ou aperfeiçoando as anteriores, o que, por sua vez, o leva a buscar novos
dados, complementares ou mais específicos, que testem suas
interpretações, num processo de ―sintonia fina‖ que vai até a análise final.
(ALVEZ MAZZOTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 171).

Nesta perspectiva, essa etapa foi entendida como a tabulação dos dados, o
que gerou a sistematização dos mesmos. Pretendíamos uma boa apresentação dos
dados, permitindo posteriormente uma melhor clareza na análise e interpretação dos
resultados, isso gerou uma reflexão em vários momentos sobre a melhor forma de
apresentá-los no texto.
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Adotamos, conforme Markoni e Lakatos (2008, p. 188) ―[...] para organização
dos dados tabelas, quadros e gráficos, que são um método estatístico sistemático;
apresentar os dados em colunas verticais ou fileiras horizontais, que obedece a
classificação dos objetos ou materiais da pesquisa‖. Utilizamos estas três técnicas
na tabulação dos resultados dessa pesquisa. Assim, foi preciso ter clara a distinção
entre esses recursos de apresentação de dados. Markoni e Lakatos assim os
definem:
a) Tabela: é construída, utilizando-se dados obtidos pelo próprio
pesquisador em números absolutos e/ou percentagens. b) Quadro: é
elaborado rendo por base dados secundários, isto é, obtidos de fontes como
o lBGE e outros, inclusive livros, revistas etc. Desta forma, o quadro pode
ser a transcrição literal desses dados, quando então necessitam indicação
da fonte. c) Gráficos: são figuras que servem para a representação dos
dados. O termo é usado para grande variedade de ilustrações: gráficos,
esquemas, mapas, diagramas, desenhos etc. Os gráficos, utilizados com
habilidade, podem evidenciar aspectos visuais dos dados, de forma clara e
de fácil compreensão. Em geral, são empregados para dar destaque a
certas relações significativas. A representação dos resultados estatísticos
com elementos geométricos permite uma descrição imediata do fenômeno.
(MARKONI e LAKATOS, 2008, p. 172).

Escolhemos esses mecanismos não por acaso, segundo Markoni e Lakatos,
esses recursos nos auxiliam na apresentação dos dados, pois permitem a
compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo apreender
importantes detalhes e relações. Seu papel principal foi garantir, como pesquisador,
perceber as diferenças, semelhanças e relações, por meio da clareza e destaque
que a distribuição lógica e a apresentação gráfica permitiram às classificações.
Outro fator que nos influenciou foi pensar na satisfação dos camponeses
depois, ao lerem o trabalho e verem as informações por eles prestadas,
sistematizadas, evidenciando a importância do conhecimento empírico por eles
trazido, transformado em elemento de análise numa pesquisa científica. É a
valoração da história dos camponeses, perpetuada por meio da grafia do estudo
realizado.
De acordo com Markoni e Lakatos (2008, p. 169), ―[...] uma vez manipulados
os dados e obtidos os resultados, o passo seguinte é à análise e interpretação dos
mesmos, constituindo-se ambas a parte basilar da pesquisa‖. Como ocorreu neste
estudo, em que se pese a investigação necessária para alcançar os objetivos da
mesma. Tais procedimentos podem assim ser conceituados nas palavras destas
autoras,
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1. Análise (ou explicação): é a tentativa de evidenciar as relações existentes
entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser
―estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de causa-feito,
produtor-produto, de correlações, de análise de conteúdo etc. 2.
Interpretação: é a atividade intelectual que procura dar um significado mais
amplo às respostas, vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral, a
interpretação significa a exposição do verdadeiro significado do material
apresentado, em relação aos objetivos propostos e ao tema. Esclarece não
só o significado do material, mas também faz ilações mais amplas dos
dados discutidos. (MARKONI e LAKATOS. 2008, p. 169-170)

Nesta visão pretendemos trabalhar na perspectiva da geografia crítica, tendo
como subárea a Geografia Agrária. Este trabalho de pesquisa adotou um referencial
teórico que permite destacar dimensões e categorias iniciais de análise, ou mesmo
relações esperadas, estas devem ser explicitadas nos resultados a ser desenvolvido
no capítulo 3 deste trabalho. Tal capítulo está dedicado a apresentação, análise e
interpretação dos dados a fim de alcançar o objetivo inicial proposto para esta
pesquisa. Nesta parte será projetada sobre os resultados, os aspectos teóricos que
embasam este trabalho.

1.4

Perspectiva interpretativa: Geografia Crítica

A partir da década de 1960 a Geografia passa por um amplo processo de
renovação. As principais mudanças neste processo estão ligadas à superação dos
modelos impostos pelo positivismo que transformaram a ciência geográfica de
método, ou de paradigma meramente quantitativo. O processo de quantificação da
geografia não dava conta do real papel desta ciência. Mais que isso, esse processo
negou por muito tempo o seu objeto de estudos, ou seja, o espaço abandonou o
que, de fato, era a razão de ser da geografia, o estudo do espaço. Nesse sentido,
Santos (1978) afirma que a geografia se tornou viúva do espaço, justamente por têlo deixado de lado.
A renovação da Geografia traz para as teorias e metodologias de análise de
volta a categoria de espaço como elemento central de estudo da geografia. A ideia
de ―Geografia Nova‖, posta por Milton Santos (1978) refere-se justamente a
construção epistemológica da Geografia Crítica. A ressignificação do espaço precisa
atender as mudanças do mundo moderno, mudanças essas cada vez mais rápidas
devido à dinâmica acelerada do modo de produção capitalista. O paradigma novo
refere-se além da inserção do espaço, a sua compreensão junto a dimensão social e
temporal.
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1.5

O espaço e sua produção

O espaço, elemento bastante presente nas discussões do autor Milton
Santos, é um conceito bastante importante para a ciência geográfica. Seu
posicionamento é claro e enfatizado repetidas vezes em suas obras quanto ao
espaço ser o objeto de estudos da geografia. O autor ao se referir à Geografia como
viúva do espaço faz uma dura crítica a toda produção geográfica, que durante muito
tempo não considerou o espaço como elemento de análise. Para ele essas obras
silenciaram o espaço o dando as costas como objeto, o que automaticamente
esvaziou o próprio sentido da geografia. Para Santos,
O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma
realidade relacional: coisas e relações juntas. Eis por que sua definição não
pode ser encontrada senão em relação a outras realidades: a natureza e a
sociedade, mediatizadas pelo trabalho. Não é o espaço, portando, como
nas definições clássicas de geografia, o resultado de uma interação entre o
homem e a natureza bruta, nem sequer um amálgama forma pela
sociedade de hoje e o meio ambiente. (SANTOS, 1978, p. 97)

Nesta fala do autor evidenciamos o espaço como um algo dinâmico quando
faz referência à relação, considerando sua produção como fruto do trabalho.
Podemos acrescentar,assim, que nas definições clássicas o espaço era meramente
descrito e não propriamente analisado, por não levar em conta os atores sociais que
atuam em sua construção. Entendemos, o espaço como amálgama, ou seja,
combinação da dimensão física, política, econômica cultural e social. Ele é ao
mesmo tempo produto e produtor de dessas dimensões ao longo do processo
histórico.
Como um resultado histórico, ele se impõe aos indivíduos. Estes podem ter
dele diferentes percepções e isso é próprio das relações entre sujeito e
objeto. Mas, uma coisa é a percepção individual do espaço outra é a sua
objetividade. O espaço não é nem a soma nem a síntese das percepções
individuais. Sendo um produto, isto é um resultado da produção, o espaço é
um objeto Social como qualquer outro. (SANTOS, 1978, p. 128)

Dessa forma, Milton Santos apresenta com base na acepção durkheiniana,
que pensa o espaço como fato social e realidade objetiva. Percebemos, o espaço
como sendo uma imposição social, que ao mesmo tempo vai condicionar as
relações, estabelecendo uma relação sujeito (homem) objeto (o espaço/natureza),
sendo o produto desta relação o próprio espaço.
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Quanto à ideia de Natureza presente no espaço, Santos nos afirma que,
[...] a natureza é objeto de permanente transformação por causa da
atividade humana, daí porque a natureza é uma realidade social e não
exclusivamente natural. Nesse sentido, a palavra natural deve ser tomada
como um sinônimo de social, da mesma forma que podem ser assimilados
os vocábulos, natureza e espaço. Quando se admite que o espaço é um
fato social, é o mesmo que recusar sua interpretação fora das relações
sociais que o definem. Muitos fenômenos, apresentados como se fossem
naturais, são, de fato, sociais. (SANTOS, 1978, p. 130)

Neste caso, a natureza passa a ser transformada, gerando fenômenos que
são por consequência social, sendo sua modificação um processo de produção de
espaço. Entendemos que no contexto da sociedade, a natureza, como a
espacialidade, é socialmente produzida e reproduzida, apesar da sua aparência de
objetivação e separação. O espaço da natureza, portanto, está repleto de política e
ideologia, de relações de produção e da possibilidade de ser significativamente
transformado. (SOJA, 1993, p. 148)
Situamo-nos nas teorias de Milton Santos alicerçadas na tese de que espaço
é socialmente produzido, ou que, o espaço é um produto social, nesse ponto seu
pensamento está diretamente influenciado pelos estudos de Lefebvre. Para este
autor o espaço é balizado, explorado, conhecido e reconhecido à escalas colossais.
Aumentam as possibilidades de ocupá-lo, de preenchê-lo, de povoá-lo, de
transformá-lo de cabo a rabo: de produzir certo espaço no qual a natureza não seria
mais que a matéria prima pouco a pouco destruída pelas técnicas de produção
(LEFEBVRE, 2007, p.261).
Na concepção lefebvriana a ―produção de espaço‖ não significa considerá-lo
apenas como produto, mas o resultado das interações que se desenvolvem nele,
incluindo as relações sociais e as imposições do modo de produção, que é capaz de
reproduzir de modo diferente e simultaneamente criar diferentes espaços com
múltiplas contradições, como afirma Neil Smith ao se referir aos trabalhos de
Lefebvre, como aponta Smith (1989), para o qual,
O enfoque de Lefebvre visa menos ao processo de produção, e mais à
reprodução das relações sociais de produção que, diz ele, ―constitui o
processo central e oculto‖ da sociedade capitalista, e este processo é
essencialmente espacial. A produção das relações sociais de produção não
ocorre somente na fábrica, nem tampouco numa sociedade como um todo,
de acordo com Lefebvre, ―mas no espaço como um todo‖; ―o espaço como
um todo tornou-se o lugar em que a reprodução das relações de produção
se localiza‖. As relações espaciais são geradas ―logicamente‖, mas tornam-
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se ―dialeticizadas através da atividade humana no espaço e sobre ele. É
este espaço ―dialeticizado‖ e de conflito... que produz a reprodução,
introduzindo nele suas múltiplas contradições‖. (SMITH, 1989, p. 139)

Nesse ensejo, outro autor que também consideramos ao pensar o espaço
enquanto produto social relacioná-lo ao modo de produção é Edward Soja, que
analisa a organização do espaço numa perspectiva materialista. Como resultado da
prática social ele não pode ser analisado separado da sociedade. Para este autor,
Uma vez que se aceite que a organização do espaço é um produto social –
que emerge da pratica social deliberada, a questão já não é de ele ser uma
estrutura separada, com regras de construção e transformação
independentes do contexto social mais amplo. De uma perspectiva
materialista, o que passa a ser importante é a relação entre espaço criado e
organizado e as demais estruturas, dentro de determinado modo de
produção. (SOJA, 1993, p. 102)

Desta forma, acreditamos que a dimensão material do espaço é recriada
pelo processo produtivo. Ao mesmo tempo, é preciso considerar que o próprio
espaço pode ser também visto como um produto a ser demarcado, comercializado,
negociado para compra e venda. Se o espaço é um produto, o conhecimento
reproduzirá essa produção, ele a exporá. O interesse e o ―objeto‖ se transferem das
coisas no espaço para a produção do espaço, Fórmula esta, que reclama ainda
muitas explicações.
Os produtos parciais localizados no espaço, as coisas, de um lado, e do
outro os discursos sobre o espaço servem apenas como indicações e
testemunhos sobre esse processo produtivo (que compreende, sem reduzirse a isso, processos significantes). (LEFEBVRE, 2007, p. 38).

Soja ao analisar as afirmações de Lefebvre nos aponta que,
A própria sobrevivência do capitalismo, afirmou Lefebvre, estava baseada
na criação de uma espacialidade cada vez mais abrangente, instrumental, e
também socialmente mistificada, escondida da visão crítica sob véus
espessos de ilusão e ideologia. O que distinguia o gratuito véu espacial do
capitalismo das especialidades de outros modos de produção eram sua
produção e reprodução peculiares de um desenvolvimento geograficamente
desigual, através de tendências simultâneas para homogeneização, a
fragmentação e a hierarquização. (SOJA, 1993, p. 65)

Podemos então interpretar que o capitalismo em seu processo de produção
e reprodução no espaço cria diferentes espacialidades. As espacialidades criadas
pelo capitalismo estão repletas de ideologia tanto favoráveis como avessas ao
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próprio sistema, mas ainda assim de uma forma ou de outra por ele influenciada. É
por isso que é impossível estudar o espaço sem estudar também a relação social de
sua construção que é consequência determinada pelo sistema capitalista e seus
muitos agentes estruturantes que influenciam durante o processo de expansão.
Como nos aponta Lefebvre sobre este aspecto, hoje em dia poucas pessoas
recusariam admitir ―a influência‖ de capitais e do capitalismo nas questões práticas
concernentes ao espaço, da construção de imóveis à repartição de investimentos e
à divisão do trabalho no planeta inteiro. (LEFEBVRE, 2007, p. 28). Seguimos este
preceito

ao

compreender

que

o

objeto

desta

pesquisa

é

exatamente

resultante/consequência do capitalismo.
Quanto a esse aspecto, com base em Milton Santos, frisamos bem a
importância do modo de produção, neste caso o Capitalismo, que pelos seus
diferentes agentes influenciam a materialização do espaço. O capital e os fluxos
econômicos são incorporados pelas práticas sociais. O autor revela que a memória
do espaço construído seria a própria memória do modo de produção, ou das coisas
fixadas na paisagem criada. Assim, o espaço é uma forma, uma forma durável, que
não se desfaz paralelamente à mudança de processos; ao contrário, alguns
processos se adaptam às formas preexistentes enquanto que outros criam novas
formas para se inserir dentro delas. (SANTOS, 1978, p. 138).
Noutro momento, Santos (1978) aponta que o espaço é a matéria trabalhada
por excelência. Nenhum dos objetos sociais tem tanto domínio sobre o homem, nem
está presente de tal forma no cotidiano dos indivíduos. Compreendemos que a casa,
o lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que unem entre si estes
pontos, são elementos passivos que condicionam a atividade dos homens e
condicionam sua prática social. Assim, o cotidiano social materializa essas relações
e constitui no espaço os elementos necessários para sua organização configurando
também a paisagem. Quanto a este processo. Santos revela o espaço como
testemunha:
O espaço, portanto, é um testemunho; ele testemunha um momento de um
modo de produção pela memória do espaço construído, das coisas fixadas
na paisagem criada. Assim o espaço é uma forma, uma forma durável, que
não se desfaz paralelamente à mudança de processos; ao contrário, alguns
processos se adaptam às formas preexistentes enquanto que outros criam
novas formas para se inserir dentro delas. (SANTOS 1978, p. 138)

O que percebemos claramente nesta ideia é que o espaço guarda memórias
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daquilo que seria a história da sua formação. A ideia de história nos direciona a
pensar a temporalidade do espaço. Portanto, para Santos (1978), um enfoque
espacial isolado ou um enfoque temporal isolado são ambos insuficientes. A história
é também o registro social da relação com o espaço como destaca Santos (1978),
Se a geografia, ou, para ser menos paroquial, as ciências do espaço
desejam interpretar o espaço humano como o fato histórico que, antes de
tudo, ele é, só a história da sociedade mundial e a história da sociedade
local podem servir como fundamento compreensão da realidade espacial e
aos esforços para transformá-la, pondo-a ao serviço do homem. Pois a
história não se escreve fora do espaço e o próprio espaço sendo social, não
há sociedade a-espacial. (SANTOS, 1978, p. 201).

Depreendemos que todo processo histórico só pode ser interpretado
considerando o espaço ocupado por cada sociedade, pois não há como haver tal
organização a não ser com a relação com o próprio espaço. Todas as
transformações da sociedade resultam também em alterações na configuração do
espaço ocupado.
Ainda sobre o espaço e a história, noutro momento Santos (1978) enfatiza
que,
O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas
através de funções e de formas que se apresentam como testemunho de
uma história ―escrita, por processos do passado e do presente. Isto é, o
espaço se define como um conjunto de formas representativas de relações
sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por
relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que se
manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um
verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a
evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares.
(SANTOS, 1978, p. 122).

As relações e as funções e formas marcam no espaço diferentes
configurações. Assim nos deparamos na análise do espaço com a percepção de
diferentes processos, como é o caso do campesinato e do agronegócio, que se
apropriam do espaço constituindo nele diferentes estruturas e configura essa
diferença que permeia toda construção da questão agrária. Essas são as duas
forças presentes no espaço agrário, tal como ocorre em Rondônia. Nesta concepção
podemos também afirmar que as formas representativa do espaço do campesinato
também não pode ser singularizado, pois esse espaço de ocupação dos
camponeses também sofre variações no processo que começa desde sua ocupação
até a constituição das funções e formas própria destes.
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O espaço deve ser considerado como uma totalidade, a exemplo da própria
sociedade que lhe dá vida. Todavia, considerá-lo assim é uma regra de
método cuja prática exige que se encontre, paralelamente, através da
análise, a possibilidade de dividi-lo em partes. Ora, a análise é uma forma
de fragmentação do todo que permite, ao seu término, a reconstituição
desse todo. Quanto ao espaço, sua divisão em partes deve poder ser
operada segundo uma variedade de critérios. O que vamos aqui privilegiar,
através do que chamamos ―os elementos do espaço‖, é apenas uma dessas
diversas possibilidades (SANTOS, 1985, p. 4).

Consideramos no bojo destas ideias o espaço totalidade. No âmbito desta
totalidade temos como parte as diferentes formas de organização, o espaço do
agronegócio configurado pelo latifúndio, e os espaços camponeses, e suas partes: a
pequena propriedade, o acampamento, e o assentamento. A reconstituição destes
espaços forma aquilo que nas palavras do autor acima citado constitui o todo, que
seria o espaço do campesinato dentro do espaço agrário que pode ser analisado a
partir da compreensão dos elementos configuradores.
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2

2.1

COMPREENSÃO E LEITURA DA QUESTÃO AGRÁRIA

Questão Agrária – Qual a questão?

A abordagem teórica conceitual deste trabalho está centrada na questão
agrária. Esta vem sendo discutida por muito e em diferentes tempos e espaços, pois
trata-se de um fenômeno mutável e diferenciado em cada contexto espacial e
temporal. Compreendemos que a questão agrária não é algo novo, mas é uma das
tantas outras questões nas quais se desdobram à questão social. Neste sentido,
Neves (2017) explica que,
O termo questão agrária integra o escopo de reflexões sobre o sentido mais
amplo atribuído ao da questão social, ambos enfeixando a problemática
política e sociológica que adquiriu relevância no contexto da revolução
industrial e da emergência do pauperismo massificado. Questão social, por
perspectivas genéricas e nesse contexto, correspondeu a termo agregador
de um conjunto de problemáticas refletidas e difundidas para trazer à
consciência pública, os problemas vinculados às condições de organização
da vigente sociedade. Estruturada por polarizada e aprofundada
diferenciação socioeconômica, ela, por tal perspectiva, era apreendida pela
valorização dos efeitos práticos (e deletérios) das próprias condições de
reprodução social. (NEVES, 2017, p. 80).

Entendemos que a questão social veio a ser subdivida em muitas outras,
conforme a ênfase em certos problemas sociais e contradições valorizadas,
expressivas de embates disciplinarmente incorporados ou institucionalizados. Além
da questão social, também tem a questão agrária, a urbana, a operária, a ambiental
e etc. (NEVES, 2017, p. 81). Essa divisão é apontada pelo esquema abaixo:
Figura 1 – Esquema explicativo da origem da questão agrária

Fonte: Org. Bresciani (2017)
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Verificamos na Figura 1, que o uso desse conceito ganha também diferentes
abordagens a depender da disciplina em que é trabalhado. Algumas variações
podem ser percebidas em relação a discussão deste paradigma (PQA a ser tratado
mais adiante). Ao observarmos o estado da arte da temática temos uma discussão
bastante interdisciplinar, mesmo que ainda girando em torno principalmente da área
de ciências humanas e sociais.
O conceito ―questão agrária‖ pode ser trabalhado e interpretado de diversas
formas, de acordo com a ênfase que se quer dar a diferentes aspectos do
estudo da realidade agrária. Na literatura política, o conceito ―questão
agrária‖ sempre esteve mais afeto ao estudo dos problemas que a
concentração da propriedade da terra trazia ao desenvolvimento das forças
produtivas de uma determinada sociedade e sua influência no poder
político. Na Sociologia, o conceito ―questão agrária‖ é utilizado para explicar
as formas como se desenvolvem as relações sociais na organização da
produção agrícola. Na Geografia, é comum a utilização da expressão
―questão agrária‖ para explicar a forma como as sociedades, como as
pessoas vão se apropriando da utilização do principal bem da natureza, que
5
é a terra, e como vai ocorrendo a ocupação humana no território . Na
história, o termo ―questão agrária‖ é usado para ajudar a explicar a evolução
da luta política e a luta de classes para o domínio e o controle dos territórios
e da posse da terra. Aqui, vamos trabalhar o conceito de ―questão agrária‖
como o conjunto de interpretações e análises da realidade agrária, que
procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a
utilização das terras na sociedade brasileira. (STÉDILE, 2005, p. 303)
(grifos nossos).

Buscamos esse conceito, por se tratar de um autor de grande aceitação e
influência no âmbito dos movimentos sociais e base teórica camponesa. O conceito
―questão agrária‖ tem sua gênese nos debates travados no interior do movimento
operário europeu na passagem do século, procurando esclarecer como se dava a
inserção do capitalismo no campo e buscando apontar estratégias para uma aliança
do movimento operário com o campesinato, na luta para derrubar as estruturas
feudais prevalecentes no meio rural. Para Silva (1981, p. 22),
Evidentemente não é bem um ―ressurgimento da questão agrária‖, pois ela
não foi resolvida anteriormente. De um lado, ela havia sido esquecida ou
deixará de ser um tema da moda da grande imprensa. Do outro lado - da
parte daqueles que não a podiam esquecer, porque a questão agrária faz
parte da sua vida diária, os trabalhadores rurais - ela fora silenciada.
5

A questão agrária, compreendida como o conjunto de problemas inerentes ao desenvolvimento do
capitalismo no campo, passou a ser abordada na Geografia Agrária principalmente após o surgimento
da Geografia Crítica. Foi no final da década de 60 que ―procurou-se avançar em direção a uma
posição mais crítica na Geografia Agrária brasileira frente à questão agrária.‖ (OLIVEIRA, 2001, p.
10).
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O autor disserta que atualmente há uma retomada destas discussões, o
termo vem sendo utilizado no âmbito das ciências sociais e pelos organismos e
instituições internacionais, que se preocupam com a problemática do atraso,
sobretudo no sentido de discernir e apontar saídas para os gravíssimos problemas
da crescente miséria e do subdesenvolvimento que caracterizam o setor rural dos
países periféricos.
Hoje há um entendimento generalizado de que a ―questão agrária‖ é uma
área do conhecimento científico que procura estudar, de forma genérica ou
em casos específicos, como cada sociedade organiza, ao longo de sua
história, o uso, a posse e a propriedade da terra. Essas três condições
possuem características diferentes, ainda que complementares. (STÉDILE,
2012, p. 640 e 641)

Compreendemos neste autor a questão agrária, considerando sua
importância enquanto problemática, porém como mais que um simples conceito,
mas sim como área do conhecimento científico, que pode ser tratada de modo geral
ou especifico a depender da abordagem e recorte em que se pretende realizar o
estudo. A partir desta concepção é que constituímos as variáveis estruturantes deste
estudo.
Outro autor que utilizaremos para tratar da temática é Fernandes (2001) que
define questão agrária ―como o movimento do conjunto de problemas relativos ao
desenvolvimento da agropecuária e das lutas de resistência dos trabalhadores, que
são inerentes ao processo desigual e contraditório das relações capitalistas de
produção‖. Desta forma, percebe-se um debate sobre a questão agrária, e que são
de certa forma a problemática da estrutura fundiária caracterizada pela concentração
de terras, evidenciando a necessidade da Reforma Agrária. Stédile (2012),
argumenta que,
É frequente, porém, encontrar-se ainda na literatura especializada da
economia política a terminologia ―questão agrária‖ apenas como sinônimo
de ―problema agrário‖, estando esses problemas agrários reduzidos à
existência ou não da concentração da propriedade da terra como fator
inibidor do desenvolvimento do capitalismo. (STÉDILE, 2012, p. 641)

A respeito dessa afirmação, concebemos a questão agrária numa
perspectiva mais ampla, ou seja, a sua própria complexidade demanda para um bom
entendimento o estudo de outras temáticas tais como o avanço do capitalismo. A
disseminação do capital no espaço agrário resulta em diversos outros problemas
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que afetam diretamente o modo de vida em especial dos mais atingidos que são os
camponeses.
Para elucidar outras temáticas que englobam a questão agrária partimos da
análise da obra ―Questão agrária no Brasil‖, do historiador Prado Junior (1981).
Nesta obra, podem-se apontar alguns elementos pertinentes à discussão sobre a
questão agrária, que são: Produção agrícola, pecuária e extrativista; Estrutura
fundiária; Luta pela terra realizada por movimentos sócios territoriais; Conflitos no
campo; Políticas governamentais voltadas ao campo; Dinâmica populacional;
Relação rural urbano. Para Caio Prado Junior,
Os problemas agrários, como quaisquer outros problemas sociais e
econômicos, são antes de tudo ―humanos‖. E são por isso os homens e a
posição própria que respectivamente ocupam nas atividades agropecuárias,
que devem ser considerados em primeiro lugar, e como elemento central
que configura todas as questões a serem analisadas. Ora, a parcela de
humanidade que vive em função da agropecuária brasileira, nada tem de
homogênea, e muito pelo contrário, se encontra profundamente diferenciada
e classificada em setores largamente apartados que são, de um lado, uma
pequena minoria de grandes proprietários, que com suas respectivas
famílias, e mais administradores e outros empregados de alta categoria que
gerem seus estabelecimentos, não atingem provavelmente 10% da
população rural brasileira; e doutro lado, a grande maioria dessa população
que vive, ou antes vegeta nas condições. Caio Prado Junior – Questão
agrária. (PRADO JUNIOR, 1981, p. 20)

Pode-se, então, perceber que cada sociedade tem uma forma específica de
usar a natureza, de organizar a produção dos bens agrícolas. Sendo assim, para
análise da questão agrária esta pesquisa se propõe a estudá-la a partir de três
categorias: uso, posse e propriedade. Para melhor compreensão do conceito e das
variáveis escolhidas tomemos como base os escritos de Stedile (2012, p. 641),
[...] o uso vai determinar que produtos são cultivados para atender a que
necessidades sociais e que destino se dá a eles. A posse da terra refere-se
a quais pessoas e categorias sociais moram em cima daquele território e
como vivem nele. E a propriedade é uma condição jurídica, estabelecida a
partir do capitalismo, que garante o direito de uma pessoa, empresa ou
instituição que possua dinheiro-capital comprar e ter a propriedade privada
de determinada área da natureza, podendo cercá-la e ter absoluto controle
sobre ela, impedindo que outros a ela tenham acesso.

Nessa perspectiva, optamos por essa visão de Stédile que trabalha o
conceito de ―questão agrária‖ como o conjunto de interpretações e análises da
realidade agrária que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o
uso e a utilização das terras na sociedade brasileira. Concordamos com a visão do
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autor ao apontar essas três categorias para dar conta de abarcar a complexidade, e
definir a questão agrária de dado local/região.
Noutra perspectiva, temos autores (MARTINS, FERNANDES, OLIVEIRA)
que problematizam ainda mais a questão agrária considerando aspectos que vão
além da própria dinâmica do campo, mas interrelacionando diferentes aspectos que
abrangem a política e economia, meio ambiente, e todas as temáticas que
diretamente interferem na complexidade do espaço rural6. Falar de questão agrária é
falar dos aspectos relativos à:

a) Organização e uso do espaço rural;
b) Os impactos da produção ao meio ambiente;
c) Produção de alimentos;
d) Ocupação e divisão do espaço no campo;
e) Dinâmica sociocultural da população rural;
f) Relações de trabalho e serviços;

Tratar da questão agrária implica, também, debater duas perspectivas
conflituosas. De um lado, temos os pequenos produtores e de outro os latifundiários
e agroindústrias. Os pequenos produtores conceitualmente denominados de
camponeses que historicamente constituíram um modo de vida que gradativamente
vem sendo descaracterizado em detrimento a projetos políticos e econômicos que
atendem tão somente a hegemonia capitalista neste caso representada pelos
latifundiários e agroindústrias. Essa tendência é parte de um processo histórico,
como já apontava Lênin,
Com efeito, a tendência fundamental e principal do capitalismo consiste na
eliminação da pequena produção pela grande, tanto na indústria quanto na
agricultura. Contudo, esta eliminação não deve ser compreendida apenas
no sentido de uma expropriação imediata. Ela pode também assumir a
forma de um longo processo de ruína, de deteriorização da situação
6

Para Mielitz Neto, Carlos Guilherme Adalberto (2010, p. 25), a questão agrária atual perpassa o
componente fundiário, atingindo a dimensão ambiental, vítima, até certo ponto, do modo de produção
escolhido para o país; a dimensão legal, na medida em que exclui milhões de brasileiros do acesso
aos direitos fundamentais; a dimensão econômica, quando subutiliza seu potencial produtivo, seja de
mão de obra (milhões de subempregados ou de desempregados), seja no uso da terra (milhares de
hectares de potencial produtivo não utilizado); a dimensão demográfica, na medida em que motiva ou
retrai os fluxos e fixações das populações; e a dimensão social, na medida em que contribui para a
existência de anomalias na sociedade, em especial a violência nas periferias das cidades e no
campo.
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econômica dos pequenos agricultores, capaz de se estender por anos e por
décadas. Esta deteriorização se traduz no trabalho excessivo ou na
péssima alimentação do pequeno agricultor, no seu endividamento, no fato
de que o gado é mal alimentado e, em geral, de baixa qualidade, a terra não
é bem cultivada, trabalhada, adubada, etc.; não há progresso técnico, etc.
(LÊNIN, 1980, p. 64)

Diante desse processo, podemos compreende o camponês7 como sendo
aquele que se enquadra na forma mais pura do conceito, sofre as pressões do
sistema e se vê na encruzilhada da permanência versus ruptura do seu modo de
vida e consequentemente do modelo de agricultura a ser praticado. Lenin
problematiza esta posição do camponês diante da aplicação da lógica capitalista no
campo, para ele o pequeno agricultor,
Quer queira ou não, quer perceba ou não, é transformado num produtor de
mercadorias. E é nesta modificação que está o essencial. Mesmo quando o
pequeno agricultor ainda não explora o trabalho assalariado, esta mudança
é suficiente para fazer dele um antagonista do proletariado, para
transformá-lo num pequeno burguês. Ele vende o seu produto, o
proletariado vende a sua força de trabalho. Os pequenos agricultores não
podem, enquanto classe, deixar de aspirar pelo aumento de preços dos
produtos agrícolas, e isso equivale à sua participação, ao lado dos grandes
proprietários de terras, na partilha da renda fundiária; eles se tornam
solidários com os proprietários fundiários contra o resto da sociedade. Por
sua situação de classe, o pequeno agricultor torna-se inevitavelmente, à
medida que se desenvolve a produção mercantil, um partidário da estrutura
agrária existente, um pequeno agrarista. (LÊNIN, 1980, p. 92)

Por força de identidade, o camponês resiste em sua própria lógica, lutando
contra a sua conversão na figura do pequeno agrarista. Luta essa, contra a força do
sistema que direta ou indiretamente o coloca em direção às suas doutrinas. O fato é
que apesar da sua inegável existência, importância e papel social o campesinato
―não se encaixa bem em nenhum de nossos conceitos gerais de sociedade

7

Conforme Teodor Shanin o Camponês é uma mistificação. Este autor afirma: ―um camponês‖, não
existe em nenhum sentido imediato e estritamente específico. Em qualquer continente, estado ou
região, os assim designados diferem em conteúdo de maneira tão rica quanto o próprio mundo.
Dentro da mesma aldeia, o rico e o pobre, o proprietário de terras e o arrendatário, o chefe do grupo
doméstico e um ―braço‖ contratado romperão, muito frequentemente, qualquer continuidade de
gradações regulares. Também a história acrescenta sua dimensão da diversidade, pois inclusive ―o
mesmo‖ poderia não ser o mesmo em diferentes anos, décadas e séculos. Uma conceituação mais
estrita do contexto social salientará tudo isso e ainda mais, pois, tomando alguns exemplos,
significados semelhantes podem ser atribuídos, a ―um camponês‖ em diferentes períodos e
sociedades, seja na Borgonha feudal, no cerrado devastado e queimado da Tanzânia, no Punjab
mercantilizado de hoje ou na Gezira produtora de algodão para a indústria. Finalmente, os termos
gerais, a-históricos e fora do contexto, costumam odiosamente se transformar em ressignificações da
realidade ou, o que é ainda pior, em manipulações conscientes pó políticos espertos ou acadêmicos
caçadores de prestígio. Eis por que, e como, os camponeses se tornam uma mistificação.
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contemporânea‖ (SHANIN, 2005 p. 275). Para o autor,
O camponês é uma mistificação principalmente para aqueles que são
propensos a se tornar mistificados. Tipicamente, foi nas mãos do brilhante
teórico e indiferente político Plekhanov que os camponeses russos
desapareceram conceitualmente, para reaparecerem apenas com o
conhecimento e a ação política de Lênin na Guerra Civil e posteriormente
(Mais tarde, Li-Li San e Mao pareciam representar, outra vez esta
dualidade.) Foram os grandes deducionistas, com pouco contato com a
realidade, que caíram mais facilmente na armadilha da reificação (no outro
extremo, o mesmo acontece àqueles para quem apenas o empírico
importa). A conceituação da especificidade camponesa reside na admissão
da complexidade e dos graus de ambivalência e expressa uma tentativa de
acatar a questão em um nível teórico. Não é essencialmente uma resposta,
mas uma pressuposição que ajuda a engendrar novas respostas
específicas. (SHANIN, 2005, p. 19)

Por mais que o conceito seja deixado de lado ou deixe de ser utilizado em
algumas épocas, nas palavras do autor o camponês sempre existiu em diferentes
épocas e modos de produção em variações, graus de complexidade diferentes e
características antagônicas de acordo com o tempo e espaço. Ao considerarmos a
organização social dos camponeses, temos a formação dos campesinatos. Partimos
da concepção de Shanin (2005), para o autor, o campesinato, apesar de
heterogêneo, apresenta seis características que o particularizam:
1)
Sua economia é baseada no trabalho familiar, controle dos meios de
produção, economia de subsistência e qualificação ocupacional
multidimensional;
2)
Seus padrões e tendências de organização política têm demonstrado
semelhanças regionais e mundiais;
3)
Possui cognições típicas que envolvem padrões de aprendizado
ocupacional, tendências ideológicas, cooperação, confrontação e liderança
política;
4)
As unidades básicas e características de organização social e seu
funcionamento têm mostrado semelhança em todo o mundo;
5)
É possível isolar analiticamente uma dinâmica social específica da
sociedade camponesa relativa à reprodução social e sistemas de relações
sociais e
6)
As causas e padrões fundamentais de mudança estrutural têm sido
vistos como genéricos e específicos dos camponeses. (SHANIN, 2005
[1980]).

Para o uso do termo campesionato, seguiremos Shanin (2005), o qual revela
que o campesinato não implica a total semelhança dos camponeses em todo o
mundo. Os camponeses diferem necessariamente de uma sociedade para outra e,
também, dentro de uma mesma sociedade; trata-se do problema de suas
características gerais e específicas. Ou seja, mesmo o conceito sendo arraigado de
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uma forte base histórica, há que se considerar as nuances e peculiaridades do
tempo e espaço do recorte de análise.
Essa análise da transição ou transformação do camponês leva a uma
discussão conceitual. Precisamos considerar se é ou não apropriado tratar
agricultura camponesa e a agricultura familiar como sinônimo. Tais conceitos podem
ter conotações diferentes, portanto, não podem mais serem utilizados para se referir
a mesma dinâmica, pois, cada um possui modelo e dinâmica própria e atende a
paradigmas diferentes discutidos em aportes teóricos específicos. Sendo assim,
nessa pesquisa utilizamos o conceito de agricultura camponesa, entendendo que
esta também pode ser familiar, pois a família camponesa é que primordialmente
concentra as atividades produtivas.
Soto (2002), ao tratar da produção do conhecimento sobre o mundo rural no
Brasil, com base nas contribuições de José Graziano da Silva ao abordar a divisão
do campo em classes, divide essas em três classes diferentes: Grandes
Proprietários e capitalistas agrários; Empresas familiares e Produtores camponeses.
A cada classe ele atribui características principais que permitem diferenciá-las,
levando-nos a uma melhor compreensão conceitual. Podemos verificar então, que
ao se referir ao modelo familiar usa o termo Empresa Familiar, o que chama a
atenção para o caráter de cunho mais capitalista no uso do termo agricultura
familiar.
Quadro 1 – Caracterização das classes sociais no campo
CLASSES SOCIAIS
Grandes
Proprietários e
capitalistas agrários

Empresas familiares

Produtores
camponeses

CARACTERÍSTICAS
 Propriedade real dos meios de produção
 Divisão de trabalho que separa os trabalhadores diretos do responsável
pelo empreendimento
 Orientação dos investimentos pela taxa de lucro
 Número variável de trabalhadores temporários ou pelo menos 1
assalariado em caráter permanente
 A família se concentra em atividades especializadas
 A taxa de lucro não é variável chave. Calculo econômico para
maximizar a renda líquida
 Pequena mobilidade de capital
 O dono realiza algumas tarefas lado a lado com seus ―empregados‖
 Relações não formalizadas legalmente
 O nível de rentabilidade das unidades produtivas não é suficiente para
garantir a remuneração da mão-de-obra contratada de acordo com a
legislação.
 Posse de pequenas áreas
 Trabalho familiar
 Trabalho assalariado temporário
 Mínima mobilidade do capital
Fonte: Soto (2002)
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Com o Quadro 1 demonstramos que as transformações sociais ocorridas na
área rural e no meio acadêmico nas últimas décadas tem levado a um melhor
delineamento das classes sociais presentes no campo. Essas mudanças são
resultado direto das políticas agrárias que vêm sendo criadas, e quando
implantadas, acabam intencionalmente motivando a transição do camponês para ser
uma agricultura familiar (empresa familiar). Soto ao analisar a produção científica de
Graziano nos aponta que esta,
[...] se baseia nas transformações importantes que tem ocorrido no mundo
rural nas últimas décadas. Essas transformações sociais provocam e
exigem mudanças nos conceitos utilizados pelos cientistas sociais para
representar os grupos e classes sociais no campo. Assim, essas
transformações afetam o longo debate acerca da caracterização e o
significado da pequena produção familiar ou campesinato brasileiro.
(GRAZIANO apud SOTO, 2002, p. 242)

Nesta perspectiva, podemos apreender que para além do trabalho
assalariado, outros fatores precisam ser considerados para diferenciar se a
produção atende a interesses capitalistas ou pode ser considerada de cunho
camponesa (subsistência). A dinâmica do funcionamento dos meios de produção
precisa ser capitalizada, sendo empreendimentos com natureza gerencial. Para que
o camponês se transforme em capitalista8 ele precisa estar voltado à obtenção de
lucro e não somente da subsistência.
Para entender melhor a necessidade a diferenciação de universo camponês
e familiar vamos tratar no próximo tópico o paradigma da questão agrária e o
paradigma do capitalismo agrário. Essas duas correntes surgem de matrizes
epistemológicas distintas, porém ambas buscam explicar as transformações
ocorridas no campo nas últimas décadas.

2.2

Diferentes perspectivas teóricas para compreender a questão agrária

A questão agrária, no que tange a sua existência enquanto problema
estrutural ou conjuntural, pode ser analisada e interpretada por duas vertentes
8

Podemos compreender melhor esse processo em Kautsky. O autor procurou examinar todas as
transformações que sofre a agricultura nas várias fases do modo de produção capitalista. Devemos
verificar se o capital se apodera da agricultura, como o faz, se a revoluciona, se torna insustentável
as velhas formas de produção e propriedade e se acarreta ou não a necessidade de novas formas
(Kautsky,1986, p.15).
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distintas que procuram compreender a inserção do capitalismo no meio rural. Cada
uma reforçada nas obras de renomados autores que em lógicas muitas vezes
opostas, buscam caracterizar o debate por racionalidades econômicas diferentes.
Destas discussões surgem dois paradigmas, de um lado o que discute a
questão agrária (PQA)9 como fenômeno estrutural do capitalismo. Nesta via existe
uma questão agrária constituída no desenvolvimento do sistema em especial em sua
expansão para o campo. Noutro lado, temos o paradigma do capitalismo agrário
(PCA)10, no qual a questão agrária se apresenta como fenômeno conjuntural que
será naturalmente resolvido na evolução do sistema capitalista.
O principal ponto de discussão entre os dois paradigmas é o
posicionamento em relação ao capitalismo. O PQA busca analisar os
conflitos e as desigualdades geradas pelo capitalismo no campo,
enfatizando a luta contra o capital como forma de sobrevivência e
desenvolvimento do campesinato. Para este paradigma os problemas no
campo são estruturais e inerentes ao capitalismo. A única forma de resolvêlos é com a superação do próprio sistema capitalista. Inversamente, o PCA
busca entender as melhores formas dos agricultores familiares se
integrarem ao sistema capitalista, sendo inútil a luta contra ele. Os
problemas do campo são conjunturais, solucionáveis pelo próprio
desenvolvimento do capitalismo. Este ―desenvolvimento‖ prevê a
intervenção massiva do Estado na agricultura para anular os efeitos
negativos do capitalismo no setor e contribuir para o desenvolvimento
capitalista em outros setores. (GIRARDI, 2008, p. 92)

O

ponto

central

das

discussões

em

ambas

correntes

está

no

desenvolvimento do sistema capitalista e no avanço do capital no espaço agrário.
Segundo Felício (2012, p. 12) essa aproximação acontece na medida em que a

9

O paradigma da questão agrária defende a tese segundo a qual a questão agrária é estrutural e
engendrada pelo avanço do capital na agricultura (KAUTSKY, 1986; LÊNIN, 1985). Esta questão não
pode ser solucionada pelo capitalismo e sua superação está na construção de uma outra sociedade.
Suas tendências internas são proletarismo (THOMAZ JUNIOR, 2008) e campesinismo (PLOEG,
2008; OLIVEIRA, 1991) compreendidos pelo método dialético por meio da dinâmica da luta de
classes. Nas análises construídas com esse paradigma emergem os diferentes fins e recriações do
campesinato. Enaltecem o protagonismo do campesinato por meio de práticas heterogênicas, pela
luta pela reforma agrária e pela resistência com as ocupações de terra. A perspectiva para o
campesinato está na luta contra o capital, na superação do sistema capitalista. (FELICIO, Munir
Jorge, 2012, p. 05)
10
Com as análises seminais de Mendras (1984) e Lamarche (1993; 1998) emerge o paradigma do
capitalismo agrário defendendo que os problemas agrários criados pelo capitalismo podem ser
solucionados por ele próprio, não existindo uma questão agrária na perspectiva do outro paradigma.
Suas tendências internas são a agricultura familiar (ABRAMOVAY, 1998; VEIGA, 1991) e o
agronegócio (NAVARRO, 2010; SILVA, 1981), os quais são analisados, com os recursos do método
positivista para enaltecer a sua hegemonia. Portanto, não há antagonismo entre agronegócio e
campesinato, cujas perspectivas seria a manutenção do capitalismo. Basta ao campesinato lutar ao
lado do capital tecnificando e se integrando no processo produtivo, promovendo a metamorfose do
camponês em agricultor familiar. (FELICIO, Munir Jorge, 2012, p. 05-06).
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comunidade científica analisa as transformações provocadas com o avanço do
capitalismo na agricultura, estudando a diferenciação, a destruição e a recriação do
campesinato. A análise de um processo dinâmico e em curso demanda também
diferentes vieses para sua análise. A esse respeito Felicio complementa que,
Por causa do dinamismo da expansão capitalista, que se inicia com o
processo de industrialização da agricultura, a emergência de novos
instrumentos e novas direções impulsionam as pesquisas ao apresentar
novos conceitos e podem desenvolver novas compreensões, com novas
perspectivas para o capital e para o campesinato. Diante deste cenário,
entendemos ser profícuo um estudo sobre a questão agrária promovendo
um confronto interpretativo, por meio do qual as discussões das
interpretações e das construções de significados possam nos aproximar o
quanto possível dessa complexa realidade no/do desenvolvimento atual da
agricultura. (FELÍCIO, 2012, p. 13)

É preciso, a partir dessas diferentes interpretações, entender em que medida
a chegada do capital no espaço agrário tem provocado rupturas ou permanências.
Em especial, esse estudo destina-se a levar a análise dessa lógica a estrutura
tradicional, ou seja, o campesinato. Tudo isso faz parte do atual debate da questão
agrária, que,
Por sua própria essência, a complexidade da questão agrária contém velhos
e novos elementos nas relações entre o capital e o campesinato. Nesta
primeira década do século XXI, entre os velhos elementos, estão os
processos de integração subalternidade/resistência e destruição do
campesinato. Entre os novos, estão as interpretações dos diferentes fins e
recriações do campesinato por meio da metamorfose do camponês em
agricultor familiar e pela compreensão do processo de recampesinização.
(FELICIO, 2012, p. 14)

No bojo das transformações, alguns autores como Oliveira, Martins e
Fernandes, consideram que a resistência camponesa e a luta contra as forças e
efeitos do capitalismo pode levar o camponês a recuperar seu modo de vida, o que
por conseguinte permitirá a recriação do campesinato, rompendo com a condição de
exclusão social e expropriação territorial. Tal processo é defendido pelos autores do
paradigma da questão agrária, tendo sido denominado de recampesinazação11.
11

Para PLOEG, (2008 apud FELICIO, 2012, p.18) Essa expressão moderna, é usada para a luta por
autonomia e sobrevivência em um contexto de privação e dependência. A condição camponesa não
é, definitivamente, uma condição estática. Ela representa uma linha através do tempo, com
movimentos ascendentes e descendentes. Isto é, assim como a agricultura capitalista está
continuamente evoluindo (expandindo-se e ao mesmo tempo mudando no sentido qualitativo, ou seja,
através de uma maior industrialização dos processos de produção e de trabalho), também a
agricultura camponesa está mudando. Uma de suas muitas mudanças é a recampesinização.
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Cada paradigma se vale de suas próprias bases teóricas metodológicas. O
camponês, enquanto identidade, e o campesinato, enquanto organização social,
aparecem na análise de ambos, porém apontando rumos diferentes que indicam
desde a sua permanência, como sua transformação no espaço agrário. Nas palavras
de Campos (2012), essas correntes permitem diferentes olhares para as mesmas
questões. Ao tomarmos esta referência, temos que,
Estes dois paradigmas não se firmam, apenas, nas áreas do conhecimento,
mas comparecem junto a outros segmentos, como movimentos
camponeses, organizações sociais, instituições públicas e privadas e
políticas públicas. Em qualquer um desses campos, os paradigmas geram
conflitualidades porque possuem distintas referências teóricas, conceitos,
métodos, metodologias, ideologias e intencionalidades para a leitura da
realidade. (CAMPOS, 2012, p. 212)

A tese da transformação e desaparecimento do campesinato é defendida
pelo Paradigma do Capitalismo Agrário (PQA), que o considera anormal a lógica do
sistema. Dentro deste modelo de desenvolvimento, o campesinato prosperará à
medida que incorporar tecnologia e se transformar em produtor profissional de
mercadoria ou usuário das técnicas do capital, como condição para sua integração
no mercado capitalista. Assim sendo, o camponês seria transformado em produtor
ou Agricultor familiar12. Segundo Felício (2012),
Para o paradigma do capitalismo agrário a tendência é a cooptação da
exploração capitalista pela hegemonia científica e tecnológica cuja força
destrói tudo o que se encontra à sua frente de forma absoluta,
transformando direta ou indiretamente, toda produção agrícola em
mercadoria. E, pela mesma lógica capitalista, o camponês será
metamorfoseado em agricultor familiar, o que significa dizer que a
agricultura camponesa deixará de ser modo de vida para se transformar em
uma atividade profissional cuja denominação adequada configura-se no
conceito de agricultura familiar. (FELÍCIO, 2012, p. 94)

Nesta linha teórica Campos (2012), em sua tese analisa as pesquisas
realizadas por grupos tradicionais da Geografia Agrária no estado de São Paulo. A
12

Conforme NEVES, (2007 apud FELICIO, 2012, p. 97), este conceito, para efeitos de construção de
uma definição geral (conceitualmente universalizável), capaz de abstratamente referenciar a extensa
diversidade de situações históricas e socioeconômicas e de tipos econômicos, agricultura familiar
corresponde a formas de organização da produção em que a família é ao mesmo tempo proprietária
dos meios de produção e executora das atividades produtivas. Esta condição imprime especificidades
à forma de gestão do estabelecimento: refere a racionalidades sociais compatíveis com o
atendimento de múltiplos objetivos socioeconômicos; interfere na criação de padrões de sociabilidade
entre famílias de produtores; e constrange os modos de inserção, tanto no mercado produtor como no
consumidor.
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autora explica que, ―[...] é importante ter em mente que ao optar por realizar o
debate paradigmático nestes dois modelos, trata-se apenas de uma proposta de
leitura da produção científica da Geografia Agrária‖ (Ibid., p. 212). Na sua visão, ela
aponta não existir uma teoria totalizante, mas sim a possibilidade de identificar
temas e paradigmas, por diferentes análises político ideológicas.
Para

Oliveira

(2004,

apud CAMPOS 2012), fica evidente que

o

compartilhamento de um conjunto de métodos, teorias e conceitos sustentam
paradigmas e mantém estreitas ligações com o caráter intencional e ideológico na
maneira de compreender o desenvolvimento do campo. Entendemos, que existe
uma possibilidade dialética de análise do espaço rural, que consagra a formação
teórica da Geografia Agrária. Campos (2012) se utiliza do esquema abaixo para
explicar as temáticas principais que cada um dos paradigmas discute. O ponto de
convergência desta análise é a Geografia Agrária.
Figura 2 – Disputa paradigmática – PQA e PCA

Fonte: Campos 2012

Inegavelmente, como demonstra a Figura 2, temos uma dupla possiblidade
interpretativa para analisar o mesmo processo: o avanço do capitalismo e do capital
no espaço rural. Em cada uma delas vamos encontrar uma base teórica de acordo
com a afinidade dos autores que a constituem, que é desenvolvida dentro de um
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repertório conceitual muitas vezes antagônico. Destas linhas de compreensão
Felicio nos aponta que,
A compreensão da questão agrária está entre os maiores desafios dos
pesquisadores das Ciências Humanas pela amplitude e complexidade dos
problemas e das possíveis leituras com diferentes paradigmas. Neste
contexto compreender os processos dos diferentes fins e recriações do
campesinato analisando a expansão do capitalismo na agricultura. A história
do campesinato e a história dos pensamentos sobre o campesinato estão
compreendidas no debate paradigmático, fazem parte da nossa proposta
metodológica e, ambos possuem elementos e abordagens das análises que
organizam os paradigmas. (FELICIO, 2012, p. 16)

Corroborando com as ideias do autor, e sua contribuição à discussão
paradigmática exposta em sua Tese, podemos a partir deste estudo delinear o
quadro abaixo, numa perspectiva comparativa, que demonstra exatamente o
posicionamento de cada paradigma diante da análise da relação capital e espaço
rural. A partir do quadro podemos compreender o antagonismo dos paradigmas de
interpretação considerando os aspectos, teóricos, metodológicos e conceitual.
Quadro 2 – Antagonismo e diferenciação dos Paradigmas*
PQA
Paradigma da Questão Agrária

PCA
Paradigma do Capitalismo Agrário

1.
Síntese
O PQA analisa o campo a partir da teoria
marxista e o eixo central de discussão é a renda
da terra, o processo de diferenciação e de
recriação do campesinato, o conflito e as
consequências negativas ao campesinato,
decorrentes do desenvolvimento do capitalismo
no campo. Para o PQA, o desenvolvimento da
agricultura camponesa depende da solução
desses problemas, o que requer ir contra as leis
gerais do capitalismo. Girardi (2008, p. 92)
2.
Percursores:

Karl Kautsky

Vladimir Ilitch Ulianov Lênin

Alexander V. Chayanov

Teodor Shanin
3.
Autores Contemporâneos

João Pedro Stédile

Caio Prado Junior

José de Souza Martins

Ariovaldo Umbelino de Oliveira

Bernardo Mançano Fernandes
4.
Camponês

1.
Síntese
PCA propõe uma ruptura com o paradigma
marxista e afirma que a importância da
agricultura familiar nos países desenvolvidos é
resultado da metamorfose do camponês em
agricultor familiar. O problema da agricultura
de base familiar seria resolvido a partir do
desenvolvimento do capitalismo até um grau
ótimo, tal como nos países desenvolvidos.
Abramovay (1992)

5.

Campesinatos

2.



Percursores:
Henri Mendras
Hugues Lamarche

3.





Autores Contemporâneos
Ricardo Abramovay
José Eli Veiga
José Graziano da Silva
Zander Navarro

4.

Agricultor familiar

5.

Latifúndio
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6.

Cooperativas e Associações

6.

7.

Recampezinação

8.

Modo de vida (social);

7.
Transformação ou extinção
campesinato
8.
Modo produtivo (econômico)

9.
Pequena
produção
primeiramente para subsistência
10.
Pequena propriedade
11.

voltada

Parcerias em período de colheita;

12.
Produção dos gêneros alimentícios
básicos
13.
Moldes Socialistas

Agronegócio
do

9.
Produção voltada para venda de
excedentes
10.
Propriedades pequenas, médias e
grandes
11.
Contratação de mão de obra,
temporária e permanente
12.
Diversificação da produção ou
Monocultura
13.
Moldes Capitalistas

14.
Questão Agrária como Problema
estrutural
15.
Concepção Social:
Pressupõe um conjunto de vínculos sociais
dados pela tradição, pela comunidade, pelas
relações personalizadas de dependência e
igualdade, e a integração incompleta e parcial no
mercado

14.
Questão Agrária como Problema
conjuntural
15.
Concepção Social:
O capitalismo se implanta, onde o mercado
começa a dominar a vida social, onde a
racionalidade econômica toma conta do
comportamento dos indivíduos, os laços
comunitários acabam por perder seu poder
agregador
e
os
camponeses
veem
desvanecerem-se as bases objetivas de sua
própria reprodução social‖. A empresa familiar
é que seria criatura do capitalismo, ou melhor,
do Estado capitalista.
16.
Abordagem Metodológica
a)
Abordagem Metodológica
Analisa o campo a partir da teoria marxista e o Propõe uma ruptura com o paradigma marxista
eixo central de discussão é a renda da terra, o e afirma que a importância da agricultura
processo de diferenciação e de recriação do familiar nos países desenvolvidos é resultado
campesinato, o conflito e as consequências da metamorfose do camponês em agricultor
negativas ao campesinato decorrentes do familiar. O problema da agricultura de base
desenvolvimento do capitalismo no campo.
familiar
seria
resolvido
a
partir
do
desenvolvimento do capitalismo até um grau
ótimo, tal como nos países desenvolvidos.
b)
Perspectiva dos conflitos
17.
Perspectiva dos conflitos
a)
Ocupação de Terras.
a)
Invasão de Terras.
b)
Luta pela Terra e contra o Capital.
b)
Manutenção da concentração das
c)
Busca analisar os conflitos e as terras;
desigualdades geradas pelo capitalismo no c)
Aponta que os conflitos são causados
campo, enfatizando a luta contra o capital como pela afronta dos camponeses as leis
forma de sobrevivência e desenvolvimento do capitalistas. Consideram as invasões de terras
campesinato.
um desrespeito ao Direito à propriedade
privada.
*Contribuição ao debate paradigmático da Questão Agrária e do capitalismo agrário. Esta tese
busca constituir um debate entre os autores que propagam ambas as ideias. Seu trabalho acrescenta
ao campo da ciência o estado da arte da questão agrária analisada por ambos os paradigmas
Fonte: Munir, Jorge Felicio (2012).
Organizado por: BRESCIANI, 2017.

Com o Quadro 2 compreendemos a divisão teórico conceitual produzida
pelas duas correntes paradigmáticas. Trata-se de uma dupla possibilidade que
divide o debate teórico. Esta polarização dos autores nestes paradigmas cria uma
relação dialética do debate, a medida que ambos têm seu aporte e contribuição para
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tais discussões no âmbito da geografia agrária. Entretanto, nesta divisão
apresentada, nossas análises neste trabalho estão embasadas no Paradigma da
Questão Agrária, orientando-se pelos autores que trabalham com as conceituações
desta corrente teórica e as utilizaremos para as análises e discussões desta
pesquisa.
Concordamos com Fernandes (2005) em que a diferença entre camponês e
agricultor familiar existe somente no plano teórico, pela adoção de um paradigma ou
outro, pois os dois paradigmas (PQA e PCA) são formas diferentes de análise do
desenvolvimento da agricultura. Por isso, optamos por utilizar o conceito de
camponês como é concebido no paradigma da questão agrária, o que nos permite o
uso de agricultor familiar como sinônimo, visto que este paradigma não estabelece
diferença entre os dois.

2.3

Nosso recorte teórico: Paradigma da Questão Agrária – PQA

Partindo do paradigma da questão agrária, analisamos a questão agrária a
partir de dois territórios distintos: o camponês formado pelo campesinato e o do
agronegócio formado pelo latifúndio. Latifúndio e agronegócio são compreendidos
no trabalho como um único território, pois suas ações são coordenadas e
cooperadas na concorrência com o campesinato.
Quadro 3 – Diferenças dos territórios do agronegócio e da agricultura
camponesa
CAMPO DA AGRICULTURA CAMPONESA

CAMPO DO AGRONEGÓCIO

Policultura – uso múltiplo dos recursos naturais.

Monocultura – Commodities.

Paisagem heterogênea e complexa

Paisagem homogênea e simplificada

Produção para o mercado interno e para
exportação

Produção para exportação (preferencialmente)

Cultivo e criação onde predomina as espécies
nativas e da cultura local.

Cultivo e criação onde predomina as espécies
exóticas.

Conservação e enriquecimento da diversidade
biológica.

Erosão genética

Trabalho familiar e geração de emprego

Tecnologia de exceção com elevado nível de
insumos externos

Democratização das riquezas – desenvolvimento
local

Competitividade e eliminação de empregos

Permanência, resistência na terra e migração
urbano – rural
Campo com muita gente, com casa, com

Concentração de riquezas, aumento da miséria e
da injustiça social
Êxodo rural e periferias urbanas inchadas
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escola...
Campo do trabalho familiar e da reciprocidade

Campo com pouca gente

Paradigma da Educação do Campo

Campo do trabalho assalariado (em decréscimo)

Riqueza cultural diversificada – festas, danças,
poesia, música – exemplo: o Mato Grosso é o
maior produtor brasileiro de milho e não
comemora as festas juninas. Já no Nordeste...
AGRI – CULTURA
Fonte: Fernandes & Molina (2004, p. 85)

Paradigma da Educação
diversidade cultural

rural

Perda

da

AGRO – NEGÓCIO

O Quadro 3, nos mostra as principais diferenças territoriais do campo do
agronegócio e do campo da agricultora camponesa. Neste contexto, podemos
relacioná-lo diretamente aos paradigmas apresentados no Quadro 2. Esses dois
modelos representam os territórios que estão em conflitualidade no campo brasileiro.
O nosso recorte é o campo da agricultura camponesa e suas características.
Nosso recorte teórico está pautado no estudo com base no PQA, tal corrente
paradigmática esta referenciada nas obras autores clássicos como Karl Kautsky,
Vladimir Ilitch Ulianov Lênin, Alexander V. Chayanov, Teodor Shanin. Tais autores
na investigação do processo de inserção do capitalismo no campo produziram
conceitos e análises que procuraram entender a posição do camponês diante das
transformações provocadas pela nova lógica emergente no espaço rural, a do
capital.
A obra de Kautsky (1986) evidencia a transformação do camponês e
consequentemente a modificação do campesinato. Segundo o autor, o capital na
agricultura permite a geração da renda fundiária 13. A terra passa a ser inserida numa
outra lógica, que não é mais a do camponês, que a via como elemento de
subsistência. O capitalismo a vê como fonte de obtenção de lucro. Esta mudança
levaria, segundo ele, ao desparecimento gradativo do camponês. Kautsky nos
aponta,
Examinar todas as transformações que sofre a agricultura nas várias fases
do modo de produção capitalista. Devemos verificar se o capital se apodera
da agricultura, como o faz, se a revoluciona, se torna insustentável as
velhas formas de produção e propriedade e se acarreta ou não a
necessidade de novas formas. (KAUTSKY 1986, p.15).
13

Para Kautsky (1986, p. 53) é o que acontece frequentemente nos países capitalistas. Mas a
observação não faz mais do que complicar o exemplo sem modifica-lo na essência. Verifica-se,
então, que a parte da mais-valia agrícola que fica com o proprietário territorial compreende não
apenas a renda fundiária, mas ainda o juro do capital. O preço do solo compreende, além da renda
fundiária capitalista, o juro capitalizado, o que vem a ser, com efeito, nos casos normais o próprio
capital.
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A expressão ―velhas formas de vida‖, citada acima pelo autor, faz referência
ao modelo do campesinato. A produção social, tal como realizada neste modelo,
segundo o autor, não mais daria conta de se encaixar nas alterações
implementadas. Por conseguinte, ele previu o desaparecimento da pequena
propriedade no contexto de sua análise, e o surgimento do latifúndio. Este explica
que,
Não chegou a se verificar aquele rápido desaparecimento do pequeno
estabelecimento, fato que se esperava ou temia acontecer no continente,
conforme sucedera na Inglaterra depois da maciça e triunfal entrada do
grande estabelecimento capitalista a partir dos anos 50. Verifica-se, pelo
contrário, aqui e acolá, a tendência de certa multiplicação do número de
estabelecimentos com pequenas dimensões territoriais (KAUTSKY, 1986, p.
121).

Neste sentido, a produção social não é mais possível. A lógica capitalista
impõe a propriedade privada da terra e seu uso em caráter mercantil, tornando esta
também um produto de comercialização. Kautsky (1986, p. 17) aponta que a medida
que os produtos do solo se tornavam mercadorias e recebiam um valor comercial, a
terra se tornava também mercadoria possuidora de valor. Assim que a produção de
mercadorias agrícolas tomou maiores proporções, no início dos tempos modernos, o
solo deixou de existir com superabundância.
A partir deste processo, o camponês vai sendo expropriado das terras
anteriormente ocupadas, sendo sua única saída vender sua mão de obra e
habilidades para o trabalho agrícola. Agora, este não mais recebera uma parcela da
produção para subsistência, mas sim um salário. Esta mudança é melhor analisada
por Lênin, sendo conceituada de proletarização do camponês. Lênin qualifica este
processo como a deterioração econômica dos pequenos produtores,
Com efeito, a tendência fundamental e principal do capitalismo consiste na
eliminação da pequena produção pela grande, tanto na indústria quanto na
agricultura. Contudo, esta eliminação não deve ser compreendida apenas
no sentido de uma expropriação imediata. Ela pode também assumir a
forma de um longo processo de ruína, de deteriorização da situação
econômica dos pequenos agricultores, capaz de se estender por anos e por
décadas. Esta deteriorização se traduz no trabalho excessivo ou na
péssima alimentação do pequeno agricultor, no seu endividamento, no fato
de que o gado é mal alimentado e, em geral, de baixa qualidade, a terra não
é bem cultivada, trabalhada, adubada, etc.; não há progresso técnico, etc.
(LÊNIN, 1980 apud, FELíCIO, 2012, p. 52-53)

Sob esse mesmo ponto de vista, Kautsky (1986, p. 15) aponta que a antiga
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sociedade da família rural, explorando exclusivamente por seu próprio esforço o
próprio chão, é substituída nas grandes empresas agrícolas por um grupo de
operários contratados, os quais, sob o comando do proprietário, trabalham para ele
na lavoura, guardam o seu gado, enceleiram a sua colheita.
Nestas condições, surge o conflito como consequência do antagonismo de
classes, existente entre o explorador e o explorado, entre o possuidor e o proletário,
penetra na aldeia, no próprio lar do camponês, e destrói a antiga harmonia e a
antiga comunidade de interesses. (KAUTSKY, 1986, p. 15)
Em suma, corroborando com Felício (2012, p.5), o paradigma da questão
agrária defende a tese segundo a qual a questão agrária é estrutural e engendrada
pelo avanço do capital na agricultura (KAUTSKY, 1986; LÊNIN, 1985). Esta questão
não pode ser solucionada pelo capitalismo e sua superação está na construção de
uma outra sociedade,
O Paradigma da Questão Agrária (PQA) possui duas tendências: uma que
entende a hegemonia das relações capitalistas no desenvolvimento da
agricultura como processo de eliminação das relações não capitalistas e
introdução do trabalho assalariado, denominada de proletarização. Esta
tendência concebe a possibilidade de superação da sociedade capitalista e
centra seus estudos nessa perspectiva; existe também outra tendência que
entende a hegemonia das relações capitalistas, mas não aceita a
proletarização
como
único
caminho.
Esta
tendência,
a
do
campesinato, foca seus estudos na recriação do campesinato no
desenvolvimento do capitalismo, observando as possibilidades de
superação deste modo de produção. (CAMPOS, 2012, p. 104)

Conforme Fernandes (2005) apud Campo (2012), os camponeses seriam,
inevitavelmente, atingidos pela penetração das relações capitalistas de produção no
campo, umaoutra base defendia a permanência do campesinato (que não foi
destruído e nem proletarizado), sujeito constantemente destruído e recriado em
virtude do desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo no campo e da
produção capitalista de relações não-capitalistas de produção.
O que se escamoteia sob o nome de ―pequena produção‖ é o abismo social
que separa camponeses – para os quais o desenvolvimento capitalista
significa [...] a fatal desestruturação – de agricultores profissionais – que se
vêm mostrando capazes não de sobreviver (porque não são resquícios de
um passado em via mais vou mesmo acelerada de extinção), mas de formar
a base fundamental do progresso técnico e do desenvolvimento do
capitalismo na agricultura contemporânea. (FERNANDES, 2005 apud
CAMPOS, 2012, p. 211).

Discordamos de Abramovay (1998, p. 129) que em seu trabalho caracteriza
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o camponês como atrasado, pobre, dependente e ultrapassado. Para ele esta
categoria representaria o que há de mais arcaico e periférico no campo. Esse
camponês estaria fadado a desaparecer, pois, ―[...] o capitalismo é por definição
avesso a qualquer tipo de sociedade e de cultura parciais‖. Segundo o autor,
Esses camponeses, ao se integrarem plenamente a essas estruturas
nacionais de mercado, transformam não só sua base técnica, mas
sobretudo o círculo social em que reproduzem e metamorfoseiam-se numa
nova categoria social: de camponeses, tornam-se agricultores profissionais.
Aquilo que era um antes de tudo um modo de vida converte-se numa
profissão, numa forma de trabalho. O mercado adquire a fisionomia
impessoal com que se apresenta aos produtores numa sociedade
capitalista. Os laços comunitários perdem seu atributo de condição básica
para a reprodução material. Os códigos sociais partilhados não possuem
mais as determinações locais, por onde a conduta dos indivíduos se
pautava pelas relações de pessoa a pessoa. Da mesma forma, a inserção
do agricultor na divisão do trabalho corresponde à maneira universal como
os indivíduos se socializam na sociedade burguesa: a competição e a
eficiência convertem-se em normas e condições da reprodução social.
(ABRAMOVAY, 1998, p.126-127).

O camponês nesta pesquisa é entendido em sua multiplicidade de formas.
Para além deste termo, primeiro muitos outros podem surgir pela auto identificação
dos sujeitos do campo. Afinal, o próprio conceito é trazido de modelos europeus e
ajustado à realidade brasileira. Consideremos a essência deste termo Shanin (2005)
nos aponta que nem por isso o conceito não deve ser abandonado. Afinal, se há
fatores comuns é o vínculo com o campo (espaço agrário), com a terra (espaço de
sobrevivência) e a familiar (vinculo parental e de trabalho), ou em nível mais amplo o
vínculo com a comunidade (campesinato). Para Shanin (2005, p. 3),
Segue-se uma variedade de características economicamente relevantes.
Por exemplo, o planejamento da produção e o cálculo do desempenho
diferem substancialmente dos de uma empresa capitalista. As noções de
subconsumo camponês de Kautsky e de ―auto-exploração‖ de Chayanov
parecem referir-se a um problema geral de pobreza e opressão, mas
também às suas resoluções específicas, sob formas que não operam fora
do âmbito da economia camponesa. O padrão efetivo de controle da terra,
expresso na propriedade familiar, e os ―direitos de posse‖ diferem da
propriedade legal dos não camponeses contemporâneos. Uma vasta série
de funções ocupacionais é ―encaixada‖ na situação de camponês como uma
ocupação. Os métodos típicos de expropriação do excedente camponês
pelos detentores do poder político e econômico são diferentes daqueles
usados em relação aos trabalhadores assalariados.

Essas características são fundamentais para compreendermos quem é o
camponês e como este se organiza e produz seu espaço tendo como elemento
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central a terra e o trabalho (familiar). Estes dois são estruturantes do seu modo de
vida. Daí podemos entender a importância da terra para o camponês, pois, é nela
que ele constrói todas as suas relações e obtém seu sustento e de toda família, seja
pela produção direta dele ou pela obtenção pela troca dos rendimentos de sua
produção excedente. Portanto, não podemos tratar do camponês sem levar em
conta esses fatores, por isso tomamos como estruturante essas características.
A distância entre camponês e agricultor familiar encontrada na análise de
Abramovay é tão grande quanto à distância que separa dois irmãos
agricultores: um em Santa Catarina e outro em Rondônia. O que ficou é
competitivo e eficiente, portanto integrado em um mercado completo. O que
migrou é incompatível com a plenitude do mercado. Um é agricultor familiar
e o outro é camponês. São membros da mesma família, mas separados
pelas contradições, diferenciados e metamorfoseados pelas desigualdades
e pelos paradigmas. (FERNANDES, 2004, p.16)

Fernandes faz uma crítica pertinente ao trabalho de Abramovay no que se
refere à inserção do camponês ao mercado. O autor distingue que esta inserção
parcial ou plena ao mercado não pode ser tida como virtudes, pois o mercado é
controlado pelas regras capitalistas, e a produção camponesa não está pautada nos
princípios de competição e eficiência, mas sim na reprodução do seu modelo
tradicional no qual este produz sua própria dinâmica. Estes fatores são verificáveis
ao se pesquisar os camponeses de Rondônia, que ainda conservam em grande
parte seu aspecto ideológico, não tendo sido ainda substituído pelo comportamento
―moderno‖ derivado das práticas mercantis. Mas, ao mesmo tempo isso não significa
dizer que os camponeses sejam avessos às mudanças de ordem técnica
(FERNANDES, 2004).
Do processo de migração dos camponeses e a formação espacial destes em
Rondônia, entendemos como um resultado direto da própria questão agrária do país
nas décadas de 1950 e meados 1960. Esse período é marcado por uma forte
intensificação das lutas camponesas no campo e uma primeira articulação dos
movimentos sociais brasileiros, que são rompidos com o golpe militar e civil. As
ações dos governos militares são preponderantes para espacialização camponesa
em Rondônia a formação da questão agrária deste estado.

2.4

Questão agrária e Colonização da Amazônia

Consideramos importante tratar como as ações estatais na tentativa de
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resolver a questão agrária, foram fundamentais para o processo que ficou conhecido
como ―ocupação da Amazônia‖, gerou a produção do espaço de Rondônia em
especial com a participação camponesa. A construção e disseminação desse
discurso foi bastante utilizado como justificativa para integração desta nova fronteira
ao restante do país. Neste processo, é dada maior ênfase a colonização de
Rondônia, área de interesse deste estudo. Buscamos neste recorte histórico
demonstrar como o processo migratório, incentivado pela forte propaganda estatal,
levou a uma elevada atração, entre outros, de camponeses para o ―Eldorado‖,
justificando assim a presença destes atores sociais e a construção dos espaços
destes em Rondônia.
Figura 3 – Capa da Revista Veja, 1982.

Fonte: Arquivo Digital da Revista Veja.

Podemos ver na Figura 3, uma capa da revista Veja do ano de 1982, o que a
imagem nos retrata é uma família unida trabalhando numa plantação. O sorriso nos
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rostos certamente procura demonstrar a felicidade daqueles que vieram para o
Eldorado e conseguiram a tão sonhada terra que permitia a sobrevivência da família
por meio da agricultura. Esta edição foi divulgada já nos últimos anos do regime
militar, mas representa bem o processo desencadeado especialmente neste período
da história do país que resultou na colonização da Amazônia e de Rondônia como
parte daquilo que pelos governos tratava-se de reforma agrária.
A posição do território que hoje constitui o estado de Rondônia e sua
localização no domínio amazônico sempre lhe atribui algumas inferências que
permeiam o imaginário social. A mentalidade de que Rondônia é um estado
selvagem, em condição de atraso ainda pode ser encontrada a depender da parte
do país em que se fale de Rondônia. Em algum momento algum morador do estado,
estando em outra parte do país, ao citar ser de Rondônia, recebeu olhares de
estranhamento, por não ser indígena, se for o caso. Desta simples informação,
normalmente muitos questionamentos surgem, quando em um diálogo com alguém
que nunca visitou esta unidade federativa.
Este tipo de situação refere-se a uma construção ideológica sobre a
Amazônia e seus estados constituintes. Tal informação nos remete as diversas
justificativas que foram usadas, em especial, pelos Governos Militares para justificar
a necessidade estratégica de ocupação destas áreas do território nacional.
Estranhamente e intencionalmente a palavra ―ocupação‖, que poderia ser substituída
por outras, aparece nos registros históricos que tratam das políticas territoriais
implantadas entre 1964-1985. Para Amaral (2004),
O que fundamenta as políticas do Estado no período compreendido por
nosso estudo é a categoria de ―vazio demográfico‖, consubstanciada na
evidência empírica de que na Amazônia havia uma baixa densidade
demográfica. É dessa maneira que o Estado instituí um ―vazio social‖ em
um território ocupado milenarmente por nações indígenas secularmente por
caboclos originários da época do extrativismo da borracha, e modernamente
por posseiros. (AMARAL, 2004, p. 64)

O autor torna evidente que a ideia de vazio demográfico é falsa a medida
que indica classes sociais que já povoavam a região antes mesmo das políticas que
viriam a ser implantadas pelo Estado. Mesmo assim, percebemos o termo
―ocupação‖, sendo fortemente utilizado a partir dos anos 1960, relacionado a ideia
da Amazônia como grande vazio demográfico, mas esse ideário é anterior. Tal
processo, foi amplamente analisado na obra ―Mata Virgem Terra Prostituta‖, de
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Amaral (2004). Na apresentação o professor Ari Ott expõe os principais mitos
existentes em torno e sobre a Amazônia, dentre eles neste caso, destacamos,
Mito do vazio demográfico, que produziu a crença de uma região virgem,
um imenso espaço vazio, ou a última fronteira da humanidade. Por este
enfoque, a Amazônia é uma terra sem homens para onde os homens semterra devem migrar, aliviando os problemas da pressão populacional nas
áreas periféricas, ao mesmo tempo em que são ignorados os direitos
seculares das populações que habitam a região. (AMARAL, 2004, p. 10)
(Grifo nosso).

Desta citação queremos evidenciar a parte grifada que nos faz questionar,
quem eram esses homens sem-terra que deveriam migrar? Uma primeira resposta a
essa pergunta seria que tais homens, em grande parte, eram familiares que já
sofriam com os efeitos da forte inserção do Capital no espaço agrário e a formação
dos complexos agroindustriais que já estavam amplamente disseminados no
sudeste e sul do pais, levando a uma intensa concentração das terras e
dispensando a mão de obra de várias famílias camponesas. Esse contexto também
é descrito por Costa Silva (2017, p.3),
O golpe civil-militar que governou o Brasil (1964-1985), ao seu modo,
produziu uma nova geografia regional, impondo como ―solução‖ dos
conflitos agrários a política de expansão das fronteiras internas, investindo
na colonização dirigida, na migração e consequente a ocupação de terras
no Norte do país, posteriormente instituída como região de planejamento da
Amazônia Legal. Dado a crise social e econômica que configurava o Brasil,
visto que os processos de expropriação no campo impuseram forçosamente
para milhares de famílias camponesas o caminho da cidade, ampliando as
desigualdades sociais, o alargamento da fronteira econômica para a
Amazônia emergiu como política geoestratégica de primeira grandeza. Aos
camponeses brasileiros, uma vez mais a jornada migratória emergiu como
estratégia de sobrevivência, considerando que a modernização do capital
agrário e industrial nas regiões Sul e Sudeste do Brasil produziu uma
estrutura fundiária ainda mais concentrada, sustentada pela violência social,
simbólica e de classe impostas ao campesinato e às populações rurais mais
pobres.

Ao analisar o trecho acima, devemos observar com atenção ao plano militar
para resolver três problemas latentes daquele momento. Um deles era a
―desocupação‖ do território estratégico amazônico que gerava suposta instabilidade
na segurança nacional; outro era a crise socioeconômica do pós-guerra causada
pela redução das exportações de alguns itens; e, também pela expropriação
camponesa em especial no centro-sul, resultado do processo de industrialização que
marcava o fim dos monopólios das grandes fazendas, principalmente, de café o que
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acentuou a questão agrária do país. Um problema convergiu como solução para o
outro como afirma Martins,
É que o encaminhamento da questão agrária, pela ditadura militar, não
podia fazer-se separadamente da questão do desenvolvimento econômico,
inclusive do desenvolvimento da agropecuária, entendidos como
fortalecimento da grande empresa capitalista e sua expansão. O governo
procurou ajustar o problema da terra aos objetivos do desenvolvimento
econômico e, ao mesmo tempo, aos objetivos da segurança nacional, o que
significa impedir ou dificultar o desdobramento político da luta pela terra.
(MARTINS, 1984, p. 33).

Este autor nos permite compreender, que as inúmeras ações do governo
buscavam dar conta dos diferentes problemas sociais e econômicos da época,
dentre eles estava à questão agrária. Para ele a combinação de diversas medidas o
governo militar ao seu modo procurou realizar uma reforma agrária, talvez não
aquela que os expropriados do campo gostariam, mas uma subordinada aos
interesses estatais que visavam atender a reprodução ampliada do capital. Nesse
sentido, o autor revela que as ações dos governos militares sempre foram bastante
ambíguas quanto aos efeitos produzidos. (MARTINS, 1984)

2.5

Formação da Questão Agrária em Rondônia

As iniciativas de fortalecimento, desenvolvimento e ocupação da Amazônia
são anteriores a ditadura militar, mas com certeza tiveram grande influência nas
políticas governamentais que seriam estabelecidas durante esse período. Um
primeiro passo foi a Lei de 1.806, de 6 de janeiro de 1953 que normatizou o Plano
de Valorização da Amazônia já era previsto na constituição de 1946 criada no
mandato de Eurico Gaspar Dutra. Esta lei estabeleceu os interesses nacionais para
a Amazônia naquele momento.
Seus objetivos gerais foram: a) Assegurar a ocupação da Amazônia em um
sentido brasileiro; b) Constituir na Amazônia uma sociedade economicamente
estável e progressista, capaz de, com seus próprios recursos, prover a execução de
suas tarefas sociais; c) Desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e
complementar ao da economia brasileira. Tais objetivos ficaram sob incumbência da
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Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA14.
Anterior a atuação da SPVEA a Amazônia vinha se recuperando de uma
crise gerada pela queda nas vendas da borracha, que havia sido o último grande
ciclo econômico da região, incentivado em especial pelos Estados Unidos da
América, no período entre a primeira e segunda Guerra Mundial, tendo sido findado
devido a baixa competividade com os preços da concorrência internacional em
especial por fatores relacionados a logística de transporte e escoamento do produto.
Nesse sentido, uma das principais missões desta Superintendência era fortalecer a
migração e formação de um novo ciclo econômico em terras amazônicas.
A agricultura foi a principal estratégia pensada como forma de atração e
fixação da população. Mais uma vez, a logística de acesso e transporte neste
espaço era um desafio para efetivação e sucesso destes planos. A oligarquia local
ainda procurava reafirmar sua força e influência, mesmo naquele cenário de crise.
Esta se opunha fortemente ao SPVEA quanto a pensar superação total do
extrativismo da borracha, que também ia contra os interesses dos homens que já
haviam se instalado na região, principalmente oriundos da região nordeste.
Uma das alegações para o golpe civil-militar em 1964, estava na justificativa
de combater possíveis avanços do ―Socialismo‖ para o país, visto como vestígio a
possibilidade de realização da reforma agrária pelo Governo João Goulart. Devemos
lembrar que em nível mundial o contexto histórico foi marcado pela Guerra Fria, em
que a disputa ideológica entre Socialismo de Capitalismo polarizava o mundo entre
os que se aliavam ou a União Soviética ou aos Estados Unidos da América. Nesse
período o Brasil representado pelos militares manteve alianças com os EUA, de
modo que esses tiveram grande influência nas ações políticas e econômicas
brasileiras. (MARTINS, 1981)
O cenário na época era marcado por uma forte inserção do Capital na
indústria, e por consequência na agricultura, ao passo que se consolidavam com
maior força as lutas dos movimentos sociais e agrário no campo, com o surgimento
de organizações e ligas camponesas, apoiadas pelos Sindicatos Rurais e
Instituições como a Igreja Católica por intermédio da Comissão Pastoral da Terra –
CPT, como afirma Oliveira (1997),

14

Histórico – SUDAM. Fonte: <http://www.sudam.gov.br/index.php/institucional?id=87> Acesso em 03
jan. 2018.
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Contraditoriamente, o campo brasileiro do final dos anos 50 e início dos
anos 60 estava sendo sacudido pelos movimentos populares em luta pelo
acesso à terra. Do Nordeste ao Sul, os trabalhadores rurais faziam da luta
seu instrumento de conquista da terra, que estruturalmente o
desenvolvimento capitalista no campo lhes tinha negado. (OLIVEIRA, 1997,
p. 143-144)

Para acalmar os ânimos dessa época turbulenta da história do país, ainda
no primeiro ano Castelo Branco, primeiro presidente do Regime Militar, promulgou
Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. A
propriedade privada das terras do país já havia sido garantida pela Lei de Terras
1850. O Estatuto da Terra vem no ensejo de disciplinar o as relações fundiárias no
Brasil, principalmente o uso e ocupação das terras (MARTINS, 1981). Seu conteúdo
traz conceitos novos que foram fundamentais para nortear a política agrária no país,
podemos citar como exemplo, a Reforma Agrária, e noções de estrutura fundiária
com a ideia de Módulo Rural, Minifúndio e Latifúndio.
O Próprio Estatuto da Terra foi elaborado de tal forma que se orienta para
estimular e privilegiar o desenvolvimento e proliferação da empresa rural. O
destinatário privilegiado do Estatuto não é o camponês, o pequeno lavrador
apoiado no trabalho da família. O destinatário é o empresário, o produtor
dotado de espirito capitalista, que organiza a sua atividade econômica
segundo os critérios da racionalidade do capital. Na classificação das
propriedades (minifúndio, empresa, latifúndio por exploração e latifúndio por
dimensão), a pena é distinta para o minifúndio e para o latifúndio. O
minifúndio é contemplado com medidas especificamente referidas ao
tamanho da propriedade, com o impedimento da fragmentação na herança,
e as pressões destinadas ao remembramento da propriedade. Já o
latifúndio pode até mesmo transformar-se numa empresa. (MARTINS, 1984,
p. 33).

Com o Estatuto da Terra (já verificada ineficiência dos trabalhos da SPVEA),
Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, extingue a Superintendência do Plano de
Valorização Econômica da Amazônia - SPVEA, cria a Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. É criada com a finalidade de planejar,
coordenar, promover a execução e controlar a ação federal na Amazônia Legal,
tendo em vista o desenvolvimento regional. Esta nova Superintendência é criada
com um caráter mais operacional, como se podem perceber no texto da Lei que já
previa dentre algumas ações, as fontes dos recursos que seriam destinados para
realização dos projetos.
As ações eram parte das estratégias Geopolíticas do Governo Militar para
manter a soberania sobre as terras, especificamente as terras devolutas, ou sob
poder estatal, que não estavam devidamente asseguradas e integradas ao território
nacional (IANNI, 1979).
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Segundo Costa (2001),
Os marcos da ocupação recente, pela sua importância para as políticas
territoriais da região, foram as transformações da SPVEA em SUDAM
(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e do BCA (Banco da
Amazônia S/A), além de um incremento considerável nos mecanismos de
incentivos fiscais, regulamentados em lei de 1968. Por esses mecanismos,
empresas privadas interessadas em investir na região, poderiam obter
isenção de até 100% do imposto de renda, por 15 anos, além de outros
benefícios fiscais específicos. Com isso a estratégia do governo era de
canalizar investimentos preferencialmente a projetos agrícolas, pecuários e
industriais na região. (COSTA, 2001, p.68)

Com esta estratégia o Governo Federal conseguiu atrair os interesses e
capital da inciativa privada para a região15. Tais recursos foram implementados
também por contrapartida pública intermediada pelo BCA que foi fundamental.
Segundo Becker (1991, p. 27), entre 1966 e 1985, 590 projetos agropecuários foram
aprovados pela SUDAM, para implantação em 134 municípios. Assim, este processo
leva a apropriação de terras por grandes fazendeiros e expulsão dos posseiros.
Outra importante política se deu no Governo de Emílio Médici, em 1970, ao
lançar o Programa de Integração Nacional – PIN instituído pelo Decreto-Lei nº 1.106,
de 16 de junho de 1970. Tal programa tem uma direta ligação com o slogan
nacionalista fortemente difundido pelos governos militares: Integrar para não
entregar. A integração deveria acontecer especialmente por meio de obras de
infraestrutura para atender as demandas econômicas e sociais nas regiões Norte e
também Nordeste (IANNI, 1979).
Dentre as muitas necessidades em termos de infraestrutura uma das mais
latentes para região norte estavam ligadas ao acesso rodoviário. Ou seja,
estabelecer redes de transportes tanto para o trânsito de pessoas, como chegada e
escoamento de produtos/produção. Para tal, a primeira etapa do PIN previa uma
ação coordenada junto ao Ministério dos Transportes para construção imediata de
rodovias e embarcadouros fluviais (COSTA SILVA, 2010).
A construção das rodovias era condição sine qua non para garantir a
15

Conforme Oliveira (2007, p. 143), dessa forma, a abertura das novas frentes de ocupação nesse
aspecto estrutural, o Estado e o capital privado sempre deram as mãos. O capital privado, através da
venda de terras dos camponeses procura, por um lado, realizar, extrair a renda da terra e, por outro,
simultaneamente, ir formando os ―viveiros de mão-de-obra‖ para seus projetos de exploração
capitalista da terra. O Estado, por sua vez, tem ficado com a tarefa de buscar conter as tensões
sociais e, nesse processo, tem feito dos projetos de colonização ―válvula de escape‖ das áreas de
tensão social. Assim, tem sido historicamente a ―Marcha para o Oeste‖ e a colonização na fronteira.
Entretanto, nessa etapa recente da ocupação da Amazônia encontramos uma característica
específica que se expressa no corte monopolista do processo.
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realização de qualquer projeto pensado para a fronteira Amazônica. Estas foram
essenciais para garantir o fluxo de mercadorias e pessoas, possibilitando também a
formação de pequenas cidades nos seus entornos. Silva (2010) definiu-as como
materialidade técnica do território nacional, exatamente porque elas vão delinear as
primeiras áreas de ocupação, e vão de certa forma definir o traçado das áreas que
serão ocupadas em primeiro e segundo plano, o que está diretamente ligado a forma
como o território foi sendo povoado por diferentes grupos sociais. Este último autor
nos oferece uma classificação baseada na tipologia, direção e principais eixos que
foram constituídos na época.
Quadro 4 – Organização e tipologia da rede rodoviária federal
Tipologia
das
Rodovias

Direção

Principais eixos

Radiais

Parte do Anel Rodoviário de Brasília em BR – 010 (Brasília- Belém)
BR – 040 (Brasília – Rio de Janeiro)
direção aos extremos do país.

Longitudinais

Direção Norte-Sul

Transversais

Rodovias disposta na direção lesteBR – 230 (Transamazônica)
oeste

Diagonais

De ligação

BR – 174 (Cáceres – Boa Vista) BR –
101 (Sul - Nordeste)

Rodovias disposta na direção noroesteBR – 364 (São Paulo-Rondônia-Acre) BR –
sudeste e nordeste – sudoeste
319 (Porto Velho - Manaus)
Apresentam-se em qualquer direção.
Em geral ligam rodovias federais, ou
pelo menos uma rodovia federal a
cidades ou pontos importantes ou ainda
as nossas fronteiras internacionais.

BR – 421 (Ariquemes, Nova Mamoré, GuajaráMirim em Ro,ndônia)
BR – 429 (Ji-Paraná – Costa Marques em
Rondônia)
BR – 425 (Guajará-Mirim até BR-364 em
Rondônia)

Fonte: Costa Silva (2010) extraído originalmente do Ministério dos Transportes, 2008. Elaboração: R.
G. C. Silva

No Quadro 4, entre as previstas para Rondônia, a BR-364 teve maior
importância, primeiramente por interligar o estado de um extremo ao outro, bem
como dar acesso aos demais Estados brasileiros. Becker (1991) nos aponta que a
consolidação desta rodovia permitiu canalizar o fluxo de camponeses expropriados
pela modernização agrícola no Sul no país. Segundo Costa Silva (2010) esta se
constitui num sistema rodoviário que alicerça a interiorização do território, o
desenvolvimento de novas atividades agropecuárias e a expansão da presença
humana nos recônditos do espaço regional.
Tal rodovia é base para o esboço de muitos projetos de instalação de
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cidades e linhas rurais, exemplificado pela Figura 4, a seguir, que mostra o exemplo
da PIC, de Ouro Preto, em Rondônia.
Figura 4 – Modelo de Distribuição de Lotes no PIC de Ouro Preto.

Fonte: Mello, 2006, p. 33 in Moser e Erneste 2016

O PIN mobilizou também o Ministério da Agricultura, que seria responsável
por executar a parte relativa à colonização e reforma agrária. A esse respeito Costa
Silva (2017) afirma que,
Na geopolítica pensada para a Amazônia, a colonização agrícola se tornou
uma política territorial estratégica, compondo a lógica de intervenção que
alimentou as transformações espaciais que se projetara à região. Embora a
política de colonização já estivesse pensada no Estatuto da Terra, seu
aproveitamento mais intenso ocorreu com o Programa de Integração
Nacional (PIN), no Governo Médici. (p.73)

Em resposta a essas metas, vinculado ao Ministério da Agricultura é criado
pelo Decreto Lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970, o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA. Esta entidade teve como foco principal a implantação
de projetos de colonização voltados para o Norte do Brasil. Desta maneira, o foco
era desenvolver a região com a distribuição de terras para produção e, para isso era
necessário do desmatamento.
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Com a criação e atuação do INCRA, se evidenciou que o objetivo não era de
fazer reforma agrária ou resolver a questão agrária, mas sim, conter a todo custo as
pressões sociais em torno da estrutura fundiária nas áreas já inseridas na lógica
capitalista. Apenas em casos extremos haveria em último caso desapropriação de
terras. Mas, desapropriar demandava um procedimento repleto de entraves, o que
incluía, inclusive, audiência com o Ministro da Agricultura, porém por diversas
estratégias típicas dos militares jamais viria a acontecer. Por isso como ratifica
Martins (1984),
A reforma agrária ficou, portanto, circunscrita aos casos de tensão social
grave, em áreas prioritárias, quando então pode haver a desapropriação por
interesse social, e aos casos de reassentamento de mini fundiários, ou
vítimas de conflitos, em outras regiões. As regiões de reassentamento e
colonização seriam as regiões pioneiras, o que já naquele momento queria
dizer fundamentalmente o que viria a ser em pouco a Amazônia Legal. É a
partir dessa concepção da questão agrária, portanto, que a Amazônia é
incorporada à situação social e à estrutura de relações sociais, econômicas
e de poder que constituem base contemporânea de lutas camponesas pela
terra no Brasil. (MARTINS, 1984, p. 33).

Assim, percebemos o porquê a colonização agrícola foi tida como a melhor
estratégia para garantir a vinda de migrantes para Amazônia. Outro elemento
importante foi de colocar em prática parte do previsto no Estatuto da Terra. Diga-se
parte, porque de fato o que se concretizou foram apenas ações voltadas a
―ocupação‖ do território, tendo em vista como já apontado anteriormente tal espaço
era considerado um vazio humano.
Sobre a atração de pessoas Costa (2001) aponta que,
Dentro dessa estratégia, caberiam ao Estado os investimentos de
infraestrutura regional, tais como transportes, energia, etc., criando as précondições materiais para a ocupação pretendida. Ao estado caberiam
também, como veríamos mais tarde, as políticas de atração populacional,
através de projetos institucionais de colonização, politicas essas
principalmente dirigidas preferencialmente as populações nordestinas.
(COSTA, 2001, p. 68).

Um dos principais artifícios utilizados pelo Estado para executar esta tarefa
foi à propaganda. A intencionalidade destas propagandas voltava-se a mostrar que
existiam terras ―vazias‖ a serem colonizadas pelos homens e mulheres que pelo país
afora reivindicavam terras e por reforma agrária, independente da região.
O exemplo, do forte apelo da mídia impressa, principal meio de circulação na
época, estava no discurso de que existiam terras a serem conquistadas na
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Amazônia. Que a região Amazônica precisava ser ocupada por brasileiros. Podemos
observar na Figura 5 este apelo.
Figura 5 – Capa da Revista Veja, 11 de agosto de 1971.

Fonte: Arquivo Digital da Revista Veja. Acesso em 05 jan. 2018

Em relação ao modelo adotado pelo INCRA, ou seja, a colonização Dirigida,
era apontada como procedimento ideal de ocupação das novas frentes de terra. O
principal diferencial deste modelo está na participação do Estado no controle dos
projetos, como forma de prevenção para qualquer levante popular, uma vez que as
terras

na

verdade

estavam

primeiramente

voltadas

às

grandes

projetos

agropecuários.
Entretanto, esses projetos dependiam de mão de obra camponesa, o que de
certo modo, gerava uma contradição em relação aos diferentes grupos cooptados.
Neste contexto, Oliveira (2001, p.143) explica que os governos militares procuraram
―administrar‖ esta contradição; e, ao mesmo tempo, aprofundaram-na. Reprimiram
os movimentos populares e deram todo apoio aos investimentos incentivados no
campo. Ainda, segundo Perdigão e Bassegio (1992),
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A política de Colonização Dirigida surgiu, assim, como alternativa para
justificar e legitimar a intervenção do Estado na Manutenção da Estrutura de
Apropriação e dominação vigente. E ela não foi mais do que uma forma de
evitar transformações na estrutura agrária, como válvula de escape para
evitar pressões demográficas e sociais em áreas carentes de reforma
agrária. Numa palavra, a política de Colonização Dirigida foi apenas um
meio de impedir a realização de uma autentica reforma agrária no Brasil.
(PERDIGÃO e BASSEGIO, 1992, p. 87)

Temos então, um modelo que não deu solução ao problema dos que
estavam sem terras, mas apenas a sua conveniente transferência para a fronteira
Amazônica. A intenção de o Governo Militar como fica evidente no texto de Perdigão
e Bassegio (1992), é de escamotear as pressões em torno da reforma agrária.
Muitos aceitaram as propostas governamentais, outros preferiram permanecer
lutando nos mesmos locais em várias partes do país.
Essa oportunidade não foi dada igualmente a qualquer interessado, alguns
chegavam a passar por um processo seletivo, por meio de entrevistas realizadas
pelo INCRA, que iria qualificar se os migrantes tinham ou não o perfil desejado para
receberem a terra e os incentivos governamentais. Neste processo, muitos foram
mais uma vez espoliados da oportunidade do acesso a terra, em especial os que
não detinham capital de contrapartida. Perdigão e Bassegio (1992) pontuam que,
Na verdade, o que houve em Rondônia foi Colonização e Regularização
Fundiária. Reforma Agrária é aquilo que não houve, ou seja, Reforma
Agrária seria a redistribuição de terra, seja ela produtiva ou não, lá no
Paraná, Espirito Santo, Minas Gerais..., para os agricultores que dela
necessitavam para trabalhar lá. Justamente, para não fazer a Reforma
Agrária, é que o Governo criou o ―Eldorado Rondônia‖ e para cá fez vir
milhares de famílias, ludibriando-as com a promessa de haveria terra para
todos. Para a maioria aconteceu aqui o que já tinha vivido nos Estados de
procedência. (PERDIGÃO e BASSEGIO, 1992, p.88)

Tal realidade só viria a ser constatada mais tarde, em alguns casos, quando
na chegada ao novo território. O que ocorreu foi que por muito tempo os migrantes
foram iludidos por todas aquelas propagandas. Além da busca da terra, outro fator
que com certeza contribuiu muito para motivar a vinda de muitos eram as condições
de desemprego no Sul e Sudeste, gerado pela crise econômica, pela
industrialização, pelo constante êxodo rural, pela concentração de terras, entre
outros fatores que já geravam grande vulnerabilidade social e um grande número de
expropriados.
Esse fator leva os trabalhadores a acreditarem nas promessas do
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―Eldorado‖, ou então eram empurrados por um puro sentimento de ―não há nada a
perder‖. Quanto a este processo, Oliveira (2001) nos revela que,
Dessa forma, a abertura das novas frentes de ocupação na Amazônia
sempre trouxe consigo esse caráter contraditório da formação da estrutura
fundiária brasileira no seio da lógica do desenvolvimento capitalista. Assim,
o processo que leva os grandes capitalistas a investirem na fronteira contém
o seu contrário, a necessária abertura dessa fronteira aos camponeses e
demais trabalhadores do campo. Quer através dos projetos de colonização
oficial ou particulares, ou mesmo simplesmente através da abertura das
posses, os camponeses e demais trabalhadores procuram, ainda que
conjunturalmente, romper com o processo de expropriação a que estão
submetidos. Abrem luta contra tudo e contra todos na caminhada pela
reconquista da terra para o trabalho livre. (OLIVEIRA, 2001, p. 143).

Percebe-se assim, que o processo de ocupação permitiu também a atração
de camponeses. Não por acaso, estes eram essenciais como mão de obra para os
projetos agroindustriais que seriam implantados a partir do modelo de colonização
agrícola. Com essa característica fica evidente a contradição posta pela lógica
capitalista, pois havendo a concretização haveria a necessidade de grande volume
de pessoas para trabalharem nas atividades econômicas em especial agrícolas.
Para Oliveira (2007) juntava-se a ―fome com a vontade de comer‖, o autor nos
aponta que,
Era preciso levar trabalhadores para que fosse possível implementar os
planos da ―Operação Amazônia‖, pois de nada adiantariam grandes projetos
agrominerais e agropecuários em uma região ande faltava força de trabalho.
A alternativa foi a mesma empregada de há muito em território brasileiro
para suprir a falta de trabalhadores: lançar mão de programas de
colonização. (OLIVEIRA, 2007, p. 122)

Assim sendo, os projetos de colonização oficiais foram alocados em diversas
partes para melhor distribuir os migrantes que viriam a ser assentados.

Tais

pioneiros, que vieram motivados pela posse de terra e oportunidade do trabalho
livre, que infelizmente não se concretizou para todos, como veremos mais adiante.
Retomando a ideia da colonização dirigida, esta se efetivou em Rondônia,
mediante os Projetos Integrados de Colonização – PIC, Projetos de Assentamentos
Dirigidos – PAD, Projetos de Assentamentos – PA e Projetos de Assentamento
Rápido – PAR. Tais projetos foram aplicados em diferentes espaços e épocas no
Estado. Todo projeto previa uma ampla e distribuída estrutura prevendo também de
como se daria a organização social, tendo como fator central um ordenamento no
qual o elemento central era o espaço rural. Segundo Becker (1998),
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Os projetos recentes de colonização oficial se iniciaram com o PIN
(Programa de Integração Nacional), prevendo-se a sua localização numa
faixa de 100 km de cada lado de cada rodovia federal. Foram concebidos
num esquema de urbanismo rural a ser implantado nas áreas de ―vazio
demográfico‖: lotes de 100 ha seriam distribuídos aos colonos que teriam
numa rede hierarquizada de núcleos urbanos – rurópolis, agrópolis e
agrovilas – a base para sua organização. Vários tipos de projeto, contudo,
foram utilizados, cada um com um grau diferente de responsabilidade do
INCRA, desde PIC (Projeto Integrado de Colonização), em que o INCRA se
encarrega de organizar todo o assentamento, inclusive da assistência
técnica e financeira aos colonos, até projetos de Assentamento (PA), ou
projetos de Assentamento rápido (PAR), em que sua atuação se reduz até a
simples demarcação e titulação das parcelas ocupadas espontaneamente.
(BECKER, 1991, p. 32).

Sendo assim, os PICs, principal ação colonizadora, eram executados em 5
(cinco) etapas, em tese foram os mais estruturados, haja vista a assessoria
oferecida pelo INCRA quanto demarcação dos lotes, linhas de acesso e estradas.
Nesse modelo procurou-se assegurar também aos assentados algumas condições
quanto a saúde, educação, assistência técnica e posterior comércio do que viria a
ser produzido. Becker (1991) destaca que,
Os PIC que tiveram extraordinário efeito demonstração: um pequeno
número de parceleiros foi assentado com toda assistência do Estado,
atraindo grande massa de população que ―espontaneamente‖ se assenta
com suas próprias mãos de acordo com o modelo oficial, tendo depois sua
situação regularizada. Mas em contrapartida, o fluxo populacional excedeu
em muito a capacidade de controle do INCRA - a população cresceu de 36
935 habitantes em 1950 para 888 430 em 1984, obrigando o Estado a se
adaptar, recorrendo a novas formas de assentamentos, cada vez com
menores lotes (50 e mesmo 20 há, em vez de 100), menor investimento do
Estado, e, crescente, a reboque do povoamento. (BECKER, 1998, p. 36).

O crescente fluxo de migrantes que chegavam a proporções além do
previsto, fez com que o INCRA tivesse que rever sua linha de atuação. A demanda
de pessoas a serem assentadas crescia tão rapidamente que as áreas destinadas
não eram suficientes. Havia filas de espera para obter os lotes, algumas destas
famílias enquanto aguardavam se submetiam ao trabalho assalariado para obter
condições de sustento (PERDIGÃO e BASSEGIO, 1992). A situação fugia ao
controle do Estado.
Num segundo momento, o INCRA adotou como estratégia os PADs, neste
modelo o Estado apenas se comprometia a abrir algumas estradas de acesso. O
público precisaria ser mais especializado do que um trabalhador rural, ou seja,
deveria ter um mínimo de conhecimento agrícola, melhores condições econômicas e
experiência com relação a obtenção de crédito bancário (AMARAL, 2004, p. 57). Os
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PADs representavam também, a presença de grandes propriedades como podemos
verificar na análise de Costa Silva (2012), que,
Os PADs Marechal Dutra e Burareiro foram experiências dirigidas a uma
nova forma de exploração agrícola, centrada na grande propriedade para
produzir produtos de exportação, principalmente cacau. Na prática, esse
novo modelo consistiu na formação de territórios de grandes fazendeiros,
sendo espaços de grupos economicamente fortes, como ocorreu na região
de Ariquemes. Esses sete projetos incorporaram cerca de 2.575.797
hectares ao processo produtivo, dos quais 1.759.521 há (68%) foram
destinados às famílias de pequenos camponeses, cujos lotes eram de 100
ha, representando 69% das famílias assentadas. (COSTA SILVA, 2012. p.
64)

Mais tarde, devido aos resultados dos projetos de colonização, mesmo num
momento Político de desestímulo à migração, como podemos ver na Figura 6, onde
até os termos das notícias sofrem drásticas mudanças em relação as referências
anteriores, o ―Eldorado‖ passa a ser tratado de ―Faroeste Brasileiro‖. A realidade
enfrentada por muitos daqueles que vieram passa a ser noticiada como forma de
conter o aumento do fluxo de colonos que sempre se manteve crescente apesar das
dificuldades.
Figura 6 – Reportagem da Revista Veja, 27 de agosto de 1980

Fonte: Arquivo Digital da Revista Veja. Acesso em 05 jan. 2018
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Tendo em vista as dificuldades encontradas pelo próprio INCRA, conforme
Figura 6, em acompanhar e assentar todos os colonos migrantes que chegavam
sem parar em grande volume. Neste contexto, a partir de 1980 o INCRA passa a
executar os PARs (Projetos de Assentamento Rápido). As diferenças principais
neste novo molde estavam no tamanho dos lotes que passaram a ser de no máximo
50 ha, e a infraestrutura oferecida era quase nenhuma, pois sequer contemplava as
estradas de acesso, eram oferecidas apenas picadas.
As estradas somente viriam a serem abertas ou pelos próprios assentados
ou em momento posterior quando houvesse produção. Este modelo contemplou
especialmente famílias de pequenos produtores. As dificuldades eram imensas, o
Governo não conseguia cumprir com o que se propôs inicialmente, de dar condições
de acesso e moradia aos assentados. Precisavam conquistar. A propaganda em que
se pese ao fato de dizer que seriam conquistadores era real, uma vez que,
precisavam conquistar áreas ―virgens‖. Era a efetivação da construção de espaços
geográficos em Rondônia (SOUZA, XIMENES, LOCATELLI, 2018).
Já na década de 1980, com a concretização da pavimentação da BR-364,
são criados os Núcleos Urbanos de Apoio Rural – NUAR, tais núcleos já foram
planejados no âmbito da política local sendo parte do Programa de Desenvolvimento
Integrado de Rondônia. Estes núcleos foram implantados a partir dos Projetos de
Assentamentos – PA, previstos para áreas mais afastadas dos projetos anteriores, e
representam um modelo de descentralização da ocupação no estado de Rondônia
para além do traçado da rodovia principal. Suas características principais foram
apontadas por Becker (1998),
Cinco novos PA foram implantados com as seguintes inovações: a) tentativa
de deslocamento de custos dos assentamentos para o governo estadual,
quem mantém os serviços do NUAR e estradas; b) tamanho dos lotes,
reduzidos a 50 ha; c) e a chamada ―reserva em bloco ou em condomínio‖,
isto é, os 50% de mata que por lei devem ser reservados em cada lote
foram reunidos, formando uma grande reserva fora dos lotes, o que facilitou
a ocupação pelos migrantes. (BECKER, 1998, p. 36).

Estes assentamentos iniciaram uma nova era de colonização no estado de
Rondônia, com camponeses de todas as regiões brasileiras, descendentes de
diversos países. O Nordeste foi o campeão de migrantes. Foram envolvidas uma
superfície 5.893.793, entre 1970 a 1988 e 56.800 pessoas oriundas de todos os
cantos do país. No quadro 5 evidência o exposto.
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Quadro 5 – Quadro dos Programas de Assentamentos executados pelo INCRA
de 1970 a 1988
PROJETO

PIC Ouro Preto
PIC Sidney Girão
PIC Ji-Paraná
PIC Paulo Assis Rib.
PIC Padre A. Rohl
PAD Mal. Dutra
PAD Buradeiro
PA Urupá
PA Machadinho
PA Conjubim
PA Bom Princípio
PAR Gleba G
PAR BR-364
PAR Gleba Jacundá
Soldado da Borracha
PA São Felipe (*)
PA Vitória da União (*)
PA Vale do Jamary (*)
PA D’Jaru Uaru (*)
PA Rio P. Candeias (*)
PA Pyrineos (*)
PA Zeferino
PA Tancredo Neves (*)
PA Itapirena (*)
PA Jaturana (*)
PA Verde Seringal (*)
PA Marcos Freire (*)
PA Buriti (*)
TOTAL

SUPERFÍCIE

512.585
60.000
486.137
293.580
407.219
494.661
304.925
75.460
382.940
204.395
190.000
33.944
921.487
620.880
—
19.100
21.027
12.000
21.000
33.000
5.261
7.545
33.000
6.345
41.530
14.900
11.052
25.000
5.893.793

CRIAÇÃO
ANO

PARCELA
MÉDIA he.

FAMÍLIAS
ASSENTADAS

1970
1971
1972
1973
1975
1975
1975
1981
1982
1984
1983
1982
1980
1982
—
1986
1986
1986
1986
1986
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1988
1988

100
100
100
100
100
100
100 a 250
30
42
40
65
50
50
50
Variável
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

5.162
638
4.756
3.353
3.786
4.767
1.640
1.246
2.836
501
797
1.200
12.213
2.587
1.939
409 (**)
400 (**)
240 (**)
552 (**)
526 (**)
175 (**)
237 (**)
1.010 (**)
211 (**)
690 (**)
370 (**)
300 (**)
800
56.800

Legenda
(*) Projetos de Reforma Agrária em execução
(**) Capacidade de assentamento
PIC – Projeto Integrado de Colonização
PAD – Projeto de Assentamento Dirigido
PA – Projeto de Assentamento
PAR – Projeto de Assentamento Rápido
Fonte: Perdigão e Bassegio (1992, p. 171)

Todos estes projetos, anteriormente tratados, representaram as principais
estratégias de colonização executadas em Rondônia, que vão representar a
formação recente enquanto Unidade Federativa. Podemos observar no Quadro 5,
acima, a partir de dados, todos estes listados, demonstrando a superfície distribuída,
número de famílias a serem assentadas. Percebemos também, que estes projetos
foram executados de 1970 a 1988 e foram responsáveis por assentar 56.800

91

famílias em lotes que variam de 30 ha a 250 há. Ou seja, não houve um padrão de
tamanho, cada época por interesses específicos e na tentativa de dar conta do
montante de famílias que solicitavam a terra, o Estado através do INCRA adotava
novas diretrizes.
Essas diretrizes merecem destaque por terem sido significativo enquanto
estratégias de colonização. Outro fator importante é que esses projetos fora
marcados muitas vezes por ação direta do Governo, demonstrando os interesses
estatais nesse processo de ―ocupação‖. Representam à materialização dos
interesses estatais na expansão da fronteira agrícola, essencial para atender os
interesses capitalistas da época, que tem a Amazônia como propensa região
geradora de riquezas. Tais riquezas dentre elas a terra, e geradora de conflitos, que
de certo modo sempre foram ignorados pelos governantes que muitas vezes apenas
o desconcentram de um local para o outro, como ocorre neste caso gerando
contradições. Para Becker (1998),
Identificados, os conflitos passaram a ser reconhecidos como questão
relevante para intervenção governamental na segunda metade da década
de 1970. Até então, fora total e deliberada omissão do governo face a
violência, não apenas dos laços entre burocratas e donos de terra, mas
também de uma visão do mundo em que a ocupação da Amazônia é vista
como parte de um processo dinâmico de expansão capitalista e de
modernização, no qual a expropriação da maior parte do campesinato é
entendida como inevitável. (BECKER, 1998, p. 40-42).

Verificamos que a esses conflitos não foi prestada a devida atenção, nem
tão pouco, o deslocamento dos envolvidos para a fronteira Amazônica foi capaz de
resolver a questão agrária. Afinal, a realidade encontrada nas novas terras, apenas
repetia o que já era vivenciado na origem. Assim, por vezes, a frustração e revolta
era ainda maior atenuando as reinvindicações com o encontro entre camponeses
que já se encontravam em diferentes partes do Brasil. Como resultado, destaca
Martins (1982, p. 86) ―[...] a Amazônia tornou-se uma das regiões mais tensas do
país, exatamente porque nela estão acumuladas tensões geradas em outras áreas o
que faz dela uma região de desespero‖.
Neste contexto, no começo dos anos de 1990, vários foram os
pesquisadores que registravam os fatos históricos. Desta forma, Perdigão e
Bassegio (1992) destacam que o estado campeão de migrantes de 1979 a 1988 foi
o Paraná. No geral, o número de migrantes, no fim de 10 anos somam no geral
875.968.. O quadro 6 mostra o número de migrantes com destino a Rondônia.
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Quadro 6 – Número de migrantes com destino a Rondônia (1979-1988)*
ANO
1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

28.275
13.703
6.989
13.088
6.709
10.460
4.162
1.872
4.198
3.542
1.439
11.418

36.305
20.419
9.584
17.026
13.713
18.255
6.434
3.039
5.587
2.490
1.746
17.023

49850
20.124
10.847
14.791
14.019
17.015
6.532
3.471
6.143
2.179
1.539
19.349

23.375
12.422
5.559
9.192
12.941
9.266
4.074
3.414
6.891
952
1.141
14.427

Procedência
Paraná
Mato Grosso
Mato G. Sul
São Paulo
Espírito
Santo
Minas Gerais
Goiás
Ceará
Bahia
Amazonas
Pará
Outros

13.772 19.143 13.754 10.588 22.816
8.564 8.598 8.787 8.465 10.732
3.318 4.821 4.532 3.507 6.365
2.317 3.317 5.597 5.836 9.466
2.030 2.705 3.347 3.493 6.029
1.523 2.014 2.705 7.251 9.407
1.250 2.723 2.014 3.640 3.991
699
941
941 1.048 2.113
622 1.056 1.056 1.746 3.640
- 7.125 7.125 4.072 3.264
- 2.552 2.552 1.538 2.715
2.696 7.808 7.808. 6.872 12.161

TOTAL

36.791 49.205 60.218 58.052 92.723 105.855

151.621

165.899

103.654

1988
8.220
8.084
2.487
5.165
5.862
4.306
3.086
1.957
2.372
2
926
9.483
51.950

*Segundo Estado de Procedência e acumulado anual entre os anos de 1979 e 1988
Fonte: Perdigão e Bassegio (1992, p. 175)

No que concerne à origem da maior parte dos migrantes que vieram para
Rondônia, Perdigão e Bassegio utilizam em sua obra este quadro que nos mostra a
migração no período de maior fluxo, graças a propaganda militar e seus efeitos
posteriores, que vai de 1979 a 1988. Mesmo com o fim do regime militar a migração
continuou crescente, pois muitos que vinham e obtinham certo êxito também
incentivavam outros a virem. A partir dessa informação podemos compreender, o
local de origem dos migrantes e de quais conflitos estes eram oriundos. O Quadro 6
evidencia que a maior parte dos migrantes são de estados como Paraná, Mato
Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santos, Minas Gerais e outros.
Costa Silva (2016) expõe que,
Devemos destacar que um dos resultados mais relevantes do processo
migratório e da colonização como política territorial se expressa na
formação do espaço do campesinato. Institui-se um campesinato sulista,
oriundo do vigoroso processo migratório, cujos flxos nasceram,
principalmente, dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. (COSTA SILVA, 2016, p. 343)

Evidenciamos que este processo migratório, tal como nos afirma Silva
(2016), é que leva à formação do espaço do campesinato em Rondônia causando a
presença expressiva de camponeses neste local. A chegada destes, em diferentes
épocas, consequentemente, tem uma relação direta com a situação que estes
vivenciam atualmente, à medida que nem todos conseguiram de fato obter a terra e
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estabelecer a organização do seu espaço de vida, como era almejado em pequenas
propriedades.
A política fundiária deixou como saldo 11 000 famílias cadastradas em 1982
no INCRA que não receberam terra, a que se somam as não cadastradas
num total de umas 30 000 famílias. A incapacidade de atender ao fluxo
incessante de famílias que solicitam terras resultou na intensificação da
ocupação de locais não desejados – ―invasões‖ – em uma explosão de
violentos conflitos no Estado de Rondônia, onde os pequenos produtores
participam e influem no processo de produção do novo espaço. (BECKER,
1998, p. 37)

Devemos observar nestes dados que como resultado do processo de
colonização, que não foi conduzido como idealizado desde e o início, tendo sofrido
diversas alterações como já evidenciamos neste texto. Fato este que gerou um
saldo bastante elevado de 30.000 famílias que migraram e não receberam terras,
número este que diz respeito apenas as que foram de fato cadastradas. Outras
tantas nem sequer chegaram a ser somadas à estatística e iam por conta própria,
procurando alguma propriedade para oferecer sua força de trabalho.
Uma fronteira urbana é base logística para o projeto de rápida ocupação da
região, acompanhando e mesmo se antecipando à expansão de várias
frentes. Trata-se de uma feição original da fronteira contemporânea. A
urbanização não é aí uma consequência da fronteira agrícola: a fronteira já
nasce urbana, tem um ritmo de urbanização mais rápido que o resto do
Brasil. E esta feição está intimamente associada a migração. (BECKER,
1998, p. 44)

O que a autora nos explica é que grande parte dessas famílias que não
conseguiram terras ou então trabalhos no espaço rural e também não puderam
retornar para o estado de origem, tiveram as cidades como possibilidade para se
estabelecerem. As cidades haviam sido pensadas desde os projetos de colonização
e visavam melhor atender às necessidades sociais, culturais e econômicas do meio
rural. Foram idealizados três tipos de centros urbanos rurais: a Agrovila, a Agrópolis
e a Rurópolis, formando uma hierarquia urbanística segundo a infraestrutura social,
cultural e econômica e tendo cada qual sua função específica.
Na década de 1979, o Incra apud Ianni (1979) apontou que,
A Agrovila é um pequeno centro urbano destinado à moradia dos que se
dedicam a atividades agrícolas ou pastoris e tem por finalidade a integração
social dos habitantes do meio rural oferecendo-lhes condições de vida em
moldes civilizados. É um verdadeiro bairro rural... Os rurícolas quer sejam
proprietários de terras ou simples empregados rurais, devem trabalhar no
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lote rural de produção econômica e residir no lote urbano na Agrovila, sendo
que esse lote urbano poderá ter espaço suficiente para a formação de
pomares, hortas e para criação de pequenos animais. Os lotes urbanos são
destinados aos proprietários de lotes rurais econômicos e aos empregados
rurais (principalmente quando têm famílias). Os empregados solteiros
podem residir nos lotes rurais... A Agrópolis é um pequeno centro urbano
agroindustrial, cultural e administrativo destinado a dar apoio à integração
social no meio rural. Exerce influência sócio-econômica, cultural e
administrativa numa área ideal de mais ou menos 10km de raio, na qual
podem estar situadas de 8 a 12 Agrovilas, que são comunidades menores e
dela dependentes...A Rurópolis é um pequeno polo de desenvolvimento, o
centro principal de uma grande comunidade rural constituída por Agrópolis e
Agrovilas, distribuídas num raio teórico de 70 a 140 quilômetros... A
Rurópolis é um núcleo urbano-rural diversificado nas atividades públicas e
privadas, possuindo comércio, indústria, serviços sociais, culturais,
religiosos, médico-odontológicos e administrativos, não apenas de interesse
local mas sobretudo para servir à sua área de influência.‖ (INCRA, apud
IANNI, 1979, p. 61)

Conforme nos afirma Ianni (1979), toda essa estrutura de ―urbanismo rural‖
fazia parte da proposta dos Governos Militares e ficava sob controle do próprio
INCRA que era responsável por articular nessa dinâmica o atendimento dos
interesses ESTATAIS. O que queremos destacar nesse aspecto é o papel que as
cidades exercem neste processo de espacialização camponesa em Rondônia, pois
os camponeses também cumprem o papel de povoamento das cidades, onde
poderiam aguardar seu aproveitamento como mão de obra para as propriedades
rurais. Becker (1998) expõe que,
A criação de uma força de trabalho dinâmica e versátil, para efetuar várias
tarefas e ainda produzir alimentos, torna-se assim condição fundamental
para organização do mercado de trabalho e, portanto, para ocupação
regional. É esse o aspecto central da estratégia de ocupação adotada pelo
Estado, ora implícita ora explicita em suas políticas. Ele promove a atração
em massa de migrantes pela propaganda[...] acesso à terra, ou de melhores
condições de vida. As políticas de terra e de crédito regulam a atração de
migrantes e o grau de sua fixação: os projetos de colonização distribuem
terra, mas só uma parte dos migrantes conseguem dela tomar
posse[...].(BECKER, 1998, p. 48)

Sendo

assim,

os

Projetos

de

Colonização,

como

já

mencionado

anteriormente, e outros que foram sendo implementados, ainda depois da ditadura
militar, mesmo sendo pensados para o espaço rural, deram origem a maior parte
das cidades do estado. Explicar o processo de urbanização na Amazônia só foi
possível antes mesmo da efetivação da produção agrícola e industrial, graças a
estratégia do Estado de atrair migrantes sem dar-lhes acesso a propriedade da terra,
sendo assim esses teriam três funções: atrair os fluxos migratórios; organizar o
mercado de trabalho e estabelecer o controle social. (BECKER, 1998).
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Para compreender melhor a constituição das cidades de Rondônia, nos
basearemos em Costa e Silva (2010), que estabelece uma classificação dessas
cidades de acordo com suas dinâmicas formadoras. Este autor refere-se a estas
cidades como ―proto-urbanas‖, segundo ele elas serviam para gestão do fluxo
migratório, ou então como ―salas de entrada‖ para as áreas rurais.
Quadro 7 – Tipologia genética da rede de cidades de Rondônia.
Década

Tipologia das cidades

Número

1960

Primeiras Cidades

02

1970

Cidades Pioneiras da
Colonização

05

1980

Cidades de Expansão da
Colonização

16

1990

Adensamento Interiorano

29

Fonte: Costa. Silva (2010).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Nome
Porto Velho (Capital)
Guajará-Mirim
Ariquemes
Cacoal
Ji-Paraná (Cidade Pioneira Central)
Pimenta Bueno
Vilhena
Alta Floresta D'Oeste
Alvorada D'Oeste
Cabixi
Cerejeiras
Colorado do Oeste
Costa Marques
Espigão D'Oeste
Jaru
Machadinho D'Oeste
Nova Brasilândia D'Oeste
Nova Mamoré
Ouro Preto do Oeste
Presidente Médici
Rolim de Moura
Santa Luzia D'Oeste
São Miguel do Guaporé
Alto Alegre dos Parecis
Alto Paraíso
Buritis
Cacaulândia
Campo Novo de Rondônia
Candeias do Jamari
Castanheiras
Chupinguaia
Corumbiara
Cujubim
Governador Jorge Teixeira
Itapuã do Oeste
Ministro Andreazza
Mirante da Serra
Monte Negro
Nova União
Novo Horizonte do Oeste
Parecis
Pimenteiras do Oeste
Primavera de Rondônia
Rio Crespo
São Felipe D'Oeste
São Francisco do Guaporé
Seringueiras
Teixeirópolis
Theobroma
Urupá
Vale do Anari
Vale do Paraíso
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No Quadro 7, temos uma proposta de classificação dos municípios de
Rondônia, apresentada por Costa Silva (2010). O autor utiliza como critério os
marcos históricos de cada época que impulsionaram a criação desses territórios. A
aplicação desta classificação nos permite compreender diferentes momentos e
processos da colonização de Rondônia e as diferentes propostas de cada um
desses momentos, de acordo com as políticas estabelecidas para o povoamento.
Essas formações são essenciais para espacialização dos migrantes no estado,
dentre eles os camponeses, pois possibilitam a todos a apropriação dos espaços
tanto urbano, quanto rural que é o que de fato nos interessa nesta pesquisa.
Entender esses diferentes momentos nos ajudam a entender os municípios
que ainda são marcados por diferentes variantes espaciais camponesas:
acampamento, assentamento, pequenas propriedades. Essas condições espaciais
são importantes para compreensão do contexto e da questão agrária vivenciada
pela presença do campesinato. Costa Silva (2012) defende que,
Delineia-se, pois, um novo espaço rondoniense com expressiva presença
do campesinato, massificado no trabalho familiar e nas atividades
agropecuárias como nova forma de trabalho materializado no espaço
agrário. Transforma-se, portanto, o conteúdo geográfico da sociedade,
agora com elementos estruturais em que a propriedade da terra e sua
transformação em mercadoria, a incorporação da natureza como expressão
materializada do trabalho e a sociabilidade capitalista centrada no
desenvolvimento da agropecuária e a transformação das pequenas vilas em
proto-cidades constituem a configuração geográfica em Rondônia. (SILVA,
2012, p. 66).

Podemos então perceber que as ações aqui tratadas permitiram a formação
do espaço do campesinato no estado a partir da espacialização dos camponeses,
que em seu processo de produção, organização e luta produzem o espaço agrário
rondoniense, marcado pelas contradições capitalistas e da inserção cada vez maior
do capital pelo agronegócio e latifúndios.
Quadro 8 – Número de estabelecimentos e área dos estabelecimentos
agropecuários por grupos de área total - série histórica (1970/2006) – Rondônia
Grupos de
área total

Número de estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
1970 1975 1980 1985 1995 2006

Área dos estabelecimentos
agropecuários (Percentual)
1970 1975 1980 1985 1995

8
Menos de 10 ha
10 a menos de 100
39
ha
100 a menos de 1000ha 51

19

25

28

23

19

0,19

0,58 1,02

28

41

52

57

62

5,56

9,96 21,97 33,26 20,49

25,55

52

33

19

19

17

55,9

56,3 39,11 35,45

31,2

38,95

1000 ha e mais

2

1

1

1

1

1

38,36

33,16 37,9

29,65 47,34

34,55

100

100

100

100

100

99

100

100 100

100

100

Fonte: IBGE/SIDRA/Censo Agropecuário (2014). Org. Batista (2014, p. 190)

1,65

0,97

2006

100

0,95
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Em relação à reconcentração fundiária, Batista (2014, p. 190) aponta que tal
processo vem ocorrendo no estado devido a exclusão econômica do pequeno
produtor, o que resulta na incorporação das terras a outros lotes maiores, que vão
gradativamente se tornando grandes propriedades, conforme demonstrado no
Quadro 8.
No mesmo quadro podemos verificar que até 1985 houve aumento da
quantidade e extensão das grandes propriedades rurais do estado. Esse fato devese a redução das políticas de incentivos voltadas à pequena produção, o que nos
leva a perceber como os camponeses são deixados de lado em relação às ações de
apoio a sua produção, ou seja, vemos assim a influência do paradigma do
capitalismo agrário diretamente nas ações governamentais e
diretamente nos espaços camponeses.
Quadro 9 – Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR

Fonte: Base de Dados do INCRA 2017

repercutindo
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Acerca das total de imóveis e total de área percebemos a partir do quadro 9,
conforme os dados do INCRA, que ainda é predominante a existência de imóveis
rurais de pequena escala, uma vez que a maior deste, estão numa escala de
tamanho de 0,5 até 1 módulo fiscal, que ao considerarmos a tabela dos tamanho do
módulo fiscais do estado, que é construída por município, temos que esta categoria
atende em proporção ao que pode ser definido como pequena propriedade.
Tais propriedades são entendidas na base de dados do IBGE como
propriedades familiares, devido ao tamanho das áreas ocupadas, e também ao tipo
de atividade nestas desenvolvidas. Assim, podemos inferir que apesar do processo
de desmonte do campesinato e das lutas com os grandes latifúndios, têm ainda no
estado uma forte presença de pequenas propriedades camponesas, o que
demonstra a concretude do projeto de reforma agrária proposto para ocupação de
Rondônia.
Ainda assim, a existência também das grandes propriedades e seus usos a
partir da lógica do agronegócio leva também a formação da conflitualidades desses
dois territórios, que pode ser melhor analisada a partir da discussão da questão
agrária do estado, ainda mais se vista a partir do viés camponês, que via de regra
por ocupar maior parte dos espaços ainda é relegado a segundo plano na lógica em
relação a propriedade, uso e posse da terra, o que é refletido nas políticas publicas e
modelos ideológicos, e materializado nos espaços e na condição social por estes
vivenciada.
A seguir, passaremos a tratar dos resultados desta pesquisa. A análise e
interpretação dos dados obtidos obedece aos procedimentos metodológicos do
capítulo 1. Trabalhando a partir das variáveis de propriedade, uso e posse da terra,
projetaremos a base teórica e conceitos do paradigma da questão agrária. Serão
consideradas as possibilidades explicativas dos autores desta corrente, permitindo
assim uma discussão da questão agrária, na perspectiva dos camponeses,
considerando seus conhecimentos empíricos.
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3

DADOS DA QUESTÃO AGRÁRIA E ESPAÇOS DOS CAMPONESES EM
RONDÔNIA

3.1

Perfil e aspectos sociais dos camponeses da pesquisa

Os dados aqui analisados e discutidos foram obtidos, em grande, parte na
aplicação do questionário, tendo sido respondido por 70 participantes. A partir das
respostas obtidas foram feitas tabulações e elaboração de gráficos e tabelas para
melhor apresentação dos dados. Os métodos quantitativos e qualitativos é, então,
utilizado na tabulação e organização dos dados.
Em uma primeira pergunta buscamos verificar se todos se consideravam
camponeses, tendo sido unânime a resposta sim. Sendo assim, todos os
participantes da pesquisa se consideram e são tratados como camponeses.
Inclusive, como o contato com os mesmos se deu por intermédio do curso de
Educação do Campo, destacamos que um dos requisitos para acesso e matrícula no
curso é apresentar documentação que comprove que de fato tem vínculo com o
Campo, ou que é camponês. Passamos a seguir a apresentar informações gerais
quanto ao perfil dos camponeses.
No cotidiano camponês existem certas diferenças entre a divisão de tarefas
nos diferentes espaços, mas ainda assim todos participam na construção social
desses espaços. Isso pode ser claramente evidenciado pela maciça participação
também das mulheres nos movimentos sociais em condição de protagonistas das
lutas e interesses camponeses.
O estudo leva ao gráfico 1, neste é evidenciado que os camponeses da
pesquisa são em sua maioria jovens, sendo 49% na faixa dos 21 a 30 anos,
seguidos de 24% dos 31 a 40 anos, 10% dos 15 a 20 anos e 3% na faixa dos 51 a
60 anos. Constatamos que grande parte está em idade adulta, em condição
produtiva, enquanto força de trabalho para desenvolvimento das tarefas cotidianas
em seus espaços.
Dentre os que responderam as perguntas 59% são do sexo feminino e 41%
do sexo masculino. Ou seja, a pesquisa é composta por um duplo olhar de ambos os
gêneros, o que enriquece os dados tendo em vista a que a percepção do espaço a
partir da relação, que vai constituir a experiência empírica é diferenciada para
homens e para mulheres.
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Gráfico 1 – Faixa Etária

40
35
30
25
20
15

49%

10

24%

5

14%

10%
3%

0
21 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

15 a 20 anos

51 a 60 anos

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Nas pequenas propriedades e assentamentos, vemos ainda uma maior
divisão entre as rotinas: as mulheres acabam ficando mais com a parte do cuidado
da casa e dos filhos, na produção e preparação dos alimentos. Normalmente elas
que cuidam das hortas de onde provem uma boa parte da alimentação. Mas ainda
assim ajudam também nos períodos de maiores demandas de trabalho, que seriam
no plantio de na colheita.
Nos acampamentos, as divisões de tarefas não seguem um modelo rígido
que aponte tarefas para homens e para mulheres. Normalmente as tarefas são
intercaladas por equipes de trabalho, que são compostas por ambos os sexos, para
atender as necessidades de organização e produção, alimentação e estadia no
espaço. Neste caso mais específico, a lógica dos movimentos sociais é de romper
com a divisão sexista de trabalho, de modo a valorizar o papel e importância da
mulher levando a uma condição de empoderamento.
Percebemos que dentre o público que participou desta pesquisa que eram
mulheres, 40% delas são participantes ativas dos movimentos sociais que foram
levantados. A própria nomenclatura adotada pelo Sindicato dos Trabalhadores e
trabalhadoras rurais do estado reforça esta forte presença da mulher como figura
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ativa na articulação de lutar pelos direitos dos camponeses, que neste caso é
tomado de forma abrangente se referindo ao camponês homem e a camponesa
mulher.
Outro fator relevante é que devido ao acesso a esses camponeses terem
sido feitos via curso de Educação do Campo, é válido ressaltar a predominância de
mulheres nesse curso superior de formação. A explicação deste fato deve-se ao
interesse e engajamento dessas de busca de empoderamento via formação
superior. Por outro lado, de certa forma, esta consegue se organizar melhor quanto
as suas tarefas no seu espaço para conciliar suas atribuições e a participação nos
módulos presenciais do curso.
Gráfico 2 – Estado Civil
Divorciado(a)
6%

Separado(a)
1%

Companheiro(a)
11%

Solteiro(a)
51%

Casado(a)
31%

Solteiro(a)

Casado(a)

Companheiro(a)

Divorciado(a)

Separado(a)

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Em relação ao estado civil, vemos no Gráfico 2 que predominam solteiros
50%, casados são 31% e 12% vivem com companheiro (união estável), ou seja,
43% já constituíram família, separados e divorciados são 7%. Tradicionalmente os
filhos dos camponeses só saem da casa dos pais, deixando a família originária,
quando se casam e constituem novo núcleo familiar. De acordo com Oliveira (2001,
p.56), a presença da força de trabalho familiar é característica básica e fundamental
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da produção camponesa. É, pois, derivado dessa característica que a família abre a
possibilidade da combinação muitas vezes articulada de outras relações de trabalho
no seio da unidade camponesa.
Neste contexto, vale destacar a questão do trabalho que segundo Oliveira
(2001),
As crianças são iniciadas como personagens da divisão social do trabalho
no interior da unidade produtiva do camponês. Ao atingirem os 12, 14 anos,
passam a desempenhar tarefas dos adultos, desenvolvendo dentro da
unidade familiar o trabalho acessório. Nesse momento desencadeia-se a
contradição no seio da unidade familiar: o jovem precisa continuar na
propriedade, pois é parte integrante da força de trabalho familiar; aí
permanecendo, garante a reprodução social do processo de trabalho
camponês. No entanto, com o aumento da família, a migração é inevitável.
(OLIVEIRA, 2001, p. 60).

Nos dados da pesquisa verificamos que em relação à prole 49% já possuem
filhos e 51% não. Entre o grupo que possuem filhos, 20% possuem apenas 1 filho,
15% tem 2 filhos, 13% 3 filhos e 1% 4 filhos. Conforme nos aponta Oliveira (2001),
os filhos são parte importante do núcleo familiar, por ser também força de trabalho
em especial entre os 12 e 14 anos quando já passam a desenvolver tarefas do
mesmo nível de força dos adultos. Em linhas gerais os filhos representam além da
constituição da família, também participam da divisão das tarefas produtivas e
passam a ser força de trabalho. Neste contexto, Oliveira (2007) destaca que,
A socialização do camponês — é importante elemento da produção
camponesa, pois é através dela que as crianças são iniciadas, desde
pequenas, como personagens da divisão social do trabalho no interior da
unidade produtiva; quando criança pequena, o camponês brinca com
miniaturas de instrumentos de trabalho; quando criança crescida, já trabalha
com esses instrumentos; (OLIVEIRA, 2007, p. 70)

Percebemos, então, que os filhos são socializados ao modo de vida dos
pais, aprendendo desde pequenos, mesmo que em forma de brincadeiras, o modo
tradicional de realização do trabalho, a partir da utilização dos instrumentos que
observam os pais manuseando. E por isso que em grande parte podemos afirmar
que existe uma renovação dos vínculos com o campo e com esse modo de vida
tradicional, o que garante também, a continuidade da existência do camponês.
Considerando esta informação, uma das questões procurou explorar outras
categorias utilizadas pelos camponeses para autodenominação. Com base nas
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indicações presentes no projeto do curso, anteriormente citadas quando tratamos
dos participantes da pesquisa, algumas destas opções foram postas no questionário
(Apêndice B), e também foi incluída a opção ―outra‖ que permitia ao respondente
escrever uma nomenclatura com a qual melhor se identificava o que gerou as
denominações (Gráfico 3).
De acordo com Shanin (2005) os camponeses diferem necessariamente de
uma sociedade para outra e, também, dentro de uma mesma sociedade; trata-se do
problema de suas características gerais e específicas.
Gráfico 3 – Outras autodenominações além de camponês
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Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Conforme Gráfico 3, dentre os camponeses, 62%, ou seja, a maioria,
também se autodenomina pequenos produtores, 21% se identificam com a
nomenclatura de Assentado, seguidos das opções de menor percentual: Acampado
da Reforma Agrária, Pré-Assentado, Agroecologista, Assalariado, Ribeirinho, Sem
Terra e também aparecem outros que se identificam como Indígenas, que também
por terem vínculo com a terra e atividades agrícolas também podem ter acesso ao
curso.
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Ao tratar do Camponês, Shanin (2005), acrescenta sua dimensão da
diversidade, pois inclusive ―o mesmo‖ poderia não ser o mesmo em diferentes anos,
décadas e séculos. Uma conceituação mais estrita do contexto social salientará tudo
isso e ainda mais, pois, tomando alguns exemplos, significados semelhantes podem
ser atribuídos, a ―um camponês‖ em diferentes períodos e sociedades.
Para Shanin (2005),
Mesmo para indagar sobre o camponês com fundamento, é necessário
dizer primeiro do que se trata. Mais ainda se quisermos utilizar
analiticamente esse conceito. O que se quer dizer com ―camponês‖?
Comecemos pelos estudiosos das sociedades camponesas, que tentam
generalizar o conteúdo de suas análises. A afirmação de Redfield de que ―a
sociedade e a cultura camponesa têm algo de genérico em si... (sendo)...
uma organização da humanidade com semelhanças em todo o mundo‖ e a
descrição, do camponês como um ―modo de vida‖1 representam bem um
sentimento amplamente difundido entre a maioria daqueles que estudam o
camponês de modo sistemático e comparativo. (SHANIN, 2005, p.24)

Tal visão e os dados reforçam a ideia de o camponês, apesar dos diferentes
conceitos que vem sendo utilizado no meio acadêmico para se referir a ele, nem
sempre se identifica com esses termos, ou então também vai criando variações a
partir destes. Lembramos que tais atores sociais nem sempre estão inteirados das
discussões do meio científico, que a depender do referencial teórico referem-se a
eles de formas diferentes. Para Martins (1981),
O campesinato se refere a uma diversidade de formas sociais baseadas na
relação de trabalho familiar e formas distintas de acesso à terra como o
posseiro, o parceiro, o foreiro, o arrendatário, o pequeno proprietário etc. A
centralidade do papel da família na organização da produção e na
constituição de seu modo de vida, juntamente com o trabalho na terra,
constituem os elementos comuns a todas essas formas sociais. Porém, na
década de 1970, o conceito de pequena produção passa a ser usado pelas
ciências sociais como alternativa ao de camponês por apresentar caráter
operacional e por, supostamente, melhor representar a realidade de um
campo submetido pelo Estado à desarticulação de seus movimentos sociais
e a um conjunto de políticas de cunho modernizante. O domínio de tal
perspectiva contribui para o arrefecimento do debate político travado em
torno do tema da questão agrária. Mas o conceito de pequeno produtor não
permite a explicitação das especificidades desta categoria social na
incorporação das técnicas, no acesso ao crédito, na inserção ao mercado
como o conceito de camponês o permite e alguns autores passam a utilizar
os dois conceitos de forma articulada. (MARTINS, 1981, p. 39)

De modo geral, nesses múltiplos conceitos, tem como elementos comuns
aqueles estruturantes do modo camponês: a terra, a família e o trabalho familiar. Um
dado que nos chamou atenção, refere-se ao fato de apesar da categoria pequeno
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produtor nem sempre ser bem aceita por alguns teóricos, como podemos verificar na
citação acima, ela tem boa aceitação, como demonstrado nos dados, entre os
camponeses.
O uso desta autodenominação tem direta ligação com o caráter pejorativo do
termo ―improdutivo‖, que é disseminado principalmente quando se trata de pensar
desapropriação de terras por serem consideradas improdutivas, ou seja, nada é
produzido, portanto, seu dono não cumpre a função social da terra. Costa Silva
(2016) esclarece que,
Estabeleceu-se a territorialização do campesinato como uma das grafias
mais relevantes da espacialidade rondoniense. O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, órgão do governo federal
responsável pela gestão das políticas de acesso à terra e de assistência
aos camponeses, entre 1970 e 2007, implantou 155 projetos de
assentamento rural, regularização fundiária e reforma agrária no estado de
Rondônia, assegurando terras para 77.503 famílias, numa área de
5.809.662 de hectares. A formação do campesinato continua sendo um dos
resultados geográficos mais importantes da colonização e constitui uma
particularidade geografia estrutural em Rondônia. (COSTA SILVA. 2016, p.
344).

Vemos assim, que a presença dos camponeses a territorialização do
campesinato em Rondônia é marcada pelas políticas estatais gerenciadas pelo
INCRA, que é órgão responsável pela assistência camponesa. Em que pesem todos
os problemas de gestão historicamente enfrentados pelo órgão a colonização dos
espaços rurais rondonienses e a espacialização dos camponeses de modo de vida e
identidade típicas estão distribuídas em grande parte dos municípios. Nesta
pesquisa tivemos alcance a camponeses de 22 municípios distribuídos em várias
partes do Estado, como podemos observar no Mapa 2 na folha 106.
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Mapa 2 – Localização dos municípios de origem dos participantes.

Organização: Bresciani, Dério Garcia, 2018.
Elaboração: Cavalheiro, Wanderson Cleiton Schmidt, 2018.

Os camponeses envolvidos na pesquisa estão localizados em 22 municípios
do Estado de Rondônia (Mapa 2). Conforme Gráfico 4, a maior parte, ou seja, 20%
são da área rural do Município de Nova União, cujo o espaço agrário foi constituído
principalmente por projetos de assentamento implantados pelo INCRA dentro do
modelo de assentamentos previstos para Rondônia, cuja cidade atende ao padrão
de NUAR. Destes, 13% estão em Presidente Médici cidade que mesmo estando eixo
da BR 364 teve seu povoamento e organização num segundo momento da
colonização, e ainda conta com uma pequena estrutura urbana, voltada ao meio
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rural. Alto Alegre dos Parecis, de onde são oriundos 11% dos participantes, é
marcada por um momento de luta pela terra. Grande parte dos participantes são
membros do MST e estão acampados no assentamento Che Guevara a 10 km da
cidade território antigo de busca pela terra, onde alguns esperam a 20 anos pela
ação de distribuição dos lotes. No geral, se cruzarmos essas informações com
dados da Superintendência Regional de Rondônia – SR 17 do INCRA (Anexo 1),
podemos constatar que praticamente todos são constituídos por áreas de
assentamentos acompanhados por este órgão.
Gráfico 4 – Municípios de Residência dos participantes
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Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.
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Tabela 1 – Classificação dos municípios de residência conforme colonização
Município de Residência
Década
Tipologia conforme colonização
Porto Velho
1960
Primeiras Cidades
Cacoal
1970
Cidades Pioneiras da Colonização
Ariquemes
1970
Cidades Pioneiras da Colonização
Ji-Paraná
1970
Cidades Pioneiras da Colonização
Presidente Médici
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Alvorada d`Oeste
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Rolim de Moura
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Alta Floresta d`Oeste
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Colorado do Oeste
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Ouro Preto do Oeste
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Nova Mamoré
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Santa Luzia d`Oeste
1980
Cidades de Expansão da Colonização
Nova União
1990
Adensamento Interiorano
Alto Alegre dos Parecis
1990
Adensamento Interiorano
Mirante da Serra
1990
Adensamento Interiorano
Candeias do Jamari
1990
Adensamento Interiorano
Teixeirópolis
1990
Adensamento Interiorano
Novo Horizonte do Oeste
1990
Adensamento Interiorano
São Francisco do Guaporé
1990
Adensamento Interiorano
Seringueiras
1990
Adensamento Interiorano
Vale do Anari
1990
Adensamento Interiorano
Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Aplicando a classificação de Costa Silva (2010) como mostra a Tabela 1
acima, verificamos que a maior parte dos camponeses são de cidades que foram
formadas a partir dos Adensamentos Interioranos, sendo 9 cidades desta
classificação com 34 participantes. Com relação as Expansão da Colonização,
temos 8 cidades com 24 participantes. Dentre as Cidades Pioneiras de Colonização
temos 3 com a participação de 11 pessoas e por último, 1 (um) representante de 1
(uma) das Primeiras Cidades, no caso, Porto Velho.
Estas informações nos mostram que grande parte dos camponeses
participantes da pesquisa reside em áreas rurais de cidades ainda recentes, em
grande parte fora do eixo da BR-364 que seria o traçado original da colonização do
estado. Assim sendo, grande parte estão em espaços geográficos em formação. Isto
considerando, aqui, por terem sido assentados na década de 1980-1990, em outros
casos mais recentemente.
Normalmente, por outro lado, a expansão do chamado capital técnicocientífico leva à expulsão de um grande número de residentes tradicionais e
à chegada de mão-de-obra de outras áreas. Na medida em que as
exigências da produção são outras, diferentes da produção tradicional,
visto, também, que o investidor distante necessita de um controle político
mais estreito dessa mão-de-obra, ele é obrigado ou prefere transplantar
mão-de-obra de fora. Seja qual for o caso, há um deslocamento: primeiro do
mercado de trabalho, e, em seguida, muitas vezes, um deslocamento
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geográfico conduzindo os trabalhadores ou proprietários até então
presentes a migrarem para outras áreas. Essa migração se dá como
consequência da incapacidade financeira de continuar sendo proprietário ou
investidor ou da incapacidade técnica de exercer as novas funções.
(SANTOS, 1985, p. 33)

Importante ressaltarmos que todo o esboço da estrutura urbana nasce para
suporte das áreas rurais, quase numa vinculação ―rurbana‖. Assim, as cidades
também tiveram significativo papel no processo de espacialização camponesa em
Rondônia, pois também muitos dos que não conseguiram terras ou não de imediato,
tiveram a cidade como local de espera, onde puderam num primeiro momento se
ocupar de algumas atividades, ou então conseguir trabalho em propriedades mais
próximas e residir nas cidades. Podemos afirmar que o processo de migração
agrícola também tratou de povoar e constituir as cidades em Rondônia.
Gráfico 5 – Tempo de residência no mesmo local
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Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

A maior parte dos camponeses (Gráfico 5), estão fixados a bastante tempo,
a maior parte (13%) estão a 20 anos no mesmo local. São resultantes dos fluxos
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migratórios da colonização agrícola, em especial pela faixa etária já apresentada,
grande parte são descendentes dos camponeses que se espacializaram nas
primeiras fases do fluxo migratório. Outros são resultantes dos fluxos mais recentes
da década de 1980 e 1990. De modo geral, direta ou indiretamente, esses
camponeses estão vinculados ao processo de colonização agrícola do estado.
Tabela 2 – Grau de escolaridade
Grau de escolaridade (último grau concluído)
Médio
Médio - Técnico Profissionalizante
Superior
Pós-graduado

46
10
10
4

68%
14%
14%
6%

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Devido à própria condição em que se deu o acesso aos camponeses da
pesquisa, em grande parte esses possuem grau de formação entre Ensino Médio e
Pós-Graduação, como podemos observar (Tabela 2). No Gráfico 6, fica evidente que
entre esses, 63% cursaram a formação básica em escola do campo, 13%
parcialmente, e 24% não cursaram em escola do campo. Dos respondentes 59%
afirmaram que a comunidade possui escola, temos também 41% que apontaram que
a comunidade não possui escola rural.
Gráfico 6 – Formação em escola do Campo
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Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.
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Segundo Fernandes (2006),
Neste sentido a Educação do Campo está contida nos princípios do
paradigma da questão agrária, enquanto a Educação Rural está contida nos
princípios do paradigma do capitalismo agrário. A Educação do Campo vem
sendo construída pelos movimentos camponeses a partir do princípio da
autonomia dos territórios materiais e imateriais. (FERNANDES, 2006, p. 37)

Nesta fala evidenciamos a relevância destes dados para nossa pesquisa.
Entendemos a educação na sua dimensão ideológica essencial para continuidade
do modo de vida e espaço camponês, podemos apontar a existência de dois
modelos de formação, um de educação rural, que forma o camponês como mão de
obra tanto rural como urbana; e, outro, de educação do campo que forma o
camponês considerando seu caráter social e cultural, uma vez que o próprio espaço
e modo é base de formação e reflexão.
Neste sentido, Fernandes (2006) explica que,
Deste modo, para o desenvolvimento do território camponês é necessária
uma política educacional que atenda sua diversidade e amplitude e entenda
a população camponesa como protagonista propositiva de políticas e não
como beneficiários e ou usuários. Da mesma forma, torna-se imprescindível
a pesquisa em Educação do Campo para contribuir com o desenvolvimento
desta realidade. Portanto, atribuímos à Educação do Campo, a política
educacional voltada para o desenvolvimento do território camponês como
parte do campo brasileiro. Este território é um campo especifico e diverso
que possui singularidade na sua organização por meio do trabalho familiar.
Portanto, não estamos falando de um campo genérico, mas sim de um
Campo como território camponês. (FERNANDES, 2006, p. 30)

Ao tratar da educação do campo, o autor nos evidencia a importância de
uma política educacional que leve em conta a especificidade do modo de vida e
protagonismo camponês, onde a própria educação seja capaz de permitir o
desenvolvimento da realidade local. Ou seja, a política educacional precisa atender
a multiplicidade do campo como território camponês, garantindo a sua produção e
organização em seu próprio espaço.
Podemos então afirmar que a elevação da formação dos camponeses nos
últimos anos lhes permite reflexão e valorização do sobre seu próprio modo de vida.
Outro fator relevante diz respeito à desconstrução da ideia de que o camponês, após
estudar automaticamente, deixa o espaço rural. Pelo contrário, o que podemos
observar é uma maior capacidade de leitura das vantagens da vida no campo,
gerando assim sua permanência.
Neste sentido, Fernandes compactua que,

112

A constituição de territórios em diferentes campos, como por exemplo, na
educação, produção, saúde, formação política são condições essenciais na
construção de sua identidade política. Por essa razão, enfrenta desafios
com a realidade comanda pelo capital, já que este quer o camponês apenas
como produtor de mercadorias e jamais como produtor de conhecimentos
avessos aos princípios do capital. (FERNANDES, 2004, p. 24) (grifo nosso).

Além da educação, o autor nos revela outros pontos essências de luta para
construção do território camponês, a partir da sua identidade política, dentre eles
queremos, nesta fala, destacar a saúde, que também está na pauta de
reinvindicação camponesa, exatamente por ser tão negligenciada no espaço rural.
Nesse contexto, os dados apontam que apenas 29% das comunidades dos
camponeses. dessa pesquisa. Possuem posto de saúde ou algum tipo de
atendimento na comunidade, contudo, predomina a maioria expressiva de 71% que
não possuem nenhum tipo de serviço relativo à saúde.
Esse dado com certeza é alarmante a medida que a condição de saúde é
um fator relevante no que diz respeito às condições de vida no campo, em especial
para os camponeses. No geral, o que tem sido feito, como identificamos nas
pesquisas de campo, é os camponeses terem um posto de saúde designado nas
cidades para atendê-los, contudo criando uma condição de dependência da área
urbana neste aspecto.
Outro fator da questão agrária que procuramos levantar foi sobre a
existência de latifúndios no entorno dos espaços ocupados pelos camponeses.
Predominantemente 56% afirmaram ter latifúndios próximos, e 44% responderam
que não. Nesse caso compreendemos o latifúndio, como relação social controladora
de imensas frações do território, representa a maior parte da base territorial do
complexo de sistemas do agronegócio.
Fernandes (2013) destaca que,
Denominamos o agronegócio como complexo de sistemas, cuja formação
vem acontecendo durante as diversas fases do capitalismo. O capital
articulou os sistemas de modo a ampliar o processo de acumulação
capitalista. Esta é mais uma razão para compreendermos que as ações do
latifúndio e do agronegócio se complementam no processo de acumulação
territorial. (FERNANDES, 2013, p. 34)

A concentração de terras resultantes do latifúndio é entre outros elementos,
motivo de conflito com os camponeses. Os interesses capitalistas estão voltados à

113

produção de monoculturas de exportação, o que para os camponeses coloca em
risco, o uso dos espaços, para interesses alheios aos da segurança alimentar.
Percebemos então, que os dados afirmam a teoria ao manifestar que no espaço as
relações sociais se materializam e se reproduzem, produzindo espaços e territórios
em movimentos desiguais, contraditórios e conflitivas.
A presença de espaços camponeses e latifúndios num mesmo contexto,
afirmam a existência de uma contradição, essa contradição muitas vezes coloca em
risco os interesses camponeses dada a força de oposição das grandes propriedades
detentoras de capital, e seu forte poder de influência sobre a própria política,
instância de decisão direta sobre as relações sociais. Confirmamos que a
contradição está na estrutura do sistema capitalista e o paradoxo no movimento da
questão agrária. E é este o seu caráter mais importante, porque manifesta
conflitualidade e desenvolvimento através de relações sociais distintas, que
constroem territórios diferentes em confronto permanente.
Fernandes (2013) destaca que é,
Evidente que pelo fato das comunidades camponesas terem menor poder
político, terão pouco poder de decisão na determinação das políticas, por
mais que o discurso das instituições defenda o ―empoderamento‖ das
comunidades rurais. Desse modo, as políticas promovem o fortalecimento
das relações capitalistas em detrimento das relações não capitalistas ou
familiares e comunitárias. Intensifica-se, dessa forma, as políticas de
expropriação das comunidades rurais, que perdem seus territórios para o
capital que necessita se apropriar continuamente dos territórios
camponeses para se expandir. (FERNANDES, 2013, p.198).

As comunidades muitas vezes tentam através do seu processo de
empoderamento buscar apoio do poder político para resolver os problemas
presentes no seu espaço. No entanto, no geral o que percebemos é cada vez mais
políticas voltadas para atender a lógica capitalista, nas quais o camponês não é
pensado em sua própria dinâmica, que só é considerado pelo sistema para
implementar ações que visem sua transformação em agricultor familiar plenamente
inserido concorrendo ao mercado. A representatividade política dos camponeses na
maioria das vezes é reforçada pelos movimentos sociais, mas ainda assim, a força
de avanço do capital leva a uma perda de territórios e consequente expropriação
destes sujeitos.
Ao questionarmos os camponeses a respeito dos principais problemas que
assolam suas comunidades, de modo geral as respostas levam a confirmação
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revelam que as dificuldades são comuns entre eles. A partir das respostas
organizamos 9 (nove) imagens de A a I que ilustram os problemas do espaço rural
de Rondônia para os camponeses.
Apontamos que todos os problemas, demonstrados na figura 10 (folha 114),
demandam de estudos aprofundados visando contribuir com informações para que
sejam planejadas e executadas políticas públicas específicas que possam dar conta
de intervir nessas questões, a fim de garantir as condições de vida apropriadas para
permanência dos camponeses no espaço rural em detrimento ao atual estado de
precarização que estes têm sofrido. Ao indagarmos se os membros das
Comunidades costumam se reunir para buscar soluções para esses problemas
comuns, obtivemos como respostas que, 57% sim, 29% não e 14% às vezes, ou
seja, ainda percebemos predominantemente a união e espírito coletivo das
comunidades, muito característico dos camponeses.
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Figura 10 – Principais problemas do espaço rural em Rondônia*
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Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017 (*Figuras de domínio público .)
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Em geral esses problemas são decorrentes do descaso do poder público
para com a produção e espaço dos camponeses, cuja valorização como classe
social e produtiva de alimentos ainda precisa ser melhor constituída, através de
estudos que sejam capazes de demonstrar sua existência e importância, e não
somente como classe em desconstrução que tende a desaparecer a medida que o
capital se territorializa no campo.

3.2

Relação com o campo - Experiência e vivência na questão agrária

A existência dos territórios camponeses em meio ao campo do capital é a
marca principal da contradição estrutural produzida pelo capitalismo no campo
brasileiro. Ao considerar a força e rapidez com que o capital avança, podemos num
primeiro momento, aceitar tranquilamente as várias teses que apontam para a
destruição do campesinato através da expropriação dos camponeses de seus
territórios. Entretanto, os camponeses não aceitam seu destino, e criam formas de
resistências, vemos então que a medida que os latifúndios vão absorvendo por
aquisição, expulsão, as pequenas propriedades, os camponeses se colocam
novamente na luta pela terra e tem a formação de novos territórios.
Assim temos que a resistência camponesa perpassa por diferentes
condições territoriais, o acampamento, que em grande parte resulta na conquista do
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assentamento, quando a luta atinge êxito e visibilidade perante os mecanismos
estatais, que ao lotearem permitem condições de formação das pequenas
propriedades. Esses seriam basicamente os ciclos pelos quais passam à formação
dos espaços e constituição dos territórios camponeses no Brasil. Em Rondônia esse
processo não é diferente. Buscamos verificar entre os participantes como estes
estão alocados nos seus espaços e em que tipo de territórios estão organizados em
relação à luta pela terra.
Gráfico 7 – Definição dos espaços dos camponeses

Terra indígena
4%

Unidade de
Conservação
2%

Acampamento
7%

Assentamento
31%

Pequena
Propriedade
56%

Pequena Propriedade

Assentamento

Terra indígena

Unidade de Conservação

Acampamento

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Verificamos no Gráfico 7, que representa os modelos principais de territórios
camponeses, temos que 56% dos camponeses residem em pequenas propriedades
(sítios e chácaras), esta maioria representa um grupo que já tem estruturado seu
espaço de produção e a terra como uma conquista. Outros 31% residem em
assentamentos, estes foram beneficiários de projetos realizados pelos INCRA e já
estão a depender do tempo de assentados, melhor instalados. Verificamos também
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que 7% residem em acampamentos, neste caso ainda estão lutando pela terra,
utilizando da estratégia de ocupação. Registramos também nesses dados, 4% que
vivem em terras indígenas e 2% que vivem em Unidades de Conservação, estes
dados são exceções ao nosso objeto de análise, portanto daremos maior ênfase às
categorias principais.
Neste contexto, importante trazer Oliveira (2007) para o qual,
Acampamentos e assentamentos constituem-se em novas formas de luta de
quem já lutou ou de quem resolveu lutar pelo direito à terra livre e ao
trabalho liberto. A terra que vai permitir aos trabalhadores – donos do tempo
que o capital roubou e construtores do território comunitário e/ou coletivo
que o espaço do capital não conseguiu reter à bala ou por pressão –
reporem se/reproduzirem-se, no seio do território da reprodução geral
capitalista. Nos acampamentos, camponeses, peões e boias-frias
encontram na necessidade e na luta, a soldagem política de uma aliança
histórica. Mais do que isso, a transformação da ação organizada das novas
lideranças, abria novas perspectivas para os trabalhadores. Greves rurais
na cidade para buscar conquistas sociais no campo são componentes ainda
localizados no campo brasileiro, sinal inequívoco de que estes
trabalhadores, apesar de tudo, ainda lutam. (OLIVEIRA, 2007, p. 137-138)

Os acampamentos representam a materialização espacial da luta pela terra,
ou seja, tendo como mecanismo as ocupações, determinam por critérios próprios
dos movimentos sociais em especial o MST, qual propriedade é cabível para sua
implantação, ou qual local a ocupação poderá dar visibilidade as autoridades, e
poder público em relação as famílias que ainda aguardam a lentidão da solução da
questão agrária, em especial da mudança da estrutura fundiária possível a partir da
reforma agrária. Fernandes (2004) destaca que em todos os Estados brasileiros a
questão agrária se manifesta, principalmente, nas ocupações e nos acampamentos,
nas estradas e nas praças.
A vida no acampamento tem se constituído por espaços de socialização
política, os quais têm possibilitado a construção da própria ―identidade sem-terra‖,
como classe social, e a compreensão de que a luta passa não só pela conquista da
terra, mas também pela possibilidade de construir a vida no campo, o que requer
uma reforma agrária mais ampla, com políticas públicas de educação, de saúde, de
crédito, bem como a transformação do modo de produção capitalista. Fernandes
(2004) defende que,
[...] O espaço de luta e resistência chama-se acampamento. A inversão do
sentido da conflitualidade criou um novo fato e ganha as páginas dos
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jornais. Essa forma de organização espacial causa um impacto na
paisagem, demonstrando que aquelas famílias querem mudar suas
realidades. Agora, ninguém pode ignorar essas pessoas. Elas estão juntas
reivindicando condições dignas de vida. Nem as estatísticas, nem os
discursos políticos, nem as teorias poderão ignorá-las. Todavia, se não é
possível ignorar, é possível reprimir, repelir, rechaçar, despejar.
(FERNANDES, 2004, p. 46)

Como o autor nos aponta, o acampamento é um elemento de impacto na
paisagem e da visibilidade aos camponeses que lutam pela terra. A sua própria
estruturação demonstra a sociedade o problema daqueles que ali estão, que ainda
buscam seu próprio espaço para se estabelecerem em condições dignas, para
morar, para plantar, para estabelecer suas famílias, para criar seus filhos, para
estudá-los, para ter o alimento, para ter saúde e tudo aquilo que lhes é de direito.
Porém, por vezes, fica apenas no discurso político e acabam sendo ignorados.
A Foto 1 mostra o panorama do acampamento Che Guevara no município
de Alto Alegre dos Parecis. As barracas são espalhadas entre a vegetação.
Foto 1 – Vista Geral do Acampamento Che Guevara em Alto Alegre dos
Parecis

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

120

A foto 2 mostra a instalação de um dos acampados. Observe que há uma mistura de
materiais retirados da própria floresta com a lona e utensílios domésticos como fogão a gás de
cozinha.
Foto 2 – Foto das instalações de um acampado

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Conforme Fernandes (2004), o acampamento é um espaço onde se
estrutura uma nova forma de organizar o cotidiano a partir do coletivo. Percebemos
isso ao observar o modo como eles são organizados (Foto 1 e 2). Os barracos todos
próximos até mesmo por estratégia de proteção, sem paredes, cozinhas abertas,
onde o preparo dos alimentos é coletivo, em alguns casos quando há mais tempo
acampados já é possível presenciar o cultivo de algumas plantações, mesmo o uso
do espaço sendo transitório, o que também impede modelos de construções mais
definitivas.
Essas famílias produzem e se reproduzem por meio dos conflitos e do
território, ou seja, ao conquistarem a terra, ao serem assentadas, elas não
produzem apenas mercadorias, criam e recriam igualmente a sua
existência. Através da territorialização da luta pela terra, elas realizam –
também – novos assentamentos. A maior parte dos assentamentos é
resultado do conflito que promove o desenvolvimento. (FERNANDES, 2004,
p. 2)
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O êxito da luta no acampamento resulta nos assentamentos. Para
Fernandes (2004), quando a luta assume a fase do assentamento, a vida se
organiza baseada em outras necessidades e as famílias se voltam principalmente
para a produção material da existência. A partir daí as famílias já podem se
organizarem nos lotes que lhe são destinados, construir suas moradias, muitas
vezes casas pequenas que depois vão sendo ampliadas para comportar toda família
com mais conforto como podemos ver nas fotos.
Os assentamentos mais constituídos como no caso o que visitamos em
Nova União, estão bem estruturados devido ao tempo em que foram implantados,
em torno de 20 anos (nos anos de 1996 e 1997). As casas, (Foto 3), em geral já
apresentam boa estrutura residencial e vão sendo ampliadas e melhoradas a
medida que a família e os recursos aumentam. Entretanto, as famílias ainda não se
sentem seguras e nem tem o incentivo financeiro e técnico necessário para se
fixarem neste espaço.
Foto 3 – Casa camponesa no Assentamento Margarida em Nova União

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.
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No assentamento Margarida, no município de Nova União, localizamos uma
Igreja Católica e Ponto de Atendimento à Saúde (Foto 4) dos camponeses, o que
mostra uma ―certa‖ evolução, Consta que a melhoria na qualidade de vida se dá com
a prevenção da saúde e que o atendimento as famílias ajuda a evitar algumas
enfermidades.

Foto 4 – Igreja Católica e Ponto de Atendimento à saúde camponesa no
Assentamento Margarida em Nova União

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

O assentamento possui espaços para integração dos camponeses, através
das diferentes igrejas que estão instaladas, como podemos observar na Foto 4.
Existe uma área de uso coletivo, onde os camponeses desenvolvem plantios
coletivos, cuja colheita é dividida entre todos. Neste espaço eles também
implantaram uma cooperativa de armazenamento e resfriamento de leite, haja vista
a predominância da criação do gado leiteiro e produção de leite com destinação para
os laticínios que vem recolher a produção neste local, como trataremos também
adiante.
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A Foto 5 é da casa de um das famílias assentadas no município de
Presidente Médici, as margens da estrada, Nesta localidade encontra-se algmas
características específicas que nos leva a conhecer o assentamento e a forma de
vida dos mesmos.
Foto 5 – Casa da pequena propriedade camponesa à margem da estrada em
Presidente Médici

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

O espaço da pequena propriedade (Foto 5, 6 e 7), normalmente é composto
da casa, do quintal próximo à residência, do pasto, juntamente com o curral onde os
animais são alimentados, vacinados e ordenhados. Uma parte destinada à criação
de animais de pequeno porte como galinhas, criadas no quintal, mas que possuem
local para dormir e botar seus ovos. Próximo a casa numa parte do quintal uma
pequena horta, e também o local do plantio das culturas de cultivo. Assim, podemos
identificar nesta paisagem a presença das atividades produtivas camponesas, tanto
da agricultura quanto da pecuária. As Fotos 6 e 7 (folha 123) mostram o local
destinado a produção na propriedade.
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Foto 6 – Curral do gado leiteiro na pequena propriedade camponesa em
Presidente Médici

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Foto 7 – Horta na pequena propriedade camponesa em Presidente Médici

Fonte: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.
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Uma parte importante da nossa pesquisa estava voltada a identificar a
compreensão que o camponês tem em seu cotidiano do que é a questão agrária.
Nossa dúvida consistia em perceber em que medida os camponeses estão a par das
discussões acadêmicas e conceituais que procuram dar conta de explicar seu modo
de vida, e a dinâmica na qual estão inseridos em relação ao seu espaço no âmbito
rural. Para tal estes, foram questionados no formulário com a seguinte pergunta: O
que é questão agrária para você? Todas as respostas obtidas (Apêndice XX) foram
analisadas e apresentam elementos comuns, sendo assim, selecionamos 7 (sete)
respostas que julgamos mais representativas para nossa análise, constituindo o
bloco abaixo.
A luta pela Terra em relação a luta pelos direitos dos trabalhadores pela terra,
emprego e dignidade. A distribuição da Terra para a nao concentração da mesma
nas mãos do latifúndio. RESPOSTA 3.
A questão agrária seria a distribuição de terras em partes iguais. Mas envolve
muita coisa no geral, como por exemplo, conflitos, produção, cultura, família,
religião e tantas outras coisas que se define questão agraria. O que predomina
hoje infelizmente é a desigualdade social e o avanço do latifúndio e extermínio de
pessoas que lutam pela terra. RESPOSTA 15.
É uma luta grande, pois enquanto tiver um latifundiário, nós estaremos lutando
pela terra e pelos nossos direitos terra não e mercadoria o camponês precisa de
terra para tirar seu sustento mas com monopólio dos grandes a um sucateamento
dos jovens para a cidade muitos anseiam por terra par trabalhar mais com essa
conjuntura que o governo impõe e um retrocesso a nossa luta somos
esquartejados por esse sistema mas a luta não pode parar muitos morreram mais
a luta continua. RESPOSTA 38.
São os conflitos vividos por pequenos agricultores em busca de regularizar suas
terras, como o título definitivo das terras na área de assentamento. Que o meu
caso, realidade do assentamento onde moro, muitos estão na luta pelos títulos da
terra. RESPOSTA 48.
São os conflitos vividos por pequenos produtores para a regularização da terra e
de tudo o que envolve as divisões de terras (inclusive indígenas, quilombolas...) no
Brasil. RESPOSTA 51.
E a distribuição de terras nas propriedades de maior quantidade para quem não
ainda adquiriu suas próprias terras. RESPOSTA 65.
E uma e uma questão compreendida como o conjunto de problemas inerentes ao
desenvolvimento do capitalismo no campo.
RESPOSTA 68.

Nas partes grifadas procuramos dar destaque às palavras que nestas e nas
demais respostas foram bastante repetidas: terra, luta, conflito, problema. Esses
termos nos dão fortes evidências de como este fenômeno tem sido percebido pelos
camponeses. A terra, que é sonho, é também sinônimo de coisas negativas e leva a
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tantos problemas que assolam estes homens e mulheres em seu cotidiano.
O respondente 15 trata-se de um camponês de Nova Mamoré, Rondônia, na
faixa etária dos 21 a 30 anos, casado, agricultor, que reside em um assentamento
conquistado pela luta a mais de 20 anos, ou seja, vivenciou os processos de luta e
conquista do seu espaço a partir de sua vivência na questão agrária, o que leva a
valorização da identidade camponesa que pode ser observada nas demais
respostas. Neste caso, ainda não possuí o título definitivo da terra, e ainda aguarda
que o INCRA faça sua parte e mesmo diante de todas as dificuldades já enfrentadas
sequer pensa na possibilidade de deixar o campo.
Noutro caso, temos o respondente 38, que é um camponês que reside numa
pequena propriedade no município de Cacoal junto aos seus pais e irmãos. Este
demonstra em seu cotidiano os avanços do agronegócio através da produção de
soja. Seu engajamento mostra o quanto o camponês — mesmo depois de possuir a
terra —, sua titulação ainda precisa se manter lutando. Uma vez que estar na terra
não garante que a família consiga ter assegurada às condições de uso do espaço
necessárias para sua sobrevivência. Se não estiver devidamente inserida no
mercado, garantindo, além da subsistência a destinação da produção, corre o risco
de perder o direito ao uso e ocupação do solo.
No inicio do século XXI, Oliveira (2001) destaca que,
Neste final de século, o debate a respeito da questão agrária contém
antigos e novos elementos que têm como referências: as formas de
resistência dos trabalhadores na luta pela terra e a implantação de
assentamentos rurais simultaneamente à intensificação da concentração
fundiária. No centro desse debate, desdobra-se uma disputa política por
diferentes projetos de desenvolvimento do campo. (FERNANDES, 2001, p.
19)

Verificamos, também, se ocorre a proletarização camponesa ou então a
atuação em outras atividades. Para tal foi perguntado se todos os membros da
família trabalhavam na terra, dentre as respostas 43% disseram que sim e outros
27% que não. Em relação à ocupação daqueles que não trabalham na terra,
questionamos se alguém da família trabalhava em atividade na área urbana, 40%
afirmaram que sim, e 60% que não. Os dados revelam que em grande parte as
propriedades não absorvem a mão de obra de todos da família, ou pelo menos não
o ano todo. Esta situação nos leva a inferir na análise que uma boa parte dos
camponeses tem tido sua força de trabalho absorvida para trabalhos além dos da
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propriedade.
Assim, nas regiões predominantemente ocupadas pelos camponeses não é
necessariamente o processo de expropriação direta pelo capital que
comanda e determina o processo, expropriando a terra campesina. Mas o
capital - talvez mais sabiamente - expropria as possibilidades de os filhos
dos camponeses possuírem terra para continuar camponeses. Na maioria
dos casos, os filhos se proletarizam. Ou seja, a proletarização não precisa
atingir diretamente toda a família camponesa, mas atinge seguramente a
maior parte dela. Esta distinção dos processos atuantes é fundamental para
o entendimento geral do país. (OLIVEIRA, 2001, p. 40)

Percebemos então, neste caso, uma expropriação indireta causada pelo
capital na tentativa de proletarizar a mão de obra camponesa, em seus
empreendimentos. Isso ocorre devido à necessidade dos camponeses em muitos
casos complementarem a renda com recursos além dos produzidos na propriedade
para poderem adquirir mercadorias essenciais para sobrevivência como roupas,
calçados, remédios, produtos de higiene pessoal entre outros itens necessários para
os membros da família. Em muitos casos os camponeses mesmo trabalhando em
atividades urbanas dedicam tempo também às tarefas na propriedade em outros
momentos.
Em outros casos, os camponeses trabalham na propriedade no cultivo da
terra, na criação de animais, mas também dedicam parte do tempo, principalmente
nas épocas de plantio e colheita, para trabalhos esporádicos em outras
propriedades. Nestes casos o pequeno camponês arranja o tempo necessário para
realizá-lo, pois a exploração de sua terra só lhe reclama os cuidados em
determinadas épocas. Ele enfrenta as suas necessidades de dinheiro vendendo não
o excesso dos seus produtos, mas o seu excesso de tempo. Representa no
mercado o mesmo papel do proletário, que nada possui. (KAUTSKY, 1986, p. 101)
Quanto a aspectos logísticos dos locais de residência dos camponeses, que
dizem respeito à água e energia elétrica, obtivemos os seguintes dados. Dos
pesquisados 97% já possuem energia elétrica e apenas 3% não. A forma de acesso
à água predominante são 65% poços, 19% minas de água, como também outros
tipos como rio e igarapés, no caso, são 16%. Essas condições especialmente a
água são essenciais para garantir tanto a qualidade de vida camponesa, como
também as plantações. A eletrificação das áreas rurais é uma das pautas antigas da
melhoria da vida no campo, e com certeza também direito dos camponeses.
Em relação à articulação coletiva dos camponeses, quando questionados
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sobre o envolvimento e participação em movimentos sociais, a maioria, 69%
responderam participar e 31% não tem participação direta nos movimentos. O
espaço é sem dúvida uma condição para a formação do movimento social. No geral,
a composição desses movimentos é feita por trabalhadores desafiando o Estado,
que sempre representou os interesses da burguesia agrária e dos capitalistas em
geral. Por essa razão, o Estado só apresenta políticas para atenuar os processos de
expropriação e exploração, sob intensa pressão dos trabalhadores (FERNANDES,
1996),
[...] são construídos por diferentes categorias e suas estruturas podem ter
duas formas; movimento social ou movimento sindical. Esses movimentos
recebem apoios de diferentes instituições em conjunto ou em separado. As
formas de apoio são política e econômica e acontecem por meio de
articulações e/ou alianças. O movimento social pode receber apoio e/ou
estar vinculado a alguma pastoral da Igreja Católica (Comissão Pastoral da
Terra ou Pastoral Rural). Da mesma forma, pode receber apoio de centrais
sindicais, partidos e organizações não governamentais. Essas são as
instituições que têm apoiado a luta pela terra, principalmente as ocupações.
O movimento sindical, igualmente, pode receber apoio dessas instituições
através de articulações e/ou alianças. (FERNANDES, 996, p. 62).

A espacialização destes movimentos se dá por meio da luta pela terra, ou
por enfrentamentos para atender as necessidades da comunidade envolvida. A
espacialização é um processo do movimento concreto da ação em sua reprodução
no espaço e no território (FERNANDES, 1996). Desse modo, a partir de reuniões e
da articulação os movimentos vão criando pautas e desenvolvendo ações para
conseguirem seus objetivos. Em alguns casos, os movimentos ocorrem em locais
específicos em momentos esporádicos para resolver questões emergenciais que
surgem e se dissolvem antes mesmo que possa gerar um registro ou formalização.
O número de pessoas afetadas por determinados problemas ou ausência de
direitos e que procuram representatividade, ou de grupos que visam atender a
interesses de parcelas são grande. Estas pessoas buscam visibilidade política para
demandas que, muitas vezes, são deixadas de lado em especial pelo poder público.
Pode ser que até recebam articulações e ações organizadas por parte de seus
interessados em pressionar os envolvidos a tomarem providências, o que geram por
consequências, palco propício à formação de grande número de movimentos
sociais, que no geral tem como pauta as questões sociais e seus diferentes
desdobramentos, como é o caso da questão agrária.
No caso de Rondônia, como evidenciado neste estudo, as lutas sociais no
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campo são constantes. Vale destacar que muitas delas são importadas de outras
regiões brasileiras, ou seja, tem sua origem em outros Estados. Também, importante
destacar que em grande parte não foram supridas ou resolvidas pelas políticas
públicas do Governo Federal. Arrisca-se aqui a afirmar que isso explica a presença
de um grande número de movimentos sociais. Sendo que alguns ocorrem em
extensão de outros já estabelecidos em estados brasileiros; ainda, há outros
instituídos em decorrência de causas locais. A partir do conceito que trabalhamos de
movimentos sociais, os camponeses pesquisados estão vinculados a 11 diferentes
movimentos,
Os 11 movimentos identificados nessa pesquisa compreendem a lista a
seguir:

1. MSTTR - Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
2. MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
3. MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores
4. GABVC - Grupo de Agroecologia Bem Viver de Cacoal
5. APACCJ - Associação de Produtores Agrícolas – Candeias do Jamari
6. MAB - Associações, Cooperativas, Movimento Dos Atingidos por
Barragens
7. CPT - Comissão Pastoral da Terra
8. FETAGRO - Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia 9. LCP - Liga Dos Camponeses Pobres
10. MPT - Movimento Pela Terra
11. AMPIS - Associação Metareila do Povo Indígena Suruí

Quanto à participação nesses movimentos, podemos observar no Gráfico 8
que grande parte estão vinculados ao movimento sindical dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais, este grupo equivale a 37%. Em relação ao MST, a participação
neste movimento é de 24%, seguidos de 15% do MPA, 5% GABVC, e outros 2% nos
demais movimentos camponeses. Identificamos também a participação de 7% em
Associação indígena que dentre suas ações voltadas à preservação dos costumes
(cultura) indígenas também está voltada às formas de cultivos agrícolas
tradicionalmente utilizadas por esses povos.
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Gráfico 8 – Movimentos sociais que os camponeses participam
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Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Em relação à produção social do espaço, o movimento socioterritoriais, pode
afirmar que estes possuem papel bastante ativo e representam a luta coletiva pela
espacialização camponesa ou por uma configuração territorial determinada pelo seu
conjunto de participantes que buscam melhores condições de sobrevivência. Por
isso, a luta não se dá apenas pelo espaço em si, mas pelo respeito daquilo que é
considerado direito da classe camponesa para sua sobrevivência, o direito a terra,
às condições para produzir e reproduzir seu modo de vida de maneira digna.
Mas os camponeses desenvolvem suas lutas visando à permanência na
terra, no amplo processo de territorialização do campesinato. As lutas
agrárias organizadas por vários movimentos sociais no campo (MST, MCC,
Liga camponesa, e outros) cristalizam o projeto de espacialização e
territorialização camponesa, cujos enfrentamentos ocorrem diretamente
com os fazendeiros e madeireiros, manifesto na ocupação dos latifúndios. A
migração e a pressão para que o Governo Federal implante novos
assentamentos rurais também expressam processos de recriação do
campesinato. Nesse processo, os conflitos territoriais se deslocam para
áreas de expansão agrícola e o surgimento de novas frentes pioneiras
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engendra a formação dos espaços do campesinato e do capital agrário.
(COSTA SILVA, 2016, p. 351)

Podemos observar que muitas são as lutas enfrentadas por esses
camponeses para garantir a sobrevivência do seu modo de vida (campesinato). Em
certo modo, no bojo das reivindicações, os diversos movimentos possuem pautas
comuns. Os embates se dão entre diferentes agentes do capitalismo, algumas vezes
o próprio Estado, que em dado momento são detentores do domínio dos espaços a
serem conquistados.
Mapa 3 – Rondônia: nº de conflitos no campo

Fonte: Relatório de Conflitos CPT, 2017.

Podemos observar no Mapa 3, De acordo com os registros da Articulação
das CPT’s Amazônia, atualmente 35 municípios possuem conflitos no campo do
total de 52 municípios existentes em Rondônia, ou seja, 67% dos municípios no
estado do Pará estão envolvidos em conflitos no campo (CPT/RO, 2017). A nossa
atenção a esses dados surgiu na visita ao acampamento, em que um dos
participantes, nos indicou uma das lideranças do MST no estado que nos informou
que no geral essas áreas de conflitos coincidem também com as áreas de
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acampamento. Os acampamentos, neste caso, são a materialização territorial dos
conflitos por disputa de terra por meio das ocupações, como já tratado.

3.3

O uso da terra e produção no espaço

A relação com a terra do camponês, gira em torno do seu valor de uso. Ou
seja, o camponês percebe e se relaciona com seu espaço valorizando a
possibilidade de cultivo dele. A priori, a produção está voltada a atender as suas
necessidades básicas de alimentos. Estamos falando de um sujeito que não tem o
mercado como determinante primordial da sua produção, mas sim a sua
necessidade de consumo em primeiro lugar. É essa a primazia do seu uso da terra,
que vai reger a sua organização do espaço produtivo.
Gráfico 9 – Relação das atividades de produção

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Quanto às atividades econômicas, os camponeses estão voltados
principalmente para agricultura (54%), e para a pecuária (44%) e também outras
atividades como o extrativismo 2%. É possível identificar também pela verificação
dos itens produzidos que, em geral, ocorre como característica dos próprios
camponeses a pluriatividade, ou seja, atuam em mais de uma atividade econômica a
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fim de diversificar a produção de alimentos, tanto voltados às necessidades internas
como demandas comerciais. Ratificamos com esses dados as palavras de Kautsky
(1986), que afirma que para esses pequenos camponeses para os quais a
agricultura é, se não exclusivamente, ao menos de modo preponderante, uma parte
do lar, e que satisfazem as suas necessidades de dinheiro.
Gráfico 10 – Principais itens produzidos

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Identificamos no Gráfico 10 os principais produtos que estão sendo gerados
a partir das atividades agropecuária camponesa, que são: leite, gado bovino para
carne, café, milho, feijão, mandioca, horta (verduras), banana frutas, cacau,
amendoim, arroz, boi, lavoura, legumes e outros. Damos destaque especialmente
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aos dois que mais se destacam, o leite produzido por 14% e o gado bovino por 10%
dos camponeses.
Ao mesmo tempo em que a participação econômica da produção familiar é
relevante na economia regional, contribuindo significativamente nos setores
de carne, leite, café, pescado, dentre os produtos agrícolas, esse mesmo
processo de proximidade do capital agroindustrial amplia a pressão
territorial para o campesinato, exigindo-lhes cada vez mais especialização
produtiva. É o que se verifica nas áreas onde a pecuária cresceu, forçando
os camponeses a concentrarem seus trabalhos na produção de carne e
leite, praticamente abandonando outros cultivos que outrora eram comuns
na paisagem rural. (COSTA SILVA, 2016, p. 345)

Constatamos a partir dos dados a pertinência da afirmação de Costa Silva
(2016), ao apontar como a produção de leite e carne, tem sido predominante em
detrimento aos demais cultivos e criações tradicionais. Podemos então perceber
neste contexto como os camponeses tem sido induzidos pelas agroindústrias para
atenderem as suas necessidades de matérias primas, que ao serem beneficiadas
muitas vezes acabam sendo destinadas a mercados externos. As consequências
desse processo muitas vezes levam até mesmo a um encarecimento destes
produtos no comércio local por redução da sua oferta neste mercado interno.
Segundo Oliveira (2004) isso se deu igualmente, também, porque a capital
desenvolveu liames de sujeição que funcionam como peias, como amarras ao
campesinato, fazendo com que ele, às vezes, produzisse exclusivamente para a
indústria. O que se repete em algumas localidades, em 2018, a exemplo de outras
comunidades rurais.
Evidenciamos nitidamente essa conjuntura em dois momentos da pesquisa,
uma na destinação do leite produzido pelos camponeses que é adquirido pelas
indústrias de laticínios que por sinal controlam o preço do litro conforme regras
próprias. Essa subordinação criada a partir da venda deste produto aos laticínios
está diretamente ligada a imposição de normas de cunho estatal que proíbem a
venda direta do leite ao consumidor, haja vista as exigências sanitárias rigorosas
impostas nas últimas décadas.
Desta forma, em relação à produção do gado bovino que é destinado para a
indústria frigorífica que também detém controle sobre o preço da arroba. Ou seja,
vemos que o próprio capital cria as condições para que os camponeses forneçam
material para as indústrias.
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Gráfico 11 – Destinação da produção

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

O Gráfico 11 mostra que 54% dos camponeses, além de atender suas
necessidades

imediatas

destinam

uma

grande

parte

da

produção

para

comercialização, outros 24% produzem a maior parte diretamente para consumo da
família, e 22% destinam a produção prioritariamente para subsistência. Conforme
nos afirma Oliveira (2007, p. 51), podemos entender que na pequena propriedade
camponesa uma parte da produção agrícola entra primeiro e fundamentalmente no
consumo do produtor, do camponês, como meio de subsistência imediato, e outra
parte, o excedente, é comercializado sob a forma de mercadoria.
Por isso é mister a distinção entre a produção camponesa e a produção
capitalista. Na produção capitalista, temos o movimento de circulação do
capital expresso nas fórmulas: D — M — D na sua versão simples, e D — M
— D ’ na sua versão ampliada. Já na produção camponesa, estamos diante
da seguinte fórmula: M — D — M, ou seja, a forma simples de circulação
das mercadorias, onde a conversão de mercadorias em dinheiro se faz com
a finalidade de se poderem obter os meios para adquirir outras mercadorias
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igualmente necessárias à satisfação de necessidades. É, pois, um
movimento do vender para comprar. (OLIVEIRA, 2007, p. 68)

Isso explica o fato do camponês poder estar inserido no mercado e ainda
assim não ser capitalista. O que define o capitalista é a fonte da mão-de-obra e a
apropriação da mais-valia no processo de produção. Enquanto o camponês produz
majoritariamente com a mão-de-obra própria, o capitalista contrata a mão-de-obra
de trabalhadores expropriados dos meios de produção e produz, majoritariamente,
com mão-de-obra assalariada, gerando e se apropriando da mais-valia. Giraldi
(2008, p. 95) explica que ―O camponês tem a produção e o consumo coletivos, já no
sistema capitalista a produção é coletiva, mas o fruto desta produção é apropriado
individualmente pelo capitalista‖.
Gráfico 12 – Frequência de Assessoria Técnica para produção

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Podemos verificar no Gráfico 12 a frequência da assessoria técnica ou rural
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recebida pelos camponeses para sua produção e uso da terra. Os dados
demonstram que ainda são baixos os números de camponeses assistidos por algum
tipo de apoio para as atividades produtivas, sendo que 46% nunca recebem
assessoria, 36% esporadicamente, e 18% sempre. Podemos então afirmar que
ainda são necessárias políticas e um trabalho de maior abrangência dos órgãos
voltados a esse tipo de trabalho, uma vez que este fator também é apontado pelos
sujeitos da pesquisa como um problema para permanência da agricultura
camponesa.
Gráfico 13 – Tipos de Assessoria Técnica

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Ao consultar os principais órgãos que prestam esses trabalhos de
assessoria, no Gráfico 13 vemos que, predominantemente, aparece a Empresa
Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia –
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EMATER que atende a 46% dos camponeses participantes da pesquisa, em menor
escala temos com 4% a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira –
CEPLAC, podemos melhor compreender o trabalho de cada um desses órgãos no
Quadro 11.
A partir desses dados, podemos concluir que o órgão estadual, ou seja, a
EMATER, para além da sua importância, possui uma grande demanda ainda não
atendida, principalmente no que diz respeito a produção camponesa. No geral, essa
assistência volta-se principalmente para as pequenas propriedades familiares já
incluídas em alguns programas de políticas públicas. No caso dos espaços de
acampamento e assentamento, muitas vezes a ausência da própria regularização da
propriedade acaba sendo um impedimento para que estes camponeses possam ser
assistidos e incluídos pelas ações estatais já existentes, dificultando suas condições
de uso da terra.
Quadro 11 – Dois principais órgãos de assistência técnica e rural
Órgão

Atuação

A atuação está voltada prestação de serviços de Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER com excelência, onde as ações são
desenvolvidas de forma educativa, participativa para e com os
agricultores familiares (que são os atores do desenvolvimento
EMATER
sustentável) e suas organizações, com uma visão holística da
Empresa Estadual de
propriedade; buscando a integração e complementaridade dos fatores de
Assistência Técnica e
produção, valendo-se para isso das novas metodologias (Diagnóstico
Extensão Rural do
Rural Participativo (DRP), Diagnóstico Organizacional Participativo
Estado de Rondônia
(DOP), Competência Econômica baseada na Formação de
Empreendedores (CEFE) e outros), técnicas e ferramentas
participativas; tendo como objetivo o Desenvolvimento Humano, Social e
Econômico Sustentável.
A atuação visa promover a competitividade e sustentabilidade dos
segmentos agropecuário, agroflorestal e agroindustrial para o
desenvolvimento das regiões produtoras de cacau, tendo o cliente como
CEPLAC
parceiro. Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira Comissão Executiva do CEPLAC, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Plano da Lavoura
com sua direção geral localizada em Brasília-DF, atua em seis estados
Cacaueira
do Brasil: Bahia, Espírito Santo, Pará, Amazonas, Rondônia e Mato
Grosso. Criada em 20 de fevereiro de 1957, época em que a economia
cacaueira atravessava uma grave crise, teve sua atuação, nos seus
primórdios, centrada basicamente no apoio à cacauicultura.
Fonte: Sites Institucionais da EMATER/RO e CEPLAC, 2018.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2018.

Esses

órgãos,

demonstrados

no

Quadro

11,

são

respectivamente

pertencentes ao governo estadual e federal, ambos têm suas ações voltadas
principalmente à atividade agrícola. Seus principais serviços estão ligados à
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extensão rural e assistência técnica. Os técnicos responsáveis atendem aos
produtores em suas propriedades prestando assistência quanto ao cultivo de plantas
e criação de animais, visando melhorar a produção quantitativa e qualitativamente.
Em especial o modelo ideal buscado pelos camponeses está diretamente ligado a
extensão rural17, por ser o modelo mais dinâmico e capaz de atender as suas
necessidades, mesmo estando em muito voltada a lógica da agricultura familiar.

3.4

A posse e propriedade da terra

A posse e propriedade da terra estão entendidas como a relação que os
sujeitos e categorias sociais se apropriam do espaço e estabelecem seus territórios.
A posse (enquanto condição primeira de estar na terra e poder usufruir dela) seja ela
em processo de ocupação a partir de um acampamento, assentamento ou
minifúndio. A propriedade enquanto criação de moldes capitalista volta-se à
condição jurídica do território, na qual passa a ter o direito privado de uso e controle
absoluto sobre ele. Dessa maneira, a propriedade/posse da terra é básica e
fundamental para a existência desta forma de exploração na agricultura. ―Daí deriva
a lógica da luta pela posse/propriedade da terra travada pelos camponeses
expropriados ou que nunca tiveram acesso a terra no Brasil‖ (OLIVEIRA, 2007, p.
50).
Ao analisarmos a posse e propriedade da terra verificamos que entre os
participantes 57% possuem e 43% não possuem o título definitivo da terra. Podemos
observar que são números muito próximos, ou seja, desta quase metade ainda não
passou por um processo de regularização fundiária. Na obra ―Modo de Produção
Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária‖, Ariovaldo Umbelino nos define que a
Regularização Fundiária se refere ao reconhecimento do direito das famílias
(populações tradicionais, extrativistas, ribeirinhos, pescadores, posseiros, etc.) já
existentes

nas

áreas

objeto

da

ação

(flonas,

resex,

agroextrativistas,

desenvolvimento social, fundo de pastos, etc.). (OLIVEIRA, 2007, p. 168)
A transição da posse para propriedade está diretamente ligada a trâmites
17

―Extensão Rural é um processo cooperativo, baseado em princípios educacionais, que tem por
finalidade levar, diretamente, aos adultos e jovens do meio rural, ensinamentos sobre a agricultura,
pecuária e economia doméstica, visando modificar hábitos e atitudes da família, nos aspectos
técnico, econômico e social, possibilitando-lhe maior produção e melhorar a produtividade, elevandolhe a renda e melhorando seu nível de vida‖ (definição da ABCAR).
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burocráticos que em muitos casos estão vinculados às instâncias politicas como é o
caso do INCRA. A regularização fundiária é um processo de ordem política-jurídica
que tem como objetivo a legalização das ocupações. Demanda em considerar o
direito adquirido pelas famílias que se estabeleceram e formaram a terra, sejam elas
públicas, ocupações, acampamentos, assentamentos, através dos títulos de
propriedade. A regularização fundiária visa transformar a posse pelo uso em
propriedade jurídica, conferindo o documento legal que é o título da terra.
Em nossa pesquisa verificamos qual a condição das terras em que os
participantes estão alocados em relação a essa etapa do processo entre a posse e a
propriedade da terra, para tal, questionamos sobre o que falta para que se alcance o
título definitivo da terra? Separamos abaixo as respostas que apresentam elementos
mais frequente entre as demais:
Interesse da parte do INCRA, pois está tudo organizado para que façam o
pagamento das benfeitorias para o latifundiário, mas não concluem o projeto de
assentamento (PA). Resposta 7
No meu caso não alcançamos nem a terra, não foi feito reforma agraria como as
terras são muito caras não tivemos condições de comprar. Resposta 22
Moramos em uma área de assentamento temos os títulos das terra mas temos
que pagar por ele, então e mesma coisa de não ter. Sabendo como e a reforma
agrária no nosso país. Resposta 47
A parte da terra que não tem documento é por que uma terra sem marco e
perdida, o INCRA veio demarcou mais não deu nem um tipo de documento que
comprove que a terra é nossa ou que ela existe. Resposta 60

Assim, podemos observar que atualmente as dificuldades estão exatamente
nos trâmites estabelecidos sendo considerados altamente burocráticos. Em alguns
casos verificamos que muitos ainda tentam a posse, em especial aqueles que estão
em acampamentos ainda aguardando que a reforma agrária seja consumada
através de desapropriação e divisão dos lotes pelo órgão responsável. Em relação a
este órgão, no caso o INCRA, no geral as respostas apontam como um ―dificultador‖
em relação ao cumprimento da legislação.
Outro fator que podemos observar está no fato de que a propriedade implica
também na responsabilidade em relação a cobrança de impostos sobre a terra, o
que acarreta certa dificuldade. Verificamos conforme Kautsky (1986) que os
impostos em dinheiro são, no campo, um dos agentes mais ativos da transformação
da produção para consumo pessoal em produção mercantil. Mas esses tributos, e
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outros compromissos financeiros do camponês, crescem geralmente bem mais
depressa do que a produção de mercadorias agrícolas e os estabelecimentos de
comércio e de crédito de que ela precisa.
Os trâmites acarretam tal grau de dificuldade para os posseiros que tentam
atendê-los, uma vez serem os maiores interessados. Podemos observar também a
falta da propriedade da terra muitas vezes cerceia os posseiros de certas
oportunidades oferecidas em relação a assistência, linhas de créditos, ou qualquer
outra possibilidade de fomento para melhorar suas condições produtivas. Ao serem
questionados sobre as dificuldades que encontraram ou encontram para conseguir o
título da terra, os camponeses apontam as seguintes situações:
Negociação com o superintendente do INCRA Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária pelo menor preço de imposto da Terra. Resposta 3
Demora e a muita democracia para que esse título fique pronto, o que acaba
sendo deixado de lado. Resposta 6
Está imposto pelo órgão responsável um valor em dinheiro e por decisão em
reunião muitos não querem. Resposta 14
A demora do INCRA na regularização das terras na área do Pré assentamento.
Resposta 25
Falta apenas que o superintendente do INCRA-RO assine a documentação.
Resposta 43
Falta de consideração com o agricultor por parte dos funcionários do INCRA,
deixando por anos a documentação dos agricultores engavetadas. Resposta 46

Nesse caso, devemos observar que a legislação é a mesma para a
propriedade camponesa do que a para a propriedade do agronegócio, ao passo que
deveriam ser concebidas em lógicas diferentes. Corroboramos com a ideia de que
as propriedades camponesas e as capitalistas são territórios distintos, são
totalidades diferenciadas, onde se produzem relações sociais diferentes, que
promovem modelos divergentes de desenvolvimento. Territórios camponeses e
territórios capitalistas como diferentes formas de propriedades privadas disputam o
território nacional (FERNANDES, 2004).
Esse entendimento deveria ser norteador no sentido de construção do
ordenamento jurídico da propriedade camponesa, considerando sua lógica e papel
enquanto espaço de sobrevivência destes. A aplicação da lógica capitalista de uso e
posse da terra deve levar em conta os interesses que estão postos nessa relação.
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Percebemos que neste aspecto mais uma vez os camponeses ignorados e
colocados em desvantagem em relação às condições que lhe são oferecidas no que
tange a posse e propriedade da terra. Nesse caso, apontamos a necessidade de
pensar a função social da propriedade camponesa e oferecer condições justas,
afinal a igualdade de condições nem sempre significa justiça social como fica
evidente neste caso, pois sem a propriedade da terra os camponeses ficam
impedidos até mesmo de acessarem às políticas que deveriam ser voltadas para
eles.

3.5

Os desafios e potencialidades para permanência no Campo

A

expropriação

camponesa,

o

fluxo

migratório

campo-cidade

conceitualmente definido como êxodo rural é um processo que se tornou muito
recorrente no Brasil em especial na década de 50. Essa dinâmica já era prevista a
muito tempo pelos autores europeus em face da análise do que aconteceu na
Europa industrializada. Prova marcante desse fluxo e da sua recorrência é ele ter
sido percebido e relatado até mesmo em expressões culturais como a música,
dentre as diferentes manifestações, em especial, no chamado sertanejo raiz, a
exemplo da Música ―Caboclo na cidade‖, grande sucesso da dupla Dino Franco e
Mourai, formada na década 1980. A música retrata claramente a angústia de um
camponês que como tantos outros foi expropriado do seu modo de vida, tendo
vendido a propriedade e ido morar na cidade, onde não possuía os requisitos para
se inserir naquele modelo de organização social, infelizmente esta realidade narrada
em forma de música ainda é tida como possibilidade na vida de muitos camponeses.
A inserção do capital no campo, materializado pelo fortalecimento do
latifúndio e do agronegócio enquanto território dominante, assim como todos os
problemas enfrentados pelos camponeses, como verificamos nesta pesquisa,
colocam cada vez mais pressão à presença destes sujeitos sociais no campo. Num
primeiro momento todos esses fatores pesam contra a permanência e manutenção
do campesinato e sobrevivência do campesinato, ao analisar essas desvantagens é
possível sim, num primeiro momento.
Já no segundo mecanismo, quando monopoliza o território, o capital cria,
recria, redefine relações camponesas de produção familiar. Abre espaço
para que a economia camponesa se desenvolva e com ela o campesinato
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como classe social. O campo continua povoado, e a população rural pode
até se expandir. Nesse caso, o desenvolvimento do campo camponês pode
possibilitar, simultaneamente, a distribuição da riqueza na área rural e
cidades, que nem sempre são grandes. (OLIVEIRA, 2004, p. 42).

Assim sendo, a compreensão do papel e lugar dos camponeses na
sociedade capitalista e no Brasil, em particular, é fundamental. No entanto, é preciso
perceber no âmbito da conflitualidade o papel e a importância do campesinato. Ou
entende-se a questão no interior do processo de desenvolvimento do capitalismo no
campo, ou então continuar-se-á a ver muitos autores afirmarem que os camponeses
estão desaparecendo. Entretanto, eles continuam lutando para conquistar o acesso
às terras em muitas partes do Brasil, ou então buscando estratégias para
fortalecimento em cooperativas, condições para produzi (Oliveira, 2004).
Gráfico 14 – Pretensão de deixar o campo

Fonte: Dados obtidos nas respostas do questionário, 2017.
Organização: BRESCIANI, Dério Garcia, 2017.

Questionados quanto à possibilidade de deixar o campo para viver na
cidade, obtivemos em resposta (Gráfico 14), que a maioria, ou seja, 80% não
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querem deixar o campo, 14% talvez deixariam, sendo que a minoria de 6% deixaria.
Podemos assim constatar que o vínculo desses camponeses com o espaço rural e
com o seu modo de vida, apesar de todos os desafios a sua permanência, levam a
uma condição de resistência diante de todos os problemas.
Mas é possível apontar algumas razões que asseguram a permanência da
pequena produção: a) a produção de alimentos baratos para abastecimento
da mão de obra local e da crescente produção urbana; b) a condição de
constituírem enclaves não-capitalizados, o que possibilita a venda eventual
de sua força de trabalho pressionando para baixo os salários, e
assegurando eles mesmo parte de sua reprodução nas próprias terras; c)
não menos importantes são as estratégias de sobrevivência do produtor:
por um lado, uma resistência pacífica que lhe permite manter o vínculo com
a terra através da realização, por ele mesmo ou sua família, de várias
tarefas e, por outro lado, resistências não pacíficas, a luta organizada pela
terra. (BECKER, 1998, p. 30-31)

Para além do próprio vínculo com o espaço rural e com seu modo de vida,
Becker (1998), aponta outros elementos que asseguram a permanência da pequena
produção camponesa, entre este seu papel essencial na produção de alimentos.
Dados estatísticos apontam que 70% dos alimentos consumidos nas cidades são
oriundos das pequenas produções familiares. Outro fator importante é a
possibilidade de absorver na própria terra uma boa parte da mão de obra, como
podemos observar os camponeses em grande parte tem sua atividade de trabalho
no próprio espaço, evitando assim integrarem grupos estatísticos de desempregados
na área urbana, o que muitas vezes é um fator de risco ao pensarem em deixar o
campo e se adequarem a uma nova atividade de trabalho na cidade, cujas vagas
muitas vezes oferecem baixos salários.
O capital querendo ou não entende, o papel que a agricultura camponesa
cumpre, e sua importância para segurança alimentar por isso, cria e recria
condições para sua manutenção enquanto produção familiar. Entendemos
que a na verdade a economia camponesa é responsável também por
movimentar o comércio local, e principalmente atende ao propósito de
produção de alimentos para a cidade na maioria das vezes. Afinal o
agronegócio não alimenta a população. E por isso que o desenvolvimento
do capitalismo no campo abre espaço simultaneamente para a expansão do
trabalho familiar camponês, nas suas múltiplas formas, como camponês
proprietário, parceiro, rendeiro ou posseiro. E assim que os próprios
capitalistas no campo se utilizam desse processo para produzir o seu
capital. (OLIVEIRA, 2004, p. 43).

Fica evidente a existência da agricultura camponesa cumpre também um
papel fundamental em relação a segurança alimentar. Sendo assim, seria importante
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que as políticas fossem também pensadas de modo a garantir condições para
permanência da produção camponesa. Outra ideia que podemos reforçar no âmbito
deste apontamento é que existem sim condições de coexistência entre os dois
modelos de campo que estão em debate, porém ainda assim reafirmamos a
necessidade que o campo do campesinato seja mais bem compreendido e assistido
pelas instituições públicas, uma vez que os camponeses estão cumprindo seu papel
para além de classe social como classes produtivas.
O constante descaso para com os camponeses, no geral tenderia a levar a
uma desistência desse modo de vida, e da estadia no campo, tendo em vista que ele
representa diretamente luta e resistência diante dos muitos problemas enfrentados e
desafios que se colocam devido ao próprio futuro político do país de vem se
configurando a partir dos que estão no poder e o perfil ideológico que buscam
atender. Ainda assim, questionados sobre quais seriam os fatores que influenciaram
na decisão/possibilidade de deixar o campo, nas mais diversas respostas obtidas os
camponeses afloraram mais uma vez a forte ligação que possuem com seus
espaços. Desta forma, pudemos obter as respostas abaixo, que são representativas
justamente por demonstrarem os pontos que são essências e configuradores do ser
camponês.
Produzir uma alimentação saudável, para a minha família e para
comercialização, onde todos possam se alimentar sem agrotóxico. Resposta 4

a

Porque minha família é de agricultores e eu gosto de produzir meu próprio
alimento e também porque é um lugar muito agradável. Resposta 24
Pelo fato de participar de um movimento social que propõe um pelo camponês
onde se trata de viver bem e sem exploração onde trabalho para mim mesmo sem
o patrão ou um sistema que manda. Ele para que consuma alimentos saudáveis
sem agrotóxicos e só no campo é capaz disso. Resposta 37
Sem dúvidas o vínculo com a terra, apesar de jovem não me vejo fora do campo.
Nasci, estou me criando e pretendo permanecer no campo até que possível.
Penso que não me adaptaria bem fora do campo, o campo tem muito mais
oportunidades e mais qualidade. Fico feliz por poder morar no campo. Resposta
46 (grifos nossos)

Diante dos problemas, ao contrário do que talvez esperávamos, essas
respostas reafirmam o forte vínculo entre esses camponeses e seus espaços na
área rural. Os fatores comuns estão ligados ao vínculo com o lugar à família, as
tradições. Outro ponto que também nos chama atenção é o entendimento de que o
campo oferece sem dúvidas melhores condições de vida, apesar dos múltiplos
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desafios.
A camponesa da resposta 4 (quatro) reside em um assentamento em Nova
União, tem entre 51 e 50 anos e mora naquela localidade desde o início da
ocupação das terras, tendo passado por todo o processo de desapropriação,
demarcação, distribuição dos lotes e formação do propriedade nas terras recebidas.
Em suas terras vive com seu esposo, filho, filha, netos e o irmão, que são
responsáveis por todo o trabalho na propriedade. Suas atividades estão voltadas em
especial a pecuária como também a produção dos itens essenciais para
alimentação, o que fica expresso na sua resposta uma vez que produzindo seus
itens alimentícios na terra, e assim sabendo a procedência deles demonstra essa
preocupação com oferecer alimentos saudáveis a sua família.
Na resposta 24 temos o posicionamento de uma camponesa que reside no
acampamento em Alto Alegre dos Parecis, que está na faixa etária dos 21 a 30
anos, sendo que reside no local há 16 anos. Seu contexto ainda é marcado pelo
espaço da luta pela terra, por isso, na resposta, ela reforça os valores do ideal que
busca enquanto acampada, ou seja, ter seu próprio pedaço de terra para produzir e
garantir sua subsistência.
Na resposta 37 temos a visão de uma camponesa que está na faixa etária
dos 21 a 30 anos e que reside num assentamento em Ariquemes. Fica evidente, no
texto de sua resposta, a forte influência dos movimentos sociais, no caso do MST,
para sua formação política acerca da condição imposta pelo capitalismo ao modo de
vida camponês, a luta para superação deste modelo, através da terra, na qual o
camponês possa produzir e ter as condições necessárias para sua subsistência.
A resposta 46 procede de um camponês de 21 a 30 anos de um
assentamento em Presidente Médici. Este enfatiza seu forte vínculo com a terra,
tendo sido construído a partir de sua criação, que o leva não se perceber vivendo
fora do espaço rural. Outro elemento bastante interessante de sua resposta diz
respeito a percepção do campo como espaço que oferece melhores oportunidades e
condições de vida, ou seja, vemos reafirmada sua identidade como camponês a
partir das tradições a qual foi formado.
Constatamos que a maior parte das respostas apresentam pontos
estruturantes do modo de vida e cultura camponesa que estão diretamente ligados a
própria identidade. No caso da minoria que se apresentaram como possibilidade de
deixar o campo, estes explicaram esta questão justificando que as muitas
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dificuldades enfrentadas levam pensarem na saída do campo, mas que ainda assim,
se houvessem incentivos de modo a corrigir algumas precariedades que muitas
vezes chegam a impossibilitar a vida no campo, estes com toda certeza prefeririam
permanecer.
Em alguns casos encontramos indícios de desânimo. Alguns lutam a muito
tempo para entrar na terra, ou seja, ainda não foram beneficiários de qualquer
política de reforma agrária, que ainda é historicamente uma ação inconclusa no
estado. A luta ocorre em duas vias, tanto para o acesso, quanto para permanência
nos espaços conquistados.

A reforma agrária (RA) é uma política pública, de competência do Estado,
expressa por meio de um plano que visa a desconcentração fundiária, tendo
a obtenção de terra prioritariamente por meio da desapropriação, para
criação e/ou recriação do campesinato, garantindo o acesso à terra e a
permanência nela. Para que isso se concretize, é preciso que ela seja
acompanhada de projetos de políticas que contemplem crédito, educação,
saúde, moradia, infra-estrutura comunitária, transporte, produção,
previdência social, assessoria técnica social, ambiental e tecnológica etc. A
ênfase no modelo desapropriatório reside na perspectiva de ruptura com a
lógica rentista e não produtiva da propriedade da terra, que tem sustentado
o latifúndio em nosso país e penalizado o conjunto da população brasileira
desde, pelo menos, a Lei de Terras de 1850. (FERNANDES, 2009, p. 253254)

Percebemos que os problemas dos camponeses estão inseridos em
dimensões que carecem de políticas por parte do Estado e dos governos. Estes
problemas ainda estão num estágio de negação da existência do campesinato. Sem
dúvidas a demanda primeira é o acesso a terra, contudo ainda temos a reforma
agrária como um processo moroso que lentamente se materializa no espaço agrário,
principalmente devido ao modelo de desapropriatório que coloca a efetivação do
processo numa luta de interesses entre as forças que estão em jogo no campo
brasileiro.
Como faço parte de outra concepção teórica de compreensão do
desenvolvimento do capitalismo no campo, para mim, o que ocorre na
agricultura brasileira e um processo diferente. Ou seja, o estudo da
agricultura brasileira deve ser feito levando em conta que o processo de
desenvolvimento do modo capitalista de produção no território brasileiro e
contraditório e combinado. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo em que
esse desenvolvimento avança reproduzindo relações especificamente
capitalistas (implantando o trabalho assalariado através da presença no
campo do ―boia-fria‖), o capitalismo produz também, igual e
contraditoriamente, relações camponesas de produção (através da
presença do aumento do trabalho familiar no campo). (OLIVEIRA, 2004)
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Na concepção de Oliveira (2004), no que condiz com a adotada neste
trabalho, a própria forma como o capitalismo se desenvolve no campo, reforça a
resistência dos camponeses. Ou seja, não é possível estudar o campo brasileiro
com uma perspectiva heterogênica, considerando as propostas e modelos teóricos
que estão em disputa e suas respectivas consequências que delineiam cada vez
mais diferentes classes e sujeitos sociais no campo.
A compreensão do papel e lugar dos camponeses na sociedade capitalista
e no Brasil, em particular, e fundamental. Ou entende-se a questão no
interior do processo de desenvolvimento do capitalismo no campo, ou então
continuar-se-á a ver muitos autores afirmarem que os camponeses estão
desaparecendo, mas, entretanto, eles continuam lutando para conquistar o
acesso as terras em muitas partes do Brasil. (OLIVEIRA, 2004. p. 35)

A partir de uma nova perspectiva,podemos combater uma essa visão de
conveniência de que os camponeses irão desaparecer a medida que o capitalismo
for se expandindo. Deve-se observar que eles estão ai vivendo cotidianamente e se
reinventando diante a questão agrária que se coloca, através da resistência da luta,
ou até mesmo da adaptação as regras impostas para se manterem o quanto
necessário possível, para conseguirem garantir condições necessárias para
atenderem suas necessidades básicas.
Nosso papel nesse particular constitui-se em ver e ouvir. Pois já é hora de
entendermos que são os trabalhadores - os maiores interessados na
transformação da sociedade que devem falar. A nós geógrafos cabe uma
tarefa talvez pequena na luta teórica: estudar, entender, compreender a luta
pela terra, a luta armada pela terra. (OLIVEIRA, 2007, p. 14)

Contudo, a realidade aqui discutida a partir da vivência empírica de
camponeses do estado de Rondônia, nos coloca mais uma vez alguns desafios
enquanto pesquisadores da área da geografia (OLIVEIRA, 2007). Cabe a nós
entender como todo esse processo se configura para além da perspectiva teórica.
Entretanto, analisando, na prática quais as formas de luta e resistência tem sido
construída pelos camponeses, e como consequência que tipos de espaços estão
sendo forjados, e constituídos por esses sujeitos visando garantir sua existência e
permanência num cenário que sequer os consideram, e que ao contrário prefere
negar sua existência. Mas na contramão da história estes por sua força buscam
reafirmar, e demonstrar seu papel e importância na construção de um modelo de
campo, mais justo e que atenda as reais necessidades sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente discussão contribuiu para uma análise e aplicação do conceito de
camponês a partir da realidade empírica dos mesmos no âmbito do território
rondoniense. A relação socioespacial deste sujeito revela a luta pela terra e
permanência a partir das condições de posse, propriedade e uso, que demonstram a
produção de diferentes espaços camponeses. Seja na condição da luta
representada pela ocupação e formação de acampamentos, seja na estruturação da
conquista nos assentamentos, ou então nas condições melhores estabelecidas que
seria o caso das pequenas propriedades. Em todos esses espaços se percebe
claramente os desafios postos para permanência no campo e o quanto este público
carece de visibilidade e atendimento perante as políticas públicas.
No caso da produção agrícola, pecuária e extrativista vemos que em grande
parte atendem a subsistência e intermediam os recursos necessários de que os
camponeses necessitam para adquirirem os itens necessários para autoconsumo.
Em grande parte, esta produção está voltada para mercados internos, e reforçam a
importância destes nas economias locais, e também o papel de fornecerem grande
parte dos produtos que vão à mesa das pessoas que residem na área urbana. Por
outro lado, esta produção também é a materialização das forças do capital no qual o
camponês, posto em condição de sujeição ao capitalismo e direta ou indiretamente é
obrigado e trabalhar sob sua lógica.
A terra ainda é elemento essencial para vida camponesa. Neste aspecto,
podemos ainda perceber em Rondônia uma estrutura fundiária em processo de
transformação que tende a sua concentração, considerando a ampliação dos
empreendimentos do agronegócio no estado. Contudo, apesar da atuação desigual
deste modelo econômico rural, ainda podemos afirmar, a luz dos dados levantados,
que a presença da pequena propriedade ainda é predominante. Por outro lado, caso
não sejam criados mecanismos políticos e sociais que atendam ao modo de vida
camponesa, observaremos nos próximos anos a intensificação dos conflitos no
campo pela forte resistência ao processo de expropriação e desconstrução da lógica
camponesa imposta pelo capitalismo agrário que vem se configurando.
Sob o avanço desse capitalismo agrário é possível apontá-lo como
responsável direto pelos conflitos no campo de Rondônia nos últimos anos. A
conflitualidade entre campesinato e agronegócio é um fato inegável. Nesta relação
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dialética tais forças antagônicas disputam espaços físicos, recursos, condições
políticas, econômicas, o que incide diretamente no plano social, tal processo
ideológico pode ser observado até mesmo no campo teórico a partir das discussões
do PQA e PCA como foi neste trabalho demonstrado.
A luta pela terra realizada é fortalecida pela presença massiva dos
movimentos sócio-territoriais que representam um dos principais modelos de
resistência camponesa contra as opressões sofridas pelo agronegócio que usa de
todas as artimanhas para tentar desarticular as bases camponesas. A existência e
participação dos camponeses em 11 movimentos que, direta ou indiretamente,
representam a luta por terra, por permanência, por condições dignas de produção
entre outras pautas, nos indicam que em Rondônia a questão agrária encontra-se
em pleno debate, e talvez, infelizmente, muito distante de ser superada devida a
própria condição estrutural do capitalismo.
Evidente e urgente à necessidade de políticas governamentais voltadas ao
campo cujo objetivo seja de reverter a situação periclitante dos camponeses. As
poucas políticas existentes ainda não dão conta de sanar os principais problemas
vivenciados por esta parcela significativa da sociedade, sejam estes ligados a
saúde, acesso, educação, moradia, produção, entre outros, que foram apontados
nesta pesquisa.
Outro aspecto importante que aqui registramos é a pertinência do uso do
conceito de camponês, ao considerarmos a própria auto identificação dos
participantes desta pesquisa. Apesar de que nas atuais políticas agrárias, este
venha sendo transfigurado no papel apenas de agricultor familiar, e desprendido do
seu modo de vida e concepção de mundo. Tornando-se parte de um processo
ideológico que induz sua transformação numa posição social diferente daquela que
antes ocupava, delineando assim como é próprio do capitalismo uma distinção cada
vez mais clara daquilo que passariam a ser as classes sociais do campo brasileiro,
perfeitamente identificáveis em Rondônia, atualmente.
Contudo, podemos apontar que a questão agrária da década de 1960 e
1980 ainda se encontra atual no espaço agrário rondoniense. Essa afirmação resulta
exatamente da análise dos dados, a qual demonstra que a questão agrária atual
está numa condição de predominância da continuidade de antigos problemas, do
que necessariamente demonstra a ruptura de velhas questões ―talhadas‖ no
processo de colonização, que nada mais fez do que transferir o problema de lugar
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sem de fato solucioná-lo. Mesmo assim, não negamos aqui que existem pontos
positivos deste processo, considerando que mesmo com diversas falhas ele é o
cerne da presença e formação dos espaços camponeses neste estado.
É urgente e necessário que os órgãos federais, municipais e, principalmente,
estaduais, desenvolvam levantamentos e estudos articulados que deem conta de
conhecer os atuais sujeitos presentes no espaço rural em nosso estado e em seus
52 municípios, para que as políticas de estado ou de governo sejam pensadas
considerando suas reais condições de aplicabilidade e que atendam qualitativa e
equitativamente os interessados em seus efeitos.
Por fim, apontamos que a continuidade dos argumentos de negação da
existência do camponês e de suas necessidades, mesmo que enquanto classe
social, não irá amenizar o problema, ao contrário exatamente essa conduta que tem
levado a uma ampliação da conflitualidade cada vez mais evidenciados em dados
levantados pelos movimentos sociais. É preciso pensar um modelo de campo nos
quais os diferentes sejam capazes de coexistir.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezados acadêmicos e acadêmicas do curso de Licenciatura em Educação
do Campo, Campus de Rolim de Moura da Universidade Federal de Rondônia:
Meu nome é Dério Garcia Bresciani e sou mestrando em Geografia do
Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade Federal de Rondônia –
UNIR, Campus de Porto Velho. Estou realizando uma pesquisa intitulada ―Perfil e
Questão Agrária dos Camponeses Alunos da Licenciatura em Educação do
Campo da Unir Campus Rolim De Moura‖, vinculada a Linha de Pesquisa:
Território, Representações e Políticas de Desenvolvimento – TRPD sob orientação
do Professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva na perspectiva da subárea da
Geografia Agrária.
A pesquisa tem como objetivo identificar o perfil e a questão agrária dos
camponeses alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UNIR
Campus Rolim de Moura. A pesquisa em questão é de caráter qualitativo por meio
de estudo de caso. Para sua realização se embasa nos procedimentos
metodológicos que será aplicado um questionário semiestruturado com perguntas
abertas e fechadas a fim de obter dados relevantes para discussão nos resultados
da pesquisa que serão interpretados com base no método fenomenológico. Alguns
respondentes serão, caso necessário, convidados para uma entrevista a fim de
compreender melhor algumas informações prestadas nas respostas ao questionário.
Poderá haver também, com o devido consentimento e agendamento, visita in loco a
comunidade do acadêmico pesquisado.
Quantos as entrevistas, estas serão gravadas em áudio, para que possam
ser posteriormente transcritas e analisadas com maior precisão. Além disso, serão
disponibilizadas também transcritas para ajustes e exclusões, se fizerem
necessárias dentro do prazo estabelecido com o pesquisador. O seu nome e dos
demais participantes do estudo serão preservados e mantidos no mais rigoroso
sigilo, assim como outros nomes de pessoas mencionadas durante todo o processo.
A sua participação no estudo não acarretará em nenhum tipo de risco ou gasto
financeiro. A participação é voluntária, tendo o pleno direito de recusar a participar
ou de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer

157

risco ou penalidade.
Mesmo não tendo benefícios diretos ao participar desta pesquisa, ao aceitar
contribuir com esse estudo você colaborará para a ampliação das discussões e
conhecimentos científicos acerca das populações camponesas do Estado de
Rondônia e a Questão Agrária por estas vivenciadas, o que poderá contribuir até
mesmo numa melhoria na formação recebida pelo curso de graduação em que estão
vinculados.
Quaisquer dúvidas referentes à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo
pesquisador e o professor orientador. Informo abaixo, os contatos para
esclarecimento de dúvidas ou comunicados de qualquer natureza:
Pesquisador Responsável

Professor Orientador

Dério Garcia Bresciani

Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva

Link do Lates

Link do Lates

http://lattes.cnpq.br/2860401225281232 http://lattes.cnpq.br/0211130944560194

Telefone (69) 98446 6803

Telefone (69) 99251 7929

e-mail profderio@gmail.com

e-mail rgilson@unir.br

Desde já agradeço a atenção dispensada a este, e se for o caso sua
participação nesta proposta.
Atenciosamente,

Dério Garcia Bresciani
Mestrando em Geografia
Matrícula 2015220123
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Pelo presente documento, declaro que autorizo a minha participação nesta
pesquisa, pois fui informado(a) de forma clara e detalhada, livre de qualquer forma
de constrangimento e coerção, sobre os procedimentos e metodologias a serem
utilizados. Estou ciente de que o meu nome será preservado, meus dados serão
mantidos em caráter confidencial e que posso retirar meu consentimento a qualquer
momento, sem prejuízo algum, bastando apenas comunicar ao pesquisador. Declaro
que conheço os riscos e os benefícios e que recebi uma cópia deste termo de
consentimento. Autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos
para fins acadêmicos e científicos, de acordo com os princípios éticos.

Voluntário: _______________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Telefone: ________________________________________________________

