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RESUMO
Pensar no campesinato em assentamentos rurais é compreender a sua interação, é
entender como maneja a terra, utiliza a água, como planta a semente, sua
organização social com a comunidade, como suas respectivas atuações resultam na
construção de um rural com problemas e demandas. Diante disso, o objetivo desta
pesquisa surge na perspectiva de compreender as estratégias agrícolas, as formas
de organização social e acesso a políticas públicas pelos camponeses como
mecanismo de territorialização no PA Chico Mendes I – Presidente Médici –
Rondônia. Este estudo é resultado de uma pesquisa quali-quantitativa e os
procedimentos metodológicos utilizados foram o trabalho de gabinete e de campo, o
primeiro visou uma revisão teórica-conceitual, análise de dados estatísticos e
documentais, enquanto o segundo, a técnica do formulário de campo no
assentamento. A pesquisa aponta que a relação das famílias em suas propriedades
envolve diversas dimensões, como a total dependência entre os membros na
realização das atividades, refletindo na geração de renda e importância de cada
familiar nas maneiras de reprodução social. Percebemos pouco interesse dos
assentados em participar de grupos formais de organização, refletindo na
precariedade de serviços básicos no assentamento, mas, as formas de socialização
existentes na comunidade contribuíram para a construção de escola, unidade básica
de saúde, entre outros serviços que poderiam se fortalecer através da maior
cooperação entre os camponeses. Nota-se a influência de agentes externos sobre a
vida no assentamento, impondo e limitando sua maneira de produzir e se reproduzir,
sendo: INCRA, EMATER, Prefeitura Municipal, Agências de crédito e
atravessadores. Sua atuação, seja positiva enquanto agente promotor de políticas
públicas voltadas à infraestrutura (Escola, Unidade Básica de Saúde, estradas),
comercialização (escoamento da produção – por exemplo, o PAA), assistência
técnica (produção sustentável), ou negativa, justamente pela precariedade desses
serviços básicos, influencia drasticamente as relações dos camponeses de maneira
social, econômica e ambiental.
Palavras-chave: Produção do Espaço. Camponês. Movimentos Sociais. Políticas
Públicas. Territorialização.

ABSTRACT
Thinking about the peasantry in rural settlements is to understand their interaction, is
to understand how they manage the land, use water, how to plant the seed, their
social organization with the community, how their respective actions result in the
construction of a rural with problems and demands. Therefore, the objective of this
research is to understand the agricultural strategies, the forms of social organization
and access to public policies by peasants as a mechanism of territorialization in PA
Chico Mendes I - Presidente Médici - Rondônia. This study is the result of a
qualitative-quantitative research and the methodological procedures used was the
office and field work, the first, aimed at a theoretical-conceptual review, analysis of
statistical and documentary data, while the second, the technique of the form field in
the settlement. The research indicates that the relation of families to their properties
involves several dimensions, such as the total dependence of the members on the
activities, reflecting on income generation and the importance of each family member
in the ways of social reproduction. We perceived little interest among the settlers in
participating in formal groups of organizations, reflecting the precariousness of basic
services in the settlement, but the forms of socialization existing in the community
contributed to the construction of a school, a basic health unit, among other services
that could be strengthened through greater cooperation among peasants. It is noted
the influence of external agents on the life in the settlement, imposing and limiting
their way of producing and reproducing, being: INCRA, EMATER, City Hall, credit
agencies and middlemen. Its performance is positive as an agent promoting public
policies focused on infrastructure (School, Basic Health Unit, roads),
commercialization (production flow - for example PAA), technical assistance
(sustainable production) or negative precisely because of the precariousness of
these basic services, drastically influences peasant relations in a social, economic
and environmental way.
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APRESENTAÇÃO
A escrita desta dissertação de Mestrado em Geografia, sob a orientação do
Professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva, desenvolvida junto ao Programa de
Pós-Graduação em Geografia – PPGG/UNIR, cujo título do trabalho apresentado é
“A territorialização do campesinato, Terra e Trabalho: Projeto de Assentamento
Chico Mendes I (Presidente Médici-Rondônia)” é resultado da minha aproximação
com camponesas e camponeses de assentamentos da reforma agrária no município
de Presidente Médici, estado de Rondônia.
A trajetória e aproximação com o campo de estudo é antiga, visto que,
durante 16 anos residi na área rural do município de Presidente Médici, cujo ensino
era multisseriado. A escola tinha em sua composição duas salas, uma cozinha e
área, quanto à merenda e aos materiais básicos, como, por exemplo, carteiras e
livros, era precário.
Em 2008 fiz o vestibular para o curso de Engenharia de Pesca (Campus
UNIR, em Presidente Médici) para o qual fui aprovada. No segundo semestre da
graduação consegui bolsa por meio de programas (PIBEX, PIBIC, etc.), iniciando
minha jornada em projetos de extensão. Assim houve o primeiro contato com
pescadores artesanais, me “encantando” pela extensão, e depois deste vieram
outros convites em outros projetos para trabalhar com camponeses, juventude e
mulheres do campo.
O Projeto Agroecológico e Cidadão da Juventude dos Assentamentos na
Amazônia envolvia a formação de 30 jovens, com idade entre 15 e 29 anos,
provenientes dos assentamentos Chico Mendes I, II e III no município de Presidente
Médici; e dos assentamentos Oziel dos Carajás, Bela Vista e Paulo Freire I e II no
município de Nova Brasilândia do Oeste.
A partir desse momento pudemos conhecer a realidade vivenciada pela
juventude do campo nos assentamentos rurais, por isso o interesse em conhecer
melhor a história e vida dos assentados da reforma agrária em Rondônia.
Portanto, desenvolver uma pesquisa de dissertação através do Programa de
Pós-Graduação em Geografia possibilitou compreender a história e vivências dos
camponeses, além disso, o PA Chico Mendes foi o primeiro a ser implantado no
município de Presidente Médici pelo Incra, com mais de 200 famílias assentadas.

O acampamento e os movimentos de luta e resistência pelos camponeses
iniciaram na Agrovila 1, do Assentamento Chico Mendes I, por isso, o trabalho de
campo consiste nas agrovilas 1, 2 e 3 com capacidade para 72 lotes. Portanto,
compreender o assentamento depois de 20 anos de implantação nos faz refletir esse
campo de disputa de ideias, de propostas, de projetos, ou seja, a construção de um
espaço de experiências e narrativas.
Para alcançar esse objetivo durante minha caminhada no PPGG cursei
algumas disciplinas para a compreensão teórica no campo da geografia, dentre
essas: Epistemologia da Geografia (Prof. Dr. Josué da Costa Silva); Organização do
Espaço Agrário (Prof. Dr. Ricardo Gilson Costa Silva); Uso e Ocupação do Solo na
Pan-Amazônia (Profa. Dra. Marília Locatelli); e Geoprocessamento e Cartografia
(Profa. Dra. Eloíza Elena Della Justina).
Contribui na organização de eventos (Encontro de Pesquisadores, Cepial,
Semana da Geografia), participei de congressos e seminários, com destaque para o
VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária, IX Simpósio Nacional de Geografia
Agrária (2017), ficando deslumbrada, desta vez, pela Geografia agrária.
A partir desse momento, foi como mergulhar num rio de conhecimentos, e
desafios, cada palavra de um professor, cada livro, artigo, era como “fogos de
artifícios” dentro do meu ser, estudar e compreender a geografia na sua
contemporaneidade é desafiador, ainda mais quando propomos trabalhar com ela
em nossa pesquisa de dissertação.
A geografia exige um esforço e um comprometimento crescente na discussão
acerca da sociedade implantada e em curso. Na reflexão de Yves Lacoste “a
geografia serve antes de mais nada para fazer a guerra” no sentido não literal, mas,
uma guerra no nível das ideias, de forma a contribuir efetivamente para a construção
de uma sociedade menos desigual, de cidadãos. O que nós, enquanto
pesquisadores, devemos buscar, antes de mais nada, em nossos estudos.
Essa dissertação se tornou uma oportunidade, contribuindo para que histórias
sejam contadas e jamais esquecidas. Histórias de lutas, conquistas, recordações,
enfim, são muitos adjetivos para aqueles que sabem o que é viver debaixo de uma
lona, muitas vezes passando fome, frio e medo, poucos sabem da realidade de um
acampamento para se chegar ao assentamento, por isso, fico emocionada e

lisonjeada em poder contar a história do Projeto de Assentamento Chico Mendes I,
mas, não poderia fazer isso sozinha!
Segue abaixo mensagens de duas jovens filhas de camponeses do PA Chico
Mendes I. Encaminhei apenas a construção história do assentamento, levantada a
partir das memórias dos assentados, no momento das entrevistas, para que
pudessem, juntamente com suas famílias, dizer se estava realmente condizendo
com a realidade vivenciada por seus pais, e para minha surpresa, me responderam
da seguinte maneira via e-mail:
“Recebi o trabalho e vou mostra-lo aos meus pais, tenho certeza que ficarão tão
emocionados e gratos como eu estou nesse momento, muito obrigada por contar
minha história, você não tem ideia do que isso significa pra mim, tenho muito orgulho
das minhas raízes e do movimento que originou tudo que tenho e sou hoje. A
maioria das pessoas não entende o que se passa em um acampamento e
geralmente veem com olhos de piedade e desdém, o respeito com que você tratou
toda nossa caminhada foi gratificante, muito obrigada novamente”.
Juliane Terra, PA Chico Mendes I, Agrovila 3.
Tânia gostei dos escritos, fiquei pensando o que escrever na minha monografia
depois do que você escreveu rsrs. Nem meu projeto contém tanta informação
quanto essa sua subseção. Muito bom! Acredito que são informações que poucos
têm registradas, parabéns! Acho que você foi a primeira a falar desse local de
maneira tão original. Meus pais não têm histórias sobre, pois chegaram à Rondônia
já quando as terras haviam sido distribuídas. O falecido tio meu, conhecido como
"Paraíba", morto por conflitos agrários, teve uma participação na conquista dessas
terras, porém, pouco sei do seu trajeto na luta pela terra, tanto que até pensei em
minha monografia fazer uma memória a ele, mas para isso, eu precisaria dos relatos
das pessoas contanto qual foi a participação dele dentro dessa luta. Enfim, acredito
que você já é um referencial para minha monografia, te agradeço por compartilhar
comigo sua pesquisa.
Maria de Lourdes, PA Chico Mendes I, Agrovila 3.

INTRODUÇÃO
A produção do espaço torna-se referência neste trabalho, à medida em que
buscamos dialogar com a concepção de que produzir e reproduzir espaço social são
atos indissociáveis, por isso, esta pesquisa analisa as relações sociais, destacando
as possibilidades de compreensão da realidade vivenciada pelos camponeses 1 e
sua dinâmica no Projeto de Assentamento Chico Mendes I, no município de
Presidente Médici, Rondônia.
Busca-se pensar o espaço enquanto relações sociais vivenciadas nas
propriedades rurais, entre as famílias assentadas e sujeitos externos à comunidade
que participam direta e indiretamente dos processos econômicos e sociais no
assentamento.
As áreas de reforma agrária, por exemplo, os Projetos de Assentamento,
constituem uma porção de espaço social resultante da relação da sociedade com a
natureza, produzido através da ação engendrada por diferentes sujeitos sociais.
Nesta perspectiva, mediante as técnicas e trabalho, o homem, automaticamente,
está reproduzindo espaço.
Santos (2008) ressalta que o espaço que nos interessa é o espaço social que
constitui a morada do homem, pois, é seu lugar de reprodução da vida e do trabalho.
Sendo assim, o homem modifica a primeira natureza, a natureza bruta, a natureza
natural “é por essa forma que o espaço é criado como Segunda Natureza, natureza
transformada, natureza social ou socializada. O ato de produzir a vida é, ao mesmo
tempo, o ato de produzir espaço” (Santos, 2008, p.203).
No Projeto de Assentamento (PA) Chico Mendes I este processo de produção
do espaço e transformação da natureza foi dinâmico. A área de implantação do PA,
antes recoberta intensamente por vegetação foi transformada através dos espaços
de comunicação que é uma das dimensões do espaço social no processo de sua
reprodução, como descreve Fernandes (1993).
Esse processo se materializa não apenas na transformação da natureza,
mas, na construção política da comunidade, no momento em que se constitui o lugar
social, partindo da experiência e conhecimento dos camponeses.
1

Para esse trabalho consideramos o conceito de campesinato retratado por José de Souza Martins e
Ariovaldo Umbelino de Oliveira como sendo aqueles que lutam para entrar na terra e ter acesso a ela.
Por isso, fazem ocupações de terras como garantia de sua territorialização camponesa.
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A partir da ocupação da terra, novas produções e relações sociais efetivaramse: as moradias, as roças, associações e obras de infraestrutura (escolas, igrejas,
estradas, energia elétrica, poços, entre outras) possibilitando a territorialização do
campesinato na maneira de produzir, na sua forma econômica e social.
Neste sentido, Moreira (2006) coloca que a produção é reprodução, pois, o
próprio espaço é condição de reprodução. A referida reprodução é viabilizada pelo
consumo produtivo, na qual, parte do que é produzido será destinada a dar
continuidade ao processo, caracterizando as condições materiais do trabalho,
formas de produção ou condições de reprodução.
Assim, o camponês expropriado, ao longo de sua história, vem construindo
formas de resistência, fracionando o poder do latifúndio, transformando terra de
negócio (reprodução do capital) em terra de trabalho (unidade de reprodução do
campesinato). Para Martins (1991), quando o capital se apropria da terra, esta se
transforma em terras de negócio, em terra de exploração do trabalho alheio; quando
o trabalhador se apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho.
São regimes distintos de propriedade em aberto conflito com o outro. Quando
o capitalismo se apropria da terra, ele o faz com intuito do lucro, direto ou indireto.
Ou a terra serve para explorar o trabalho de quem não tem terra; ou a terra serve
para ser vendida por alto preço a quem dela precisa para trabalhar e não a tem. Por
isso, nem sempre a apropriação da terra pelo capital se deve à vontade do
capitalista de se dedicar à agricultura (Martins, 1991).
Quando a terra é apropriada pelo capital, a relação estabelecida é entre
“diferentes”, diferentes no modo de agir, de pensar e de viver em relação a terra. O
trabalhador que apropria a terra tem como finalidade alimentar e reproduzir
socialmente sua família. O capitalista tem como fim o lucro, para isso, busca força de
trabalho a qual dê menos gasto para sua reprodução e possa extrair cada vez mais
trabalho no processo produtivo (Quadro 1).
Quadro 1 – Terra de trabalho Vs. Terra de negócio
TERRA DE TRABALHO

TERRA DE NEGÓCIO

Unidade de reprodução do campesinato
Reprodução do capital
Manutenção da vida familiar camponesa
Produtor de mercadorias
Não explora o trabalho alheio
Trabalho por obrigação, assalariamento
Instrumentos de trabalho pertencem ao próprio Separação da pessoa que exerce o trabalho,
camponês
dos meios de produção e seu próprio fruto
Fonte: Elaborado pela autora - adaptado de Oliveira (1996), Martins (1991) e Macedo (2006).
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A conquista da terra pelos camponeses é uma territorialização da “terra de
trabalho” sobre a “terra de negócio”. Para tanto, os movimentos sociais influenciaram
no desenvolvimento das lutas e, em parte, da própria noção do trabalhar na terra
para a classe camponesa. A “terra de trabalho” em oposição à “terra de negócio”
nasce na discussão de elementos favoráveis para superação de uma visão
capitalista da realidade das lutas no campo, abrindo novos caminhos para estes
sujeitos se estabelecerem na terra a partir de regimes alternativos de trabalho.
Os movimentos sociais partem de uma organização política e ação do
campesinato que se articula na busca pelo acesso a terra (LIMA, 2011), estando
enraizado na história dessas lutas.
Essa ação do campesinato pode ser compreendida como a conquista e a
construção de territórios, que devem ser analisados para além da conquista da terra,
ou seja, na luta pela permanência nela, que se manifesta na luta pela educação,
saúde, entre outras políticas públicas, que são precárias nos assentamentos rurais
em diversas regiões.
Corroborando com essa afirmação, Marcel et al. (2002) menciona que o fator
de

fragilidade

nos

assentamentos,

são

também,

as

condições

naturais

desfavoráveis, devido à exploração e manejos inadequados sofridos historicamente
por antigos proprietários, e se estendem pela ausência de intervenções, visando a
recuperação das áreas e acompanhamentos técnicos alternativos.
Becker (1997) lista como principais consequências do processo de
povoamento e ocupação em Rondônia as condições precárias de infraestrutura e de
serviços públicos básicos, as altas taxas de desflorestamento, os impactos
ambientais, falta de condições de armazenamento e transporte para o escoamento
da produção e conflitos pela posse de terra.
O Estado teve que se adaptar a essa situação recorrendo às novas formas de
assentamento. Em 1981 foi criado o “Programa Integrado de Desenvolvimento do
Noroeste do Brasil” – o POLONOROESTE, com apoio financeiro do Banco Mundial,
que teve como principais objetivos pavimentar a BR-364 e tentar equilibrar os
conflitos sociais na região, através da instalação de novos projetos de
assentamento.
Sobre este programa, embora tenha sido formulado de forma que permitisse a
participação das populações tradicionais, principalmente em aspectos relacionados
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à

conservação dos recursos

naturais, isso

não ocorreu. As Instituições

governamentais que deveriam estar envolvidas no controle e proteção das Unidades
de Conservação não foram fortalecidas.
Alguns projetos de colonização de terras em Rondônia, visando assentar
camponeses provenientes de diversas regiões do Brasil, a exemplo citamos o
Projeto Sidney Girão, não conseguiu atrair e manter os assentados devido a sua
localização, pois, encontrava-se fora do eixo da BR-364 e em solos com baixa
fertilidade.
Mesmo com todos esses gargalos, no período da colonização em Rondônia,
diversos camponeses, na busca por terras, incorporaram novas formas de uso do
território, e diferentes relações sociais se estabeleceram na consolidação desses
assentamentos.
Neste contexto, buscamos, nesse trabalho, compreender as estratégias
agrícolas, as formas de organização social e acesso às políticas públicas, pelos
camponeses, como mecanismo de territorialização no PA Chico Mendes I –
Presidente Médici – Rondônia. A organização desse estudo aborda três seções,
além desta Introdução.
Na primeira seção “POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DO ESPAÇO RURAL EM
RONDÔNIA” traçamos um caminho voltado para as políticas de ocupação de terras
e aspectos da estrutura fundiária em Rondônia, desenvolvemos um estudo teórico
sobre o conceito de campesinato e assentamento rural como base para a discussão
e análise geográfica a ser pesquisada.
Para a segunda seção abordou-se a “FORMAÇÃO DO ASSENTAMENTO
CHICO MENDES I”, portanto, será apresentada a história de ocupação do PA Chico
Mendes I pelos camponeses, em seguida adentraremos nos resultados da pesquisa
como a relação das famílias com as atividades produtivas e caracterização das
propriedades no assentamento.
A terceira e última seção “O ESPAÇO SOCIAL E SUAS RELAÇÕES DE
PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO” traz novamente resultados da pesquisa realizada
com os camponeses nas agrovilas, abordando o espaço social como geração de
renda, as relações sociais dos camponeses e infraestrutura no assentamento, além
da relação dos camponeses com os agentes externos ao assentamento, frente aos
desafios de acesso às políticas públicas.
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I – Problemática e justificativa da pesquisa
A colonização de Rondônia ocorreu de 1970 a 1985, durante o regime militar.
Esse período foi chamado por Tavares dos Santos (1993) de “colonização contra a
reforma agrária”2.
Tal processo foi responsável pela implantação de grandes projetos de
colonização, tendo como objetivo a ocupação da área de fronteira e a diminuição
das tensões em torno da questão da terra nas regiões Sul e Sudeste. O instrumento
básico utilizado na colonização de Rondônia foi a apropriação de terras devolutas do
então território e sua distribuição controlada através da cessão de lotes.
Inicialmente, o Incra se responsabilizou por toda a infraestrutura e assistência
técnica necessária, mas, não conseguiu controlar um extravasamento pela
ocupação dos limites dos projetos iniciais, emergindo situações de conflito e disputa
pela terra entre colonos, fazendeiros, indígenas e madeireiros.
O contexto histórico de Rondônia possibilitou diversos mecanismos de
configuração do espaço, seja com relação às estratégias da colonização, podendo
ser divido em três períodos: Projetos Integrados de Colonização (1970-76), Projetos
de Assentamento Dirigido (1976-79) e Assentamento Rápido (1980-84), ou ainda,
em territórios agrícolas (Costa Silva, 2010; Batista, 2014), que desde o período de
ocupação de terras em Rondônia vem se consolidando no estado, gerando diversos
conflitos e transformações no meio rural, assim como na forma de produção e
reprodução do campesinato nos assentamentos rurais.
A evolução do espaço Rondoniense esteve sempre atrelada a ciclos de
desenvolvimento econômico, que tentavam, na maioria das vezes, atender
interesses externos. Diversas foram as medidas tomadas para garantir a
consolidação de políticas de exploração e dominação, não havendo uma
preocupação com as especificidades locais, tanto em relação aos aspectos naturais
quanto populacionais.
Essas políticas foram as responsáveis pelo ordenamento territorial de
Rondônia, mas trouxeram problemas muito presentes ainda nos tempos atuais, pois,

Segundo o autor, que considera esse período em nível nacional indo de 1965 a 1984, “a
colonização foi imposta para eliminar a possibilidade de uma redistribuição da propriedade fundiária”
(Tavares dos Santos, 1993).
2
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trataram a região como homogênea, esquecendo-se das particularidades tanto nos
aspectos referentes aos camponeses, quanto às características do solo, do clima e
da vegetação regional.
Nesses projetos de colonização, as técnicas agrícolas aplicadas eram simples
com plantio direto da lavoura branca: arroz, feijão, mandioca e milho. A execução do
PA começava pela construção rudimentar das linhas e pela demarcação de lotes
cobertos por floresta. Pode-se perceber as fragilidades entorno das políticas de
colonização de Rondônia, afastando-se significativamente das peculiaridades dos
camponeses e seu modo de vida. Muitas famílias que vieram em busca de terra e
trabalho encontravam-se em áreas precárias, com ausência de infraestruturas
básicas e lotes pouco férteis, enquanto as terras mais produtivas se destinavam ao
capital (TEIXEIRA, 2015).
Ao realizar essa breve análise do contexto histórico de colonização de
Rondônia, o presente estudo busca compreender as estratégias agrícolas, as formas
de organização social e acesso às políticas públicas pelos camponeses como
mecanismo de territorialização no PA Chico Mendes I – Presidente Médici –
Rondônia. Dessa maneira, partiu-se da seguinte questão de pesquisa: Como o
campesinato no PA Chico Mendes I, em sua ação de territorialização, produz e se
reproduz em seu espaço social?
Ao tratarmos da territorialização dos camponeses enquanto categoria
geográfica, compartilhamos do conceito de Fernandes colocando que a fração do
território é conquistada na espacialização da luta, como resultado do trabalho de
formação e organização dos camponeses. Dessa forma, o território conquistado é
trunfo e possibilidade da sua territorialização na espacialização da luta pela terra.
Neste sentido, tratamos o PA Chico Mendes I, único assentamento no
município de Presidente Médici, como mecanismo de territorialização da luta e
conquista pela terra. Logo, a escolha da área de estudo se concretizou a partir de
relações vivenciadas com a comunidade, através do Projeto “Agroecológico e
Cidadão da Juventude dos Assentamentos na Amazônia”3.

3

Projeto com vigência entre 2015-2017 executado pelo Departamento Acadêmico de Engenharia de
Pesca – DEPESCA, Campus de Presidente Médici, coordenado pelos professores Dr. Clodoaldo de
Oliveira Freitas e Dra. Eliane Silva Leite.
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O projeto de extensão4 possibilitou conviver com a comunidade do referido
assentamento, onde surgiu as primeiras inquietações, perpassando a necessidade
de entender as estratégias de permanência na terra, permitindo, sobretudo, a
compreensão das suas relações sociais e de reprodução.
Através

destas

reflexões

apontamos

alguns

questionamentos

para

problematizar o tema da pesquisa, fornecendo subsídios para o desenvolvimento do
estudo:
1. Como é a dinâmica de trabalho familiar nas propriedades do PA Chico
Mendes I para geração de renda?
2. Quais as formas de organização social dos camponeses constituída ao
longo desses 20 anos que permitiu a sua territorialização no assentamento?
3. De que maneira os agentes externos interferem na transformação do modo
de vida dos camponeses no PA?
Discutir o espaço agrícola nos assentamentos rurais se torna necessário, ao
verificarmos que, atualmente, a agenda voltada para a luta, antes situada na
conquista da terra ganha outras dimensões, já que assuntos relacionados a
soberania alimentar, diversidade cultural, meio ambiente, biodiversidade, economia
solidária, despontam como novas questões do debate (ALMEIDA, 2006).
Tal agenda confronta com interesses do capital ligada à transgenia, e outras
alinhadas a monoculturas de grãos, que tem gozado de hegemonia como modelo de
produção agrícola. Modelo que tem servido como discurso legitimador de
apropriação de vastas extensões de terras.
Essa abordagem, na perspectiva da forma de produzir do campesinato,
envolvendo terra e trabalho, está sob o controle familiar, partido assim de que a

4

Projeto com vigência entre 2015-2017 executado pelo Departamento Acadêmico de Engenharia de
Pesca – DEPESCA, Campus de Presidente Médici, coordenado pelos professores Dr. Clodoaldo de
Oliveira Freitas e Dra. Eliane Silva Leite. Envolvia a formação de 30 jovens, com idade entre 15 e 29
anos, provenientes dos assentamentos Chico Mendes I, II e III no município de Presidente Médici; e
dos assentamentos Oziel dos Carajás, Bela Vista e Paulo Freire I e II no município de Nova
Brasilândia do Oeste. O objetivo principal visava fomentar a formação agroecológica e cidadã para
fortalecer a inclusão social e produtiva de jovens agricultores e agricultoras familiares dos
assentamentos, visando à intensificação da participação social, a organização produtiva e o acesso
a mercados, para a conquista de autonomia e afirmação do protagonismo juvenil, valorização do
espaço rural e o fortalecimento da agricultura familiar, por meio da consolidação de políticas públicas
necessárias à permanência do jovem no território e à promoção do desenvolvimento rural em
Rondônia.
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economia camponesa reside num sistema que a terra, o trabalho e as maneiras de
produção se combinam, segundo o processo natural de desenvolvimento familiar.
Archeti (1978) coloca que a combinação entre o trabalho, a terra e os
instrumentos de trabalho somente é possível mediante um esforço penoso,
necessitando de um equilíbrio entre o consumo da família e a autoexploração do
trabalho familiar. As relações produtivas são de natureza muito diversa, e este fato
faz com que vários tipos de sociedades camponesas se tornem formas de produção
específicas e discerníveis entre si.
Essa particularidade do campesinato exige reconhecer a existência do
conhecimento prévio dos camponeses, devendo ser sempre o ponto de partida para
a reconstrução da experiência gerando novos significados e, portanto, novos
conhecimentos.
Não se trata de uma busca explicativa da prática, mais de uma elaboração
dupla onde a teoria contribui para explicar a prática e está realimenta a teoria
(OLIVEIRA, 2009).
Neste sentido, a pesquisa pretende fortalecer a participação dos camponeses
no processo de investigação. Propondo-se realizar a construção de conhecimentos
coletivos e histórico-social da luta e enfrentamentos pela terra no Assentamento
Chico Mendes I.
Diante da problematização levantada, justifica-se essa pesquisa por ser de
relevância para estudos regionais da ciência geográfica, e ampliar o conhecimento
sobre a participação do campesinato na formação dos assentamentos rurais. Além
de buscar compreender a participação de várias instituições públicas ou privadas na
produção do espaço, a partir da implantação do projeto de assentamento, desde
meios legais como a titulação da terra, acesso a programas municipais, estaduais e
federais de crédito, entre outros.
Para tanto, a pesquisa contou com o apoio de professores da Universidade
Federal de Rondônia, do município de Presidente Médici, acadêmicos do curso de
Educação do Campo (Unir – Campus de Rolim de Moura) que residem no
assentamento.
O intuito da pesquisa também foi proporcionar à comunidade uma base
documental e histórica sobre o assentamento que será encaminhada às entidades
apoiadoras e à Escola Florestan Fernandes localizada no assentamento.
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II – Objetivos
II.I Objetivo Geral

Compreender as estratégias agrícolas, as formas de organização social e
acesso

às

políticas

públicas

pelos

camponeses

como

mecanismo

de

territorialização no PA Chico Mendes I – Presidente Médici – Rondônia.

II.II Objetivos Específicos


Analisar o espaço agrícola como geração de renda para os camponeses;



Identificar as formas de organização social entre os assentados como
mecanismo de reprodução dos seus espaços sociais;



Compreender as interferências positivas e negativas dos agentes externos
na transformação do modo de vida dos camponeses no assentamento.

III – Método de análise

O método de análise é de fundamental importância para o desenvolvimento
da pesquisa, pois, contribui diretamente para o cumprimento dos objetivos
propostos do estudo, bem como, na resposta dos questionamentos elencados
sobre determinada situação.
Marradi (2002) menciona que o método científico ou um problema comporta
alguns passos para sua aplicação: definição do problema; formulação de um quadro
teórico; construção das hipóteses; procedimentos para a coleta de dados; a coleta
dos dados; e por último, a análise dos dados para averiguar se as hipóteses são
contatadas ou rejeitadas.
Neste sentido, a pesquisa busca instrumentos organizados para que se possa
atingir os resultados, estando diretamente ligados à teoria que o fundamenta, desta
maneira, o método não pode ser escolhido de forma aleatória, mas, acompanhando
a linha teórica, filosófica e ideológica do pesquisador (SPOSITO, 2004).
Partindo desses pressupostos, no intuito de compreender as relações sociais
existentes no Assentamento Chico Mendes I, nos pautamos no método qualiquantitativo. Gobbi e Pessôa (2009, p.487) colocam que:
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A pesquisa qualitativa é uma forma de maior aproximação da realidade. A
análise de conteúdo, por sua vez, reduz o risco de enquadrarmos,
forçosamente, a realidade em modelos, uma vez que, pelo procedimento
que adota, permite que questões não suscitadas possam emergir no
avanço da pesquisa.

A técnica que contribuiu para o levantamento dos dados foi o formulário de
campo, com o objetivo de recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados sobre
o assunto em estudo (ANDRADE, 2009).
O formulário de campo é um dos instrumentos essenciais para a investigação,
pois, consiste na coleta de dados através da obtenção de informações diretamente
do entrevistado. Nogueira (1968, p. 129) define formulário como sendo:
Uma lista formal, catálogo ou inventário destinado à coleta de dados
resultantes quer da observação, quer de interrogatório, cujo preenchimento
é feito pelo próprio investigador, à medida que faz as observações ou
recebe as respostas, ou pelo pesquisado, sob sua orientação.

Essa técnica subsidiou a compreensão do espaço pesquisado, possibilitando
o estreitamento entre as bases teórico-contextuais com os dados levantados em
campo.
O método quali-quantitativo para a obtenção das informações foi abordado no
formulário, na perspectiva de compreender o mais próximo possível da realidade dos
camponeses.
Alguns autores consideram a coleta de dados um dos momentos mais
importantes da realização de uma pesquisa, portanto, é neste momento que
podemos obter as informações necessárias para responder os objetivos do estudo.
Por isso, afirmamos inclusive que, o sucesso da pesquisa depende, em grande
parte, do modo como iremos coletar as informações.
Este ponto chave, coletar corretamente as informações necessárias para a
realização da pesquisa, é desafiador. Ainda sobre pesquisa de campo, Lakatos
elabora uma definição:
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca 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 [...]. Consiste
na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente,
na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se
presume relevantes, para analisá-los (LAKATOS, 2003, p.186).

Gobbi e Pessôa (2009) compreendem que o trabalho de campo, numa
pesquisa em geografia, não pode concentrar-se somente na coleta de dados que
sejam expressos por meio de percentuais, tabelas e gráficos. É preciso ir além, é
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necessário extrair dos envolvidos, num determinado processo ocorrente, elementos
relacionados as suas visões de mundo, seus hábitos, tabus, vivências e temores.
Por isso, a importância da utilização destes dois elementos no formulário de
pesquisa, baseando-se em perguntas “estruturadas” e “não estruturadas”
(LAKATOS, 2003, p.197), dessa maneira, se consegue alcançar generalizações,
ideias predominantes e tendências que aparecem mais definidas entre as pessoas
que participaram do estudo.
Além dessa etapa de campo, foi realizada previamente a elaboração de
mapas do assentamento para compreendermos sua localização, utilizando-se da
base de dados dos extratos fundiários do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – Incra (2006).
Utilizamos ainda as contribuições de Bernardo Mançano Fernandes para as
reflexões relativas às dinâmicas sociais dos camponeses e suas relações sociais na
construção do espaço como processo de sua produção e reprodução.
Para o alicerce sobre estudos relativos à Amazônia e Rondônia utilizamos
artigos, livros, dissertações e teses desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em
Gestão do Território e Geografia Agrária da Amazônia – GTGA/UNIR.
IV – Localização da área de estudo
A área do município de Presidente Médici abrange 1.758,465 km², com uma
população de 22.319 habitantes e densidade demográfica de 12,69 hab./km². Está
na região geográfica denominada Amazônia, trecho compreendido entre os
municípios de Ji-Paraná e Cacoal (IBGE, 2010).
Compreende a mesorregião leste Rondoniense e microrregião IV formada
pelos municípios de Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto d’Oeste, Presidente Médici,
Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Nova União, Teixeirópolis, Theobroma,
Urupá e Vale do Paraíso, localizada, praticamente, no centro do estado, a 409 km da
capital do estado (IBGE, 2010).
Os limites territoriais do município, definidos pela Lei nº 604, de 10 de abril de
1995, última data de alteração da sua área são: Ao norte, com o município de JiParaná; ao sul, com o município de Castanheiras; a leste, com o município de
Ministro Andreazza; e a oeste, com os municípios de Ji-Paraná e Alvorada d’Oeste,
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tendo como distritos, vilas e povoados os seguintes: Estrela de Rondônia, Novo
Riachuelo, Boa Esperança, Bandeira Branca, Vila Camargo.
A formação de Presidente Médici foi resultado do Projeto Integrado de
Colonização – PIC Ouro Preto na década de 1970, promovido pelo Incra, resultando,
portanto, em aberturas de lotes rurais em meio à floresta amazônica. O fluxo
migratório possibilitou a criação do Projeto de Assentamento Chico Mendes,
composto por 241 famílias distribuídas em Chico Mendes I, II e III, totalizando oito
agrovilas.
Para o trabalho de pesquisa consideramos apenas o Assentamento Chico
Mendes I, que está localizado entre as coordenadas geográficas 11°16’40,39” S
(latitude) e 62°00’04,86”O (longitude), no município de Presidente Médici, dentro da
Bacia Tributária do Rio Machado, sendo o Rio Muqui um de seus afluentes e
principal recurso hídrico do Assentamento.
O imóvel limita-se ao norte com terras do Senhor João Duarte Guimarães; a
leste com os Lotes 1 e 2 – PARTE A; a sul com os Lotes 110, 01 A e 01 Setor 8 de
Maio, separados pelo Rio Muqui; e a oeste como Lote 04, encontrava-se localizado
na Gleba Djaru-uaru, totalizando 2.167,3587 hectares (EMATER, 2011).
A partir da cidade de Presidente Médici, o acesso ao assentamento se dá
pela BR-364, sentido Cuiabá, percorrendo 8Km, entrando à direita na BR-429,
percorrendo 7Km, entra-se à esquerda num travessão percorrendo 10Km, onde
chega ao assentamento. Outra opção de acesso é após percorrer 16Km na BR-429,
entra na 4ª Linha, percorrendo 5Km vira no cruzamento à esquerda, onde percorre
4Km até o assentamento (Figura 1).
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Figura 1 – Localização do PA Chico Mendes I
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V – Procedimentos metodológicos
Para o desenvolvimento desse trabalho, na busca de compreender as
relações sociais existentes entre os camponeses e outros sujeitos sociais no
Assentamento Chico Mendes I, a partir dos processos produtivos, comercialização,
organização social, assistência técnica e acesso à política pública, pautamos as
atividades através das seguintes orientações: trabalho de campo e de gabinete
(Quadro 2).
Quadro 2 – Etapas do trabalho desenvolvidos durante a pesquisa
ETAPAS

TRABALHO
DE
GABINETE

ATIVIDADES

DESCRIÇÃO

 Levantamento bibliográfico

 Levantamento documental
 Análise dos dados de campo
 Diálogo intersubjetivo
 Identificação
de
lideranças
assentamento

no

 Escolha das propriedades rurais

TRABALHO
DE CAMPO

 Aplicação de formulários pilotos
 Autorização de uso dos dados coletados
e da imagem pelos camponeses
 Aplicação do modelo final do formulário
de campo

 Chayanov
(1993),
Fernandes (1994; 1996;
2001; 2006; 2008), Ianni
(1979), Martins (1981),
IBGE, Incra, Emater
 Plano de Recuperação do
Assentamento e Atas da
Associação
 Formulário de Campo
 Formulário de Campo
 Reuniões com algumas
pessoas do assentamento
 Identificadas
pelas
lideranças
 Realizada com algumas
pessoas moradoras do
assentamento
 Assinada
durante
a
aplicação do formulário de
campo
 A aplicação se deu nas 40
propriedades visitadas

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

A partir dessa divisão metodológica nas atividades desenvolvidas, foi
possível relacionar os dados levantados empiricamente às bases teóricas que
pautam a pesquisa, permitindo compreender as relações sociais existentes no
Assentamento Chico Mendes I. Nesse sentido, resumimos a seguir como foi
desenvolvido em cada atividade:
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Trabalho de gabinete
 Levantamento bibliográfico: o desenvolvimento dessa etapa permitiu
realizar a revisão teórico-metodológica da pesquisa, baseada nos conceitos
de território, que têm como base central as relações entre os agentes
sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço, baseada
nos conceitos de campesinato e assentamentos rurais.
Além disso, através do levantamento bibliográfico, buscou-se o que já havia
sido pesquisado sob esta ótica de relações sociais do campesinato em
assentamentos rurais, servindo de referência teórica e até mesmo para a
originalidade da pesquisa. O referido levantamento pautou-se em livros, artigos,
teses e dissertações.
Essa etapa também contou com visitas ao Incra para localizar documentos
do período de criação do PA, assim como Shapes do assentamento para a
construção dos mapas. Outros documentos foram disponibilizados pelo Sistema
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – e-SIC via internet, este sistema
permite que qualquer pessoa física ou jurídica encaminhe pedidos de acesso à
informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para
órgãos e entidades do Executivo Federal.
Levantou-se informações junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra;
Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia –
EMATER/RO
 Levantamento documental: essa fase exigiu uma busca maior por
documentos pouco disponíveis em meio eletrônico como atas, planos e
outros que subsidiassem a construção histórica do assentamento no intuito
de compreender suas dinâmicas de infraestrutura.
 Análise dos dados de campo: a tabulação do formulário de campo foi
baseada na separação de perguntas abertas e fechadas conforme Auzier
Neto (2011), com a utilização do Software Excel 2010, o qual auxiliou na
elaboração de quadros e gráficos.
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Trabalho de Campo
 Identificação das lideranças no assentamento: facilitando a compreensão
das dinâmicas da comunidade, geralmente, os líderes da comunidade
também são como canais de comunicação com o restante dos camponeses,
através deles localizamos os moradores mais antigos, áreas sociais e
principais vias de acesso para as agrovilas.
A identificação das lideranças ocorreu ainda na participação do Projeto
“Agroecológico e Cidadão da Juventude dos assentamentos na Amazônia”.
Estabelecida essa primeira relação que ocorreu em 2015, realizou-se um novo
contato, marcando uma reunião para março de 2018 com o intuito de apresentar os
objetivos do trabalho, aplicação do formulário piloto e agendamento de visitas a
campo no assentamento. Os jovens que são moradores do Assentamento
contribuíram para a escolha das propriedades e ajustes dos questionamentos do
formulário de campo.
 Diálogo

Intersubjetivo:

permitiu

uma

maior

aproximação

com

os

camponeses, pois, o projeto foi apresentado procurando demonstrar os
objetivos e principais resultados esperados por meio da pesquisa. Esta
aproximação é necessária, pois, contribui para que o pesquisador e a
comunidade pudessem estabelecer uma relação de confiança e acordos.
Para a aplicação dos formulários de campo, optou-se pela aplicação direta
entre o entrevistado e entrevistador, ou seja, as perguntas eram feitas aos
camponeses, e logo depois anotadas pela pesquisadora. Para a construção do
contexto histórico do assentamento, os entrevistados ficavam convidados a contar
suas vivências e lembranças no período de acampamento até os dias atuais. A
conversa era gravada para que posteriormente o diálogo subsidiasse a escrita da
subseção histórica.
 Escolha das propriedades rurais: a escolha das propriedades foi realizada
com a ajuda dos líderes da comunidade a partir do Cadastro Ambiental Rural
– CAR, obtido no Incra, contendo o nome completo de todos os titulares dos
lotes. Alguns nomes descritos no CAR não foi reconhecido, até pelo fato de
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que no assentamento as pessoas são apelidadas, por isso, a dificuldade de
reconhecimento.
Não houve um critério específico para a escolha, mas, foi colocado aos
mesmos que deveriam ser propriedades que caracterizassem a realidade da
comunidade, nesse sentido, buscaram apontar lotes que tivessem uma diversidade
de produção, gênero e geração, sujeitos assentados desde o período de
acampamento, assim como alguns recém-assentados.
Após a escolha dos possíveis nomes, procuramos distribuir as visitas de
maneira homogênea, ou seja, a mesma quantidade de lotes por agrovila, resultando
em 40 propriedades, ou seja 59,7% dos lotes existentes no PA Chico Mendes I,
sendo 13 da Agrovila 1 – AG1, 11 da Agrovila 2 – AG2 e 16 da Agrovila 3 – AG35, ao
todo no assentamento Chico Mendes I são 67 lotes (INCRA, 2017).
A aplicação do formulário de campo ocorreu entre os meses de maio e junho
de 2018, o número de lotes visitados por dia variou de acordo com a disponibilidade
e tempo de diálogo com os camponeses, ocorrendo nos períodos matutino,
vespertino e noturno.
 Aplicação de formulários pilotos: esta etapa se tornou necessária para que
pudéssemos adequar o formulário de campo à realidade do assentamento, ao
mesmo tempo, sem perder o foco da pesquisa, a atividade foi realizada com
alguns camponeses, após a aplicação os itens que não se ajustaram à
pesquisa, foram adequados, substituídos ou excluídos do formulário de
campo.
 Aplicação do modelo final do formulário de campo: fase final do trabalho
de campo, sendo a aplicação dos formulários em 40 propriedades rurais,
com o intuito de levantar as informações necessárias, de modo que foram
realizadas individualmente, ou seja, visitando cada lote (Figura 2), neste
momento, também andamos pela propriedade, a fim de conhecer a

5

As agrovilas são os espaços planejados pelo Estado para os assentamentos, com uma nova
infraestrutura e organização das famílias, criadas com a meta primordial de diminuir os custos
operacionais com os assentamentos. Com elas, o Estado passou a instalar a infraestrutura
necessária (moradia das famílias, escolas, postos de saúde) apenas nos espaços dos lotes de
moradia, não mais ao longo das linhas, onde se encontram os lotes de produção (MENEGAT, 2005).
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realidade, problemas, expectativas e fazermos o registro fotográfico para
posterior análise em gabinete.
Figura 2 – Trabalho de campo no PA Chico Mendes I

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

 Autorização de uso dos dados coletados e da imagem pelos
camponeses: é de fundamental importância, pois, os dados e imagens serão
divulgados em diferentes meios de informação, por isso, devemos pedir
autorização aos camponeses, evitando possíveis transtornos.
Durante a realização do trabalho de campo houve caso de não aceitação da
divulgação dos dados, todavia, estabeleceu-se um diálogo com o assentado,
facilitando a compreensão da realidade vivenciada em sua propriedade, neste
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sentido, não foi utilizado o formulário preenchido com o mesmo, no entanto, o
diálogo ficou incorporado nas falas de outros assentados.
O formulário de campo seguiu uma estrutura cronológica de informação,
iniciando pela identificação do camponês e sua família, finalizando na Ater e
políticas públicas (Quadro 3).
Quadro 3 – Estrutura do formulário de campo aplicado no assentamento Chico
Mendes I
ITENS A SEREM ANALISADOS NO
FORMULÁRIO DE CAMPO

IDENTIFICAÇÃO

PROPRIEDADE RURAL

ATIVIDADES PRODUTIVAS,
TECNOLOGIA E COMERCIALIZAÇÃO

ORGANIZAÇAO SOCIAL

ATER E POLÍTICAS PÚBLICAS

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PESQUISADAS






























Idade;
Estado Civil;
Grau de Instrução;
Renda Familiar;
Principal Fonte de Renda;
Atuação na Atividade Rural;
Fluxo de Migração;
Composição Familiar.
Distribuição da Área;
Titulação da Terra;
Forma de Aquisição;
Recursos Hídricos.
Tipo de Uso;
Manejo do Solo;
Aspectos Relacionados à Compra;
Área Ocupada;
Produção/Safra;
Principais Compradores;
Tipo de Venda;
Transporte;
Defensivo Agrícola;
Insumos da Produção.
Participação em Cooperativas, Associação;
Área Social no Assentamento;
Evento Cultural.
Problemas para produzir na propriedade;
Financiamento;
Programas do Governo;
Assistência Técnica.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

O primeiro dia de campo consistiu-se de: seleção dos lotes para a pesquisa
de campo e reconhecimento da área. Nessa etapa o Renan Cavalcante, jovem
camponês do assentamento, conduziu-nos na garupa de sua motocicleta pelas
agrovilas, apresentando o nome dos moradores de cada lote e as infraestruturas
(caixas d’água, associação, igrejas, escola, etc.), ainda na garupa da moto
procuramos desenhar no caderno de campo, os principais pontos e nomes das
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propriedades a serem visitadas, desse modo, pudemos memorizar os locais (Figura
3).
Figura 3 – Caderno de campo com o desenho do assentamento

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Outro trabalho desenvolvido foi a elaboração de mapas a partir de softwares.
As bases e referenciais cartográficas foram extraídas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE (2010);
1) Os lotes fundiários e hidrografia foram elaborados a partir do banco de
dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM
(2010);
2) Limite municipal a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE (2005);
3) Malha viária através do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM
(2010);
4) Sistema de Coordenadas Universal Transversa de Mercator – UTM/Zona
20S – Datum: Sirgas 2000;
5) Software ArcGIS, onde foram criados todos os Planos de Informações a
serem trabalhados na escala de 1:80.000.
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SEÇÃO I – POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DO ESPAÇO RURAL EM RONDÔNIA

Em ordenado silêncio
A marcha camponesa
Avança
No calor do asfalto
Com o barulho do sangue
Reclamando nas veias
Com o sonho da terra
Incrustado na alma
São milhões
Os que querem
Plantar feijão
São poucos
Os que cultivam camarão
Os pés
Marcam no chão
O compasso

Da terra rebelada
O coração é o vento
Que inflama
Essa bandeira
São milhões
Os que sofrem
Debaixo de uma lona
São poucos
Os que vivem numa boa
As fileiras resguardam
O rumo certo
De um destino
Construído
Não está longe
O amanhecer Definitivo.

Carlos Pronzato
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I – Políticas de ocupação de Terras em Rondônia
A Amazônia para o Estado6 era um “vazio demográfico”, assim como em
outras regiões do país, ou seja, as comunidades e povos tradicionais moradores
daquelas localidades não faziam parte dos planos do governo, tanto que, a
economia amazônica era considerada atrasada, devido a sua base econômica ser o
extrativismo.
Para colocar em prática as ideias desenvolvimentistas, visando à colonização
desses espaços destacamos, o Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970,
sancionado pelo então Presidente da República General Emílio Garrastazu Médici,
criando o Programa de Integração Nacional – PIN. Em seu art. 1º e 2º define as
formas de integração da Amazônia,
Art. 1º É criado o Programa de Integração Nacional, com dotação de
recursos no valor de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), a
serem constituídos nos exercícios financeiros de 1971 a 1974, inclusive,
com a finalidade específica de financiar o plano de obras de infraestrutura,
nas regiões compreendidas nas áreas de atuação da SUDENE e da
SUDAM e promover sua mais rápida integração à economia nacional. Art. 2º
A primeira etapa do Programa de Integração Nacional será constituída pela
construção imediata das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. § 1º
Será reservada, para colonização e reforma agrária, faixa de terra de até
dez quilômetros à esquerda e à direita das novas rodovias para, com os
recursos do Programa de Integração Nacional, executasse a ocupação da
terra e adequada e produtiva exploração econômica.

Este programa objetivava “estender a rede rodoviária e implantar projetos de
colonização oficial nas áreas de atuação da Sudene e Sudam” (BECKER, 1990, p.
16). O que possibilitou ao governo do General Médici iniciar uma campanha ufanista
atravessada pelo "falso nacionalismo" de que era necessário "integrar a Amazônia
para não entregá-la aos estrangeiros".
Era o início das campanhas do Projeto Rondon: "Integrar para não entregar".
Era enfim um período em que a sociedade foi massacrada pela propaganda feita
pelos veículos de comunicação de massa (TV, rádio, jornais, revistas, etc.). Estas
propagandas eram veiculadas de modo a encobrir a verdadeira intenção deste
governo, que era aquela de não interferir no processo de aquisição de terras por
estrangeiros, ao contrário, alimentá-lo ainda mais, através da política dos projetos
agropecuários.
6

Aqui entendemos o Estado como um agente planejador de políticas públicas, segundo o conceito de
Becker (2010).

40

Estes projetos aprovados pela Superintendência para o Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM passavam a interessar ao desenvolvimento econômico
nacional e, portanto, não precisariam enquadrar-se na nova legislação sobre a
venda de terras a estrangeiros. Dessa forma, os grupos estrangeiros poderiam
adquirir quanta terra desejassem.
Oliveira (1988, p. 63) cita vários exemplos desse processo de aquisição de
terras por estrangeiros:
Veja-se, por exemplo, a Suiá-Missu (em São Félix do Araguaia – MT)
vendida para o grupo Liquifarm, com os seus 450.000 ha oficialmente
registrados no Instituto Nacional de Colonização e reforma Agrária – Incra,
sendo que outras fontes falam em sua superfície de 670.000 ha. Outro
exemplo é a Cia. Vale do Rio Cristalino, pertencente à Volkswagen, com
mais de 140.000 ha.

E para corroborar com as afirmações de Oliveira (1988), citamos o Programa
de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agricultura do Norte e Nordeste – Proterra,
criado pelo Decreto-lei nº 1.178, de 1º de junho de 1971, vinculado ao PIN. O
Proterra tinha como objetivo facilitar a aquisição da terra, melhorar as condições do
produtor rural no Norte e no Nordeste. Com essa política, o Estado:
[...] assume de forma explícita o papel de condutor/orientador da política de
ocupação econômico-demográfica da região seja sob a forma direta de
atuação, através da implantação de infraestrutura econômica e promoção
da colonização dirigida, seja de forma indireta, concedendo às grandes
empresas que se instalassem na região uma série de favores creditícios,
fiscais e econômicos (LOPES, 1983, p. 18).

O governo militar, para continuar viabilizando a sua política agrária, funde e
extingue o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária – IBRA e o Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário – Inda, criados pelo Estatuto da Terra em 1964, e
constituiu o Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária – Incra, através do
Decreto-Lei nº 1.110, que se destinaria a promover, coordenar, controlar e executar
a colonização (IANNI, 1979).
Essa mudança representou o fortalecimento dos grandes grupos econômicos
que controlavam os projetos de colonização, estando contidos no Programa de
Integração Nacional – PIN (FERNANDES, 1998).
O Incra era o órgão de excelência para executar o planejamento estatal,
responsável pela distribuição de terras, o desenvolvimento do campo através do
cooperativismo, arrendatários, parceiros e uso de terras públicas, e, ainda, era
encarregado

de

fazer

levantamentos

periódicos,

inquéritos,

pesquisas

de
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documentação e o fornecimento de dados indispensáveis à caracterização das
propriedades.
Essas políticas de colonização iniciadas pelo Incra já haviam sido
estabelecidas anteriormente pelo Estatuto da Terra, instituído pelo Decreto-Lei
4.504, de 30 de novembro de 1964. Este Decreto-Lei em seu art. 1º § 1º diz que:
“Reforma Agrária é o conjunto de medidas que visa promover a melhor distribuição
da terra, mediante modificações do regime de sua posse e uso a fim de atender aos
princípios de justiça social e ao aumento de produtividade”.
Tais

políticas

de

colonização

e

de

reforma

agrária

possibilitaram,

primeiramente, a não realização da reforma agrária, além da concentração do poder
político nas mãos de latifundiários, consequentemente, a expulsão e expropriação
de milhares de famílias camponesas.
Fernandes (2001, p. 2), menciona que os camponeses, em meio a este
cenário, criaram sua maneira política de ocupação de terras, pois, as existentes são
insuficientes no quesito “justiça social”, como é definido no Estatuto da Terra,
Em seu desenvolvimento desigual, o modo capitalista de produção gera
inevitavelmente a expropriação e a exploração. Os expropriados utilizam-se
da ocupação da terra como forma de reproduzirem o trabalho familiar.
Assim, na resistência contra o processo de exclusão, os trabalhadores
criam uma forma política - para se ressocializarem, lutando pela terra e
contra o assalariamento - que é a ocupação da terra. Portanto, a luta pela
terra é uma luta constante contra o capital. É a luta contra a expropriação e
contra a exploração. E a ocupação é uma ação que os trabalhadores semterra desenvolvem, lutando contra a exclusão causada pelos capitalistas e
ou pelos proprietários de terra (FERNANDES, 2001, p. 2).

Este cenário criado pelo Estado, com o intuito de atrair e iludir as famílias
expulsas de suas terras, numa marcha ao oeste, transforma o campo brasileiro. A
migração desses camponeses contribui para o surgimento de milhares de famílias
sem-terra (Figura 4).
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Figura 4 – Migrantes advindos de diversos lugares do país em busca do “Eldorado”.

Fonte: Redetv, 2018.

O controle das terras estava embasado na Lei de Terras Devolutas, nº 1.164,
de 1º de abril de 1971, que transferia para o domínio da União as terras ao longo de
100Km sobre as margens das rodovias federais construídas na Amazônia Legal.
Através dessa estratégia, o governo federal passa a controlar a distribuição de
terras, adquirindo grande poder de barganha (BECKER, 1990, p.18).
Com o domínio das terras, a criação de leis, decretos, programas e projetos
para a colonização, o Estado passa a estimular a ocupação da Amazônia através de
propagandas, ou seja, projetava simbolicamente a região como o “Eldorado”, lugar
onde o migrante encontraria fartura.
A propaganda mostrava a Amazônia com suas riquezas naturais que ainda
não havia sido explorada, reafirmando o Eldorado com seu “grande vazio
demográfico” (TEIXEIRA, 2015).
Além da propaganda, o Governo utilizou instrumentos jurídicos para respaldar
a ação do Estado na região, como, por exemplo, o Decreto nº 59.428, de 27 de
outubro de 1966, que definiu que:
Art. 5º Colonização é toda atividade oficial ou particular destinada a dar
acesso à propriedade da terra e promover o aproveitamento econômico,
mediante o exercício de atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais,
através da divisão de lotes ou de parcelas, dimensionadas de acordo com
as regiões definidas na regulamentação do Estatuto da Terra, ou através
das cooperativas de produção nela previstos.
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Essas ações demonstram que a organização do espaço e a vida em
sociedade são permeadas por diversas relações de poder, por isso, a distribuição de
terras, a localização das pessoas, as vias de circulação, estão calcadas por relações
não só econômicas, ou culturais e políticas, mas, precisamente, de relações de
poder.
A política do governo estava aliada aos interesses de grupos econômicos
dominantes, essas políticas de colonização deram apoio diferenciado à expansão
capitalista, excluindo e escravizando as massas camponesas. Provocando, devido à
migração desordenada, conflitos com latifundiários e ainda, com as populações
locais.
A migração de camponeses, principalmente do Sul e Sudeste do país,
contribuiu para a mudança do meio rural e urbano na região com a instalação de
colônias agrícolas, estimulando o processo de ocupação de diversas áreas
(TEIXEIRA, 2015). O Governo recorreu à criação de Territórios Federais e colônias
agrícolas para estimular o povoamento na fronteira.
Pelo Decreto-lei nº 5.892, de 13 de setembro de 1943, o governo de Getúlio
Vargas, criou o Território Federal do Guaporé, então Estado de Rondônia
(COLFERAI, 2013), que objetivava fixar uma população camponesa na fronteira do
país.
A primeira colônia agrícola do Território Federal do Guaporé foi criada em
1945, localizava-se no município de Guajará-Mirim, às margens do rio Mamoré,
fronteira com a República da Bolívia. Esta colônia assentou “pequenos camponeses
nordestinos já atuando no local desde a construção da ferrovia, antigos seringueiros
ou camponeses vindos para isso” (THÉRY, 2012, p.172) recrutados no Nordeste,
principalmente no Ceará, por agentes do Território Federal do Guaporé (Figura 5).
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Figura 5 – Núcleos de colonização em Rondônia

Fonte: Aleks Palitot, 2015.

O conjunto de fatores apresentados pelo Estado para a colonização ocultava
outras realidades; o avanço da industrialização e o intenso processo de
transformação da estrutura produtiva nessas regiões, subsidiadas pelas quantidades
crescentes de créditos agrícolas que financiaram o avanço da econômica capitalista.
A escolha de Rondônia como região prioritária de colonização tem várias
razões: a localização da região na continuidade da direção do movimento das
frentes pioneiras do Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso) rumo ao
Norte; a existência da estrada Cuiabá-Porto Velho mantendo esta extensão da frente
pioneira; a situação jurídica das terras de Rondônia facilitando a colonização oficial
pela existência de uma porcentagem elevada de terras públicas; a existência de
terras mais férteis do que dentro da média da região amazônica, sobretudo, no
centro de Rondônia, onde está localizado o primeiro núcleo de colonização, o
Projeto Integrado de Colonização – PIC Ouro Preto, em 1970 (COY, 1995, p.174).
Durante as últimas décadas do século XX, o desenvolvimento regional
rondoniense foi caracterizado por fluxos migratórios contínuos de camponeses.
Havendo a necessidade de se pensar: o que se queria (se quer) para Rondônia?
Percebe-se que a formação política e institucional de Rondônia foi acontecendo por
uma sucessão de erros e acertos, com alternância de poder político, numa
sociedade que também estava em construção.
Rondônia, no seu processo de formação territorial, teve suas raízes e suas
bases controladas pelo latifúndio. O campesinato foi excluído do acesso a terra,
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sendo direcionado para as áreas com potencial de expansão da fronteira agrícola,
servindo literalmente como “frente pioneira”, ou seja, foi (é) usado como laboratório
aos interesses do capital.
Os projetos de colonização agrícola financiados pelo governo em Rondônia,
entre 1970 e 1984, contou com uma ação geopolítica do governo militar para
estimular e redirecionar camponeses sem-terra para áreas consideradas vazias, com
a finalidade de iniciar o processo de exploração da terra e sua valorização
econômica, possibilitando, posteriormente, introduzir uma agricultura capitalista com
modernização tecnológica pelos latifundiários.
Em Rondônia, os projetos de colonização se iniciou no eixo da BR-364,
principal rota dos migrantes que vieram em busca das terras prometidas pelo
governo. Ao longo da rodovia foi implantado quatro Projetos Integrados de
Colonização – PIC.
As políticas de colonização em Rondônia foram instituídas através do Projeto
Integrado de Colonização – PIC; Projeto de Ação Conjunta – PAC; Projeto de
Assentamento Dirigido – PAD; e de Projeto de Assentamento Rápido – PAR, todos
iniciados a partir da década de 1970 e regulamentados pelo Estatuto da Terra
(Quadro 4).
Quadro 4 – Projetos de colonização criados sob responsabilidade do Incra
MODALIDADES7

SIGLA

Projeto Integrado de
Colonização

PIC

Projeto
Assentamento
Conjunto

de
PAC

Projeto
Assentamento
Dirigido

de

Projeto
de
Assentamento Rápido

PAD

PAR

CARACTERISTICAS
- Projeto de Colonização Oficial, geralmente implantado
em grandes extensões de área, envolvendo significativo
número de famílias, requerendo ações integradas entre
as três instâncias governamentais;
- Implantados em terras da União ou desapropriadas
pelo Incra.
Projeto de Colonização Oficial implantado pelo Incra em
parceria previamente definida com empresas rurais de
grande porte ou cooperativas.
- Esses criados a partir da década de 70, com o objetivo
de cumprir as determinações do Estatuto da Terra,
quanto ao assentamento de pequenos e médios
agricultores, em regime de propriedade familiar;
- Projetos criados e titulados pela União visando a
regularização de glebas rurais sob seu domínio.
- Projetos criados e titulados pela União visando a
regularização de glebas rurais sob seu domínio;
- Aporte de recursos basicamente referentes à
demarcação topográfica;
- Não havia o aporte de recursos para implantação de
infraestrutura básica.

Fonte: Incra, 2007.
7

Além das modalidades acima, o Incra já criou e tem cadastrado em seu Sistema de Informações de
Projetos da Reforma Agrária (SIPRA) outros projetos e programas.
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De acordo com o Sistema de Informações de Projeto de Reforma Agrária –
SIPRA (2013) do Incra, foram criados cinco PICs: Ouro Preto, Sidney Girão, JiParaná, Adolph Rohl e Paulo de Assis Ribeiro (Figura 6).
A modalidade de Projeto Integrado de Colonização – PIC, a responsabilidade
era inteiramente do Incra, de realizar a demarcação das parcelas, abrir as linhas,
prestar assistência técnica e financeira. Na sequência foram criados dois Projetos de
Assentamento Dirigido – PAD: Burareiro e Marechal Dutra. Nesta modalidade, o
Incra apenas realizou a seleção dos assentados e a entrega do título de
propriedade.
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Figura 6 – Primeiros projetos de assentamento
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Os assentados dos PAD’s deveriam possuir conhecimento agrícola, dispor de
recursos financeiros e experiência na obtenção de crédito bancário. Os lotes dos
PAD’s foram destinados aos médios e grandes proprietários8, por isso, os lotes eram
maiores do que os demais. Por outro lado, na modalidade de Projeto de
Assentamento – PA, os lotes eram menores, apenas 50 hectares para atender a
uma quantidade maior de camponeses.
Nos projetos de colonização as técnicas agrícolas aplicadas eram simples,
com plantio direto da lavoura branca: arroz, feijão, mandioca e milho. A execução
desses projetos começava pela construção rudimentar das linhas e pela
demarcação de lotes cobertos por floresta. O colono deveria desmatar 50% do lote,
iniciar a atividade agrícola e preservar os outros 50%, devido ao código florestal.
Estas modalidades foram as primeiras a serem instaladas no processo de
colonização de Rondônia, o governo federal utilizava o argumento de “integrar para
não entregar”, de modo que Ariovaldo Umbelino de Oliveira (1988), em seu livro
“Integrar para não entregar: políticas públicas na Amazônia” apresenta-nos um
retrato da ocupação desta região, principalmente, no período militar, analisando
como as políticas públicas foram aplicadas no país, conjuntamente com a
internacionalização da economia.
Escândalos e absurdos, como a venda de imensas áreas a estrangeiros, as
facilidades induzidas pelo Estado à exploração mineral na região e as contradições
nos

discursos

militares

para,

ideologicamente,

tornar

o

seu

projeto

de

mercantilização dos recursos naturais aceito pela sociedade.
O campo rondoniense foi transformado em espaços de conflitos intensos,
muitas vezes ignorados, desde o início da sua ocupação. Esse modelo de estrutura
econômica e de poder intensificou a histórica de luta pela terra criando uma crise
política que persiste até a atualidade, como: privilégios à agricultura capitalista e o
descaso com a agricultura camponesa; a extrema violência com que são tratados os
8

Em relação ao tamanho dos imóveis rurais, o INCRA segue a política dos módulos fiscais instituída
pela Lei nº 8.629/93, que no seu art. 4º, II dá os parâmetros para a classificação fundiária do imóvel
rural quanto a sua dimensão: Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal;
Pequena Propriedade – o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;
Média Propriedade – o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais;
Grande Propriedade – o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais. Este conceito de
módulo fiscal foi introduzido pela Lei nº 6.746/1979, que altera o Estatuto da Terra, lei instituída em
1964 (Lei nº 4.504), desta maneira, a unidade de medida da área que é expressa em hectares é
fixada de maneiras diferentes para cada município, levando em consideração peculiaridades locais
que estão descritas na lei, para o estado de Rondônia 1 (um) módulo fiscal corresponde a 60
hectares.
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conflitos fundiários; o crescimento contínuo da violência no campo e os diferentes
problemas ambientais causados pela intensa exploração agrícola.
Baraúna e Amaral (2017) destacam que essa crise pode ser observada desde
o período de formação política do Estado. Tal realidade colocada pelos autores é de
que, por muitas vezes, os agentes políticos, que em função das atividades que
exerciam, se beneficiavam politicamente.
Pois, quando eram executados programas e projetos de desenvolvimento,
não se apropriavam dos mesmos, não assumindo e internalizando as ações do
projeto como parte do plano de governo em nome da sociedade. Apenas
gerenciavam o recurso como lhes interessavam, sem compromisso com o resultado,
e, consequentemente, com o beneficiário.
Planejar envolve conhecimento da realidade e visões dos diversos atores
sociais que coexistem nos espaços. E, ao propor nessa subseção contextualizar as
políticas de colonização em Rondônia, percebemos que houve investimento dos
governos ditatoriais na desmobilização das lutas camponesas.
Afinal, era fundamental desmobilizar toda e qualquer forma de organização
política dos segmentos rurais, criando assim, um vazio político necessário para
viabilizar o seu projeto de reforma no campo.
E assim foram criados os projetos de colonização que não resolviam a
questão de fato, pois, os conflitos agrários continuaram. Novos atores como
fazendeiros, grileiros e camponeses surgiram para disputar a terra com os que já
estavam na região. Levando em conta que havia fazendeiros e empresas com
pretensão de apossar-se das terras, por isso, utilizaram de meios escusos, como a
grilagem de terras.
O resultado da colonização agrícola via assentamentos rurais em Rondônia
demonstra a fragilidade do governo em resolver graves problemas da distribuição de
terras. A forte migração incessante rumo à Rondônia e a capacidade limitada dos
projetos de colonização, resultou no desequilíbrio entre a demanda e a oferta de
terras públicas.
Essa deficiência do Estado em encontrar respostas adequadas aos fluxos
migratórios rumo à Rondônia pode ser inserida no âmbito da política de
desenvolvimento da região amazônica, onde se priorizava o apoio aos grandes
empreendimentos e, desse modo, negligenciava o problema do campesinato.
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Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos camponeses, o que
vigorava era a resistência, caminhando na conquista pela terra e de seus espaços
através de ocupações e manifestações.
O PA Chico Mendes foi constituído nesse processo de luta e resistência
camponesa, de modo que a organização da ocupação decorreu da necessidade de
sobrevivência, estabelecido pela consciência construída na realidade em que se
vive. É, portanto, um aprendizado em um processo histórico de construção das
experiências de resistência.
Quando as famílias começaram a se organizar com o objetivo de ocupar terra,
desenvolveu-se um conjunto de procedimentos que tomou forma, definindo uma
metodologia de luta popular conjunta ao MST. Por isso, esse processo de
constituição de políticas de ocupação de terras, em Rondônia, sofreu durante todo
esse período diversos processos de enfrentamentos para garantir a territorialização
dessas famílias no campo.
São procedimentos de resistência desenvolvidos na trajetória da luta. Essas
ações foram diferenciadas em todo o Brasil. Na espacialização da luta pela terra, os
espaços de socialização política aconteceram em momentos distintos, com maior ou
menor frequência.
No dia 17 de fevereiro de 1997, por exemplo, algumas lideranças do
acampamento participaram da Marcha Nacional por Emprego, Justiça e Reforma
Agrária, o objetivo era chegar à Brasília no dia 17 de abril, exatamente um ano após
o Massacre de Corumbiara.
Os sem-terra partiram de três pontos diferentes do país e, por dois meses,
atravessaram a pé diversos municípios do Brasil. O percurso de cada ponto foi de
cerca de 1.000 km, chegando à Brasília, foram recebidos por 100 mil pessoas. Além
de chamar a atenção para a urgência da Reforma Agrária, a marcha visava pedir
punição aos responsáveis pelos massacres e celebrar, pela primeira vez, o dia
Internacional de Luta Camponesa (Paulo Correia de Melo – Entrevistado).
Saímos de Rondonópolis dia 17 de fevereiro de 1997 chegando em Brasília
dia 17 de abril do mesmo ano a pé, caminhamos 1.000km, uma marcha
reivindicando (Figura 7). Entre mobilizações no Incra em prefeituras e tantas
outras coisas para se conseguir a conquista da terra com a pressão da
organização, então as pessoas falam ‘ah você ganhou essa terra’, nós não
ganhamos essa terra, ela foi conquistada a partir muita luta, e essa terra foi
conseguida através de uma aquisição, o governo pagou ao fazendeiro, ela
foi comprada (R$7.000,00 o hectare de terra nua – era tudo mata), e no final
pagamos ela através do título da terra (Entrevistado D).
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Figura 7 – Marcha nacional por emprego, justiça e reforma agrária

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Correia de Melo.

Essas manifestações lideradas pelos movimentos sociais contribuíram para a
organização dos camponeses, na caminhada pela produção do seu espaço. Esse
espaço social produzido/construído possui múltiplos significados que podem ser
compreendidos pelo seu dimensionamento.
O dimensionamento do espaço social nas lutas populares é produzido pelas
práticas sociais construídas na sua essência: o movimento, em seu próprio tempo,
ou seja, no tempo das experiências concretas – a práxis – durante o processo de
luta e resistência (OLIVEIRA, 1982).
Produzir o seu próprio espaço significa, necessariamente, possuir um
determinado controle sobre o seu tempo, pois, o espaço e o tempo são as formas
fundamentais, as condições básicas da existência humana.
Essas evidências de políticas desenvolvimentistas, em contraponto às
maneiras de resistência durante a ocupação de terras em Rondônia, nos fazem
refletir que a propaganda que enaltecia as terras rondonienses como “Novo
Eldorado”, suplantava, inclusive, a vivência diária sofrida de milhares de famílias
migrantes numa contínua história de luta e acesso a terra, pelos camponeses.
A subseção II nos convida a compreender os aspectos da estrutura fundiária
em Rondônia, seus percalços e desafios, dando continuidade a essa discussão
sobre os problemas da construção histórica da formação das propriedades rurais e
suas dinâmicas no Estado.
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II – Aspectos da Estrutura Fundiária em Rondônia
Ao analisarmos os problemas fundiários ocorridos no Brasil podemos
perceber que esses são reflexos da construção histórica da formação da
propriedade, tal herança foi proveniente das dinâmicas de funcionamento das
colônias e das leis vigentes, as quais introduziram as disparidades na distribuição de
terras e, posteriormente, na concepção mercadológica da terra (FURTADO, 1989).
Na atualidade, o grau de concentração de terra no Brasil se encontra entre os
maiores da América Latina. Para Silva et al (2016) o quantitativo de imóveis rurais
ascendeu de 4.288.672, em 2003, para 5.167.476, em 2010, e as suas respectivas
áreas de 416.112.784 hectares, para 568.258.741 hectares, representando um
acréscimo de 36,5% (Quadro 5).
Quadro 5 – Quantidade de imóveis rurais no Brasil no período de 2003-2010
2003
N° DE IMÓVEIS
REGISTRADOS
Minifúndio
2.736.052
Pequena Propriedade
1.142.924
Média Propriedade
297.220
Grande Propriedade
112.463
Grande Produtiva
54.132
TOTAL
4.288.672
Fonte: Site do MST/ Elaborado por Gerson Teixeira.
CATEGORIA

ÁREA (ha)
38.973.371
74.194.228
88.100.418
214.843.868
81.069.065
416.112.784

2010
N° DE IMÓVEIS
REGISTRADOS
3.318.077
1.338.300
380.584
130.515
61.282
5.167.476

ÁREA (ha)
46.684.657
88.789.805
113.879.540
318.904.739
90.396.229
568.258.741

Todas as categorias apresentaram um crescimento em relação à área, sendo
as grandes propriedades as que apresentaram o maior percentual, com 48,4%. No
estudo constatou-se que isso resultou da incorporação, nessa categoria, de 104
milhões de hectares, e destes, 73 milhões de hectares, ou 70% se concentram na
região Norte. O crescimento da área total no Brasil foi de 152 milhões de hectares, e
a área das grandes propriedades correspondeu cerca de 68% desse valor (SILVA et
al., 2016, p. 213).
A composição e a evolução da estrutura fundiária brasileira estão
condicionadas por tipos específicos de uso, ou em determinados casos, estas
estruturas permanecem ociosas por especulação dos proprietários.
O censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
(2017) identificou 5.072.152 estabelecimentos agropecuários9 no Brasil, em uma

9

É toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, as atividades agropecuárias, florestais
e aquícolas, subordinada a uma única administração, a do produtor ou a do administrador.
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área total de 350.253.329,273 hectares. Em relação ao Censo Agro 2006, essa área
cresceu 5% (16,5 milhões de hectares, o equivalente a área do estado do Acre)
apesar da redução de 2% (103.484 unidades) no número de estabelecimentos.
A estrutura fundiária brasileira é o reflexo das decisões tomadas pelo Estado,
é importante lembrar que este cenário se agravou ainda mais devido ao modo como
os governos militares lidaram com o problema da terra; deslocando milhares de
famílias expropriadas de suas terras no Sul e no Nordeste para os estados do Pará,
Mato Grosso e Rondônia, sem qualquer preocupação em modificar a estrutura
fundiária brasileira, de modo a promover uma maior “justiça social agrária”, mas, na
verdade, não teve a capacidade mínima de identificar problemas, planejar, formular
e implementar políticas fundamentais para garantir os direitos territoriais de
comunidades e povos tradicionais.
O Estado, ao organizar tal deslocamento de massas, contribuiu com a
concentração de terras, a mecanização de processos produtivos no campo e a
associação entre agricultura mercantil e de grande propriedade.
Ademais, os incentivos para beneficiar o capital receberam mais atenção dos
programas e políticas dos anos 1960’s e 1970’s, principalmente aqueles ligados a
projetos de extração de madeira, recursos minerais e projetos agropecuários
(FURTADO, 2014).
Tais projetos e programas atrelados aos interesses da econômica capitalista
moldam o cenário rural brasileiro na atualidade. Quando analisamos os dados
referentes ao número de estabelecimentos rurais, verifica-se que as grandes
propriedades (1.000 hectares ou mais) tem aumentado nos últimos anos, tanto em
número (mais 3.287), quanto em área (mais 16,3 milhões de ha) (IBGE, 2017).
Sua participação na área total passou de 45% para 47,5% de 2006 para 2017.
Já as pequenas e médias propriedades (entre 100 e 900 hectares) viram sua
participação na área total cair de 33,8% para 32% (menos 814.574 hectares) e
tiveram uma diminuição de 4.152 unidades (IBGE, 2017), portanto, territorialmente,
as grandes propriedades tiveram um maior acréscimo tanto em área quanto em
número de estabelecimentos no país.
A atual conjuntura no campo brasileiro contribui para o aumento do número
das grandes propriedades que está alicerçado em aspectos institucionais, políticos,
Independentemente de tamanho, forma jurídica ou se a situação é urbana ou rural, com a finalidade
de produção seja para subsistência e/ou para venda (IBGE, 2017).
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econômicos e ideológicos para garantir uma agricultura capitalista, ou seja, o
agronegócio.
Teixeira (2013) apresenta instrumentos institucionais adotados após 1990
favoráveis ao setor. Ele destaca, por exemplo, a criação dos fundos constitucionais
de financiamento, os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC, a criação do novo código florestal e a regularização de terras na Amazônia,
pelo Programa Terra Legal.
Os resultados do agronegócio são a permanência de trabalhadores em
condições “análogas a de escravidão” e a consequente apropriação de mais-valia
absoluta pelo capital, além da superexploração dos recursos naturais, a
concentração da terra e da renda e a apropriação privada da natureza.
Carvalho (2013) afirma também que há a expropriação do campesinato e sua
negação como sujeito social. O fato é que, no agronegócio, a posição do
campesinato é subalterna. Isto porque, em acordo com Delgado (2013), no centro da
disputa está a renda da terra.
Portanto, entende-se que esse autor é coerente ao afirmar que o agronegócio
é um pacto de poder de economia política. Nele, é evidente o apoio do Estado frente
aos interesses dos grupos hegemônicos que atuam no agrário.
É retratada essa prática quando trazemos a concentração de terras na
Amazônia, onde as terras públicas habitadas por colonos, ribeirinhos, indígenas,
caboclos em geral, foram sendo colocadas à venda em lotes de grandes dimensões
para os novos investidores que as adquiriam diretamente dos órgãos fundiários do
governo, ou de particulares (que, em grande parte, revendiam a terra pública como
se ela fosse própria).
O apoio dos órgãos fundiários na demarcação desses novos lotes adquiridos
para a economia capitalista resultou na acumulação de uma extensão de terras
maior.
Desde os anos de 1960, tornaram-se comuns certas práticas que ainda hoje
ocorrem objetivando a grilagem de terras, tais como: a venda de uma
mesma terra a compradores diversos; a revenda de títulos de terras
públicas a terceiros como se elas tivessem sido postas legalmente à venda
através de processos licitatórios; a falsificação e a demarcação da terra
comprada por alguém numa extensão muito maior do que a que foi
originalmente adquirida, com os devidos documentos ampliando-a; a
confecção ou adulteração de títulos de propriedade e certidões diversas; a
incorporação de terra pública a terras particulares; a venda de títulos de
terra atribuídos a áreas que não correspondem aos mesmos; a venda de
terra pública, inclusive indígena e em áreas de conservação ambiental, por
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particulares a terceiros; o remembramento de terras às margens das
grandes estradas federais, que em anos anteriores haviam sido distribuídas
em pequenos lotes para fins de reforma agrária a agricultores e a posterior
venda dos lotes, já remembrados, transformando-os em grandes fazendas
de gado; e ainda, mais recentemente, a venda de terra pública pela internet
como se os vendedores fossem seus reais proprietários, com base em
documentação forjada (PINTO; LOUREIRO, 2005, p.79).

Essas práticas levantadas pelos autores e corroboradas por Pasquis et al.
(2005) evidencia um aparato discursivo/ideológico vinculado aos interesses de
grupos econômicos “podendo-se afirmar, com certeza, que nunca houve reforma
agrária” (PASQUIS, et al., 2005, p.85), ainda que, ao longo das últimas décadas,
tenha havido alguns casos de redistribuição de terras como resposta às pressões
dos camponeses sem-terra, mas, não houve um processo de expropriação e divisão
de terras.
Para Pasquis et al. (2005) o que ocorreu na Amazônia, na verdade, foi um
processo de colonização que, paradoxalmente, atraiu a mão de obra excedente de
outros estados e favoreceu a concentração fundiária, impedindo que a reforma
agrária acontecesse. E esse processo foi acompanhado de uma concentração de
renda, ao mesmo tempo em que favoreceu a expansão do setor agropecuário de
grande escala.
Quanto à política agrária, a Constituição Federal de 1988 coloca em seu
terceiro capítulo, art. 184, uma informação importante: “compete à União
desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que
não esteja cumprindo sua função social”.
Já, no art. 186, consta que a função social da terra é efetivada quando a
propriedade rural atende, ao mesmo tempo, critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos requisitos seguintes: aproveitamento racional e adequado;
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente; a observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores (SILVA
et al., 2016).
Esse novo instrumento constitucional não foi suficiente para haver
transformações no campo, nem realizar a reforma agrária demandada pelos
movimentos sociais que lutam pela terra. Existe uma heterogeneidade quanto aos
grupos e frações de classe que compõem a burguesia agrária, sejam indivíduos
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diretamente ligados à produção agrícola “da porteira para dentro”, até grupos e
indivíduos que têm e/ou veem no meio rural uma maneira de valorização, reserva de
capital e ativo financeiro: a terra.
Essa diversidade contribui para designar o lugar da classe social dominante e
sua expressão no cenário econômico, político e social no cenário agrário. De acordo
com Bruno (2009), os grupos que compõem o agronegócio estão representados
pelas entidades patronais de abrangência nacional e várias em âmbito regional,
contribuindo para a manipulação no controle de terras, isso em função da aliança
que se produziu entre as empresas multinacionais com grandes proprietários de
terra, sob o patrocínio do Estado.
Devemos compreender que a relação se desenvolverá em determinados
espaços que somente após a influência do poder com seus atributos e
características, definirá aquilo que pode ser decidido como o seu território de
apropriação.
Neste caso, o poder vai se manifestar por ocasião da relação. É um processo
de troca ou de comunicação quando na relação que se estabeleceu, os dois polos
se confrontam. As forças criam o campo do poder. Contudo, o campo da relação é
um campo de poder que organiza os elementos e as configurações (RAFFESTIN,
1993, p. 53).
A lógica da/na territorialidade capitalista não é a satisfação das necessidades
básicas de reprodução da vida, ou seja, o valor de uso da produção, mas sim, o
valor de troca que fundamenta a produção de mercadorias, a extração da mais-valia
e a apropriação da renda da terra. O conjunto destas características forma os
fundamentos da territorialidade capitalista e fortalece as diferenças com o
campesinato.
A territorialidade capitalista, diferentemente do campesinato, é composta por
características básicas de atuação: a monocultura, o cultivo em grandes extensões
de terras (latifúndio), a exploração do trabalhador, a destinação da produção para a
exportação e o desperdício de recursos naturais, sustentado pelo governo, com
incentivos de diversas formas para a manutenção e expansão do modelo.
Com base nessas análises, é inegável que o campo vem se constituindo em
um laboratório de experiências, seus fundamentos estão estruturados por um
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complexo de sistemas que compreendem a agricultura, indústria, mercado e
finanças, todos sob o controle do capital.
A intervenção fundiária, através de órgãos de regularização, por exemplo, o
Incra tem um papel importante no controle da monopolização do território pelo
capital. Buscando acelerar o processo de arrecadação de terras para a União,
criando projetos fundiários, subordinando-os às coordenadorias regionais, com a
finalidade de:


Promover a discriminação de terras devolutas;



Providenciar a incorporação ao patrimônio público das áreas “desocupadas e
das ilegalmente ocupadas, administrando-as enquanto não tiverem outra
destinação legal”;



Providenciar

a

titulação

das

posses

legitimáveis

ou

passíveis

de

regularização, de acordo com a legislação em vigor;


Propor o reconhecimento dos títulos de domínio existentes, desde que
provada sua legitimidade;



Executar os desmembramentos ou parcelamentos das áreas devolutas
desocupadas, segundo indicação do Incra.
Em Rondônia, uma ação conjugada dos Projetos Fundiários acelerou o

processo de discriminação de terras, arrecadando para a União, em 1977, um total
de 5.630.700 hectares, em todo o Território (INCRA, 2017).
O procedimento de estruturação fundiária, em Rondônia, iniciou-se, com a
efetivação de assentamentos, sobretudo, pelo Incra, estruturados para camponeses
sem-terra em áreas remanescentes das regularizações fundiárias recuperadas para
a União.
A

dinâmica

de

estruturação

fundiária

em

Rondônia

não

ocorreu

pacificamente, a intervenção do Estado através de programas e projetos executados
pelo Incra gerou um processo historicamente excludente, resultando em uma
infinidade de conflitos pela posse da terra. Os camponeses vivenciaram um contexto
de violência, ora explícita ora velada, que promoveu a desterritorialização 10 de
diversos grupos sociais.

10

Aqui abordamos esse conceito de acordo com Fernandes (2006) colocando que a expansão e/ou a
criação de territórios são ações concretas representadas pela territorialização. O refluxo e a
destruição são ações concretas representadas pela desterritorialização. Por causa dessas
características, acontece, ao mesmo tempo, a expansão e a destruição; a criação e o refluxo.
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O resultado apresenta-se hoje, por meio de um grupo de sem-terra que
ultrapassa as 20 mil famílias (SOUZA; PESSÔA, 2010). Estas famílias mantêm uma
luta diária pelo reconhecimento de seu direito a terra e às condições mínimas de
cidadania.
Entende-se, contudo, que a desigualdade na distribuição de terra e renda no
estado de Rondônia repete as condições pelas quais ocorreu no processo histórico
do país. Ou seja, mantém-se uma pequena elite com grandes privilégios dominando
uma larga massa de expropriados dos mecanismos de produção, em especial, da
terra de trabalho.
Em Rondônia, terras situadas na faixa da BR-364 tornaram-se objeto de
especulação imobiliária, estimulando modo de ocupações desordenadas e
arbitrárias, distúrbios sociais e depredação dos recursos naturais. Essa região
possuía um potencial madeireiro e maior fertilidade do solo (MENEZES, 2008).
Frente a tal situação e à necessidade de não só controlar a ocupação, como
colaborar para absorver o fluxo migratório crescente e espontâneo que chegava ao
Território, através da BR-364, optou o Incra, pela implantação de projetos de
colonização ao longo da rodovia, ou em áreas adjacentes.
Os assentamentos rurais realizados pelo Incra no estado, até julho de 1985,
originaram 14 projetos de assentamentos: Projeto Integrado de Colonização – PIC
Ouro Preto, PIC Sidney Girão, PIC Ji-Paraná, PIC Projeto de Assentamento – PA
Ribeiro, PIC Padre A. Rohl, Projeto de Assentamento Dirigido – PAD Marechal
Dutra, PAD Burareiro, PA Urupá, PA Machadinho, PA Bom Princípio, PA São Felipe,
Projeto de Assentamento Rápido, Soldados da Borracha e Gleba G (COY, 1988).
O Estado11, numa representação ideológica, afastou a possibilidade de
reforma agrária, afirmando que a colonização era a única solução para a crise
fundiária existente. A política de colonização estabeleceu um processo de controle
social sob as populações rurais. O Estado estava como administrador de todas as
iniciativas, ajudado por um sistema suficientemente rígido para que pudesse
conseguir novos colonos.
Através do aparato jurídico demonstrou o controle e o poder sobre o território.
Desta forma, as mudanças na legislação e a participação dos órgãos do governo na
Exemplos podem ser dados com os movimentos do agronegócio e da agricultura camponesa
modificando paisagens, mudando a estrutura fundiária e as relações sociais.
11 O Estado burguês, que governa na forma capitalista de produção, visando a mercantilização da
terra.
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execução dos projetos de colonização produziram mudanças substanciais na
dinâmica de aquisição de terras em Rondônia.
Assumindo de forma explícita o papel de condutor/orientador da política de
ocupação econômico-demográfica da região, sob a forma direta de atuação, através
da implantação de infraestrutura econômica e promoção da colonização dirigida.
A estratégia adotada na distribuição das terras devolutas beneficiou o grande
capital, ignorando os camponeses. Isso se tornou possível através dos mecanismos
financeiros oferecidos pelo Estado e colocados a serviço da burguesia, efetivandose na prática a concentração da terra em mãos de poucos grupos econômicos para
a expansão do capital.
A colonização pública dirigida pelo Governo Federal promoveu também a
regularização das terras vendidas por empresas privadas. Circunstância que levou o
Incra, como coordenador da política agrária, a proceder pela regularização tanto dos
assentamentos públicos, quanto dos loteamentos particulares, para realizar a
regularização fundiária do território rondoniense. As colonizadoras privadas, sem
amparo legal, vendiam as terras da União. o que gerou conflitos, exigindo a
intervenção do Governo Federal (TEIXEIRA, 2015).
Em contramão a esse processo capitalista de distribuição de terras, os
camponeses, no seu processo de recriação de relações não-capitalistas, por meio
de sua luta contra a expropriação, buscam a garantia da sua existência, que é
garantida pela resistência, por meio da conquista dos assentamentos rurais.
Os assentamentos rurais em Rondônia se concretizaram pela luta
camponesa, com apoio dos movimentos sociais. No caso dos assentamentos de
sem-terra, a existência camponesa está garantida mais pela luta e resistência que
eles desenvolvem contra a ordem expropriatória e concentradora do capitalismo, do
que pela possibilidade que o capitalismo, na sua contradição, cria ou abre para os
camponeses.
Assim, neste novo momento, as instituições: Estado, partidos, sindicatos,
igrejas, etc., são obrigadas a responder à violência com que a questão agrária tem
sido tratada. Esses são fatos reais dessa política de desenvolvimento que quis levar
o "progresso" para o campo, que, ao fortalecer uma única forma de relação social,
através da violência da cassação dos direitos, promoveu a miséria resultante da
expropriação e exploração.
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Registros fundiários do Incra-RO (2018) demonstram que as grandes
propriedades em Rondônia atingem uma superfície em torno de 23 milhões de ha,
concentrados em 2.071 imóveis rurais. Contrapondo-se a este fato, existem cerca de
9 milhões de hectares entre 237.111 imóveis caracterizados como minifúndio,
pequenas e médias propriedades, ver quadro 6 (INCRA, 2018).
Quadro 6 – Estrutura fundiária de Rondônia
CATEGORIA12
Minifúndio
Pequena propriedade
Média propriedade
Grande propriedade
Fonte: Incra-RO (2018).
Adaptação: LIMA (2019).

QUANTIDADE DE IMÓVEIS
RURAIS
82.502
148.044
6.565
2.071

ÁREA TOTAL (ha)
2.692.329,39
4.079.614,00
2.625.601,44
23.057.342,86

A distribuição de terras em Rondônia pode ser considerada desigual, devido a
uma grande proporção da área total ocupada por uma pequena quantidade de
imóveis rurais. O observa-se que a grande propriedade possui 1% do número de
propriedades, mas, detém 71% área total cadastrada pelo Incra.
Importa-se ressaltar que de 239.182 imóveis registrados cerca de 96% são
compostos por minifúndios e pequenas propriedades, referindo-se às unidades
menores que 240 hectares, estando esse estrato fundiário representado pela
agricultura camponesa em Rondônia, mas que, ocupa uma área inferior a 21,8%
referente a área total registrada, o que equivale a 32.454.887,7 hectares.
Comparando os dados apresentados com a evolução histórica da
concentração de terras no Estado, através do Índice de Gini 13, percebe-se o
aumento da desigualdade ao acesso a terra, passando de 0,655 em 1985 para
0,717 em 2006 (IBGE, 2006).
A estrutura fundiária em Rondônia, como pudemos observar através dos
dados e do Índice de Gini, obteve poucas modificações que favorecessem a
distribuição de terras igualitária entre o capital e o camponês, desde o período de
Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal; Pequena Propriedade – o
imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; Média Propriedade – o imóvel
rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; Grande Propriedade – o imóvel
rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais.
13
O Índice de Gini é um coeficiente de mensuração da desigualdade que varia entre 0 e 1, utilizado
principalmente em estudos sobre a distribuição de renda. No caso do estudo sobre a distribuição de
terras, 0 corresponde à completa igualdade (a terra está igualmente dividida entre os imóveis),
portanto, quanto mais próximo de 1 estiver o valor, mais desigual será a distribuição das terras
(LEITE, 2018).
12
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ocupação até a atualidade. Os avanços das transformações capitalistas na
agricultura, somado à manutenção de políticas governamentais em favor das
grandes

propriedades

e,

consequente,

em

detrimento

dos

pequenos

estabelecimentos, foram elementos preponderantes para a intensificação dessa
estrutura fundiária.
Outro fator contribuinte para a concentração de propriedades é a aquisição
de terras com fins especulativos, ou seja, os estabelecimentos passaram a ser
demandados, não para atividades produtivas, mas, como fundo de reserva. Essas
ações expressam o intuito de descaracterizar o campesinato, que luta pelo direito a
terra como uma forma social de viver e de trabalhar no campo que, mais do que uma
simples forma de produzir, corresponde a um modo de vida e a uma cultura.
Costa Silva e Dandolini (2018) colocam que as estratégias governamentais
para a distribuição de terras em Rondônia, normalmente eram mediante a afirmação
dos Contratos de Alienação de Terras Públicas (CATPs), modalidade utilizada no
Estado para conceder terras visando o desenvolvimento de projetos agropecuários,
para as quais os proprietários beneficiados deveriam cumprir investimentos e pagar
em parcelas os títulos das propriedades.
Muitos títulos não foram pagos e muitas propriedades foram abandonadas ao
longo do período, sendo, posteriormente, ocupadas por famílias sem-terra e pelos
movimentos sociais, resultando em conflitos no campo, a maioria em terras fruto dos
CATPs (CPT, 2017).
Em Rondônia existem 106 áreas em situação de disputa, em 23 municípios,
ao todo são 8.759 famílias acampadas, sendo 25% enquadradas em "alto grau de
risco de conflitos graves”, pois, 80% dessas ocupações estão em fazendas que não
têm o título definitivo, do total de imóveis ocupados, 75% dependem de ação direta
do Programa Terra Legal para futura destinação à reforma agrária, e 25%
demandam atuação do Incra (LIMA; LOCATELLI, 2017).
Primeiro é preciso dizer que a ocupação é uma ação decorrente de
necessidades e expectativas, que inaugura questões, cria fatos e descortina
situações. Evidente que esse conjunto de elementos modifica a realidade,
aumentando o fluxo das relações sociais. Além de ser camponeses 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
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os processos de expropriação e exploração, sob intensa pressão dos movimentos
sociais.
Carvalho (2005) argumenta que os governos federais respondem às pressões
dos movimentos sociais com políticas compensatórias de assentamentos rurais, a
fim de controlar ou persuadir a expansão dos mesmos. Esses, por sua vez, utilizam
a reforma agrária como luta social dos trabalhadores rurais sem-terra de resistência
à apropriação privada de terras públicas pelo capital e manutenção dos latifúndios à
revelia da lei.
É um movimento de resistência a esses processos, na defesa dos interesses
dos camponeses, que é a desapropriação do latifúndio, o assentamento das
famílias, a produção e reprodução do trabalho familiar, a cooperação, a criação de
políticas agrícolas voltadas para o desenvolvimento da agricultura camponesa e a
geração de políticas públicas destinadas aos direitos básicos da cidadania.
Os acampamentos são espaços e tempos de transição na luta pela terra. São,
por conseguinte, realidades em transformação. São formas de materialização da
organização dos sem-terra e trazem em si, os principais elementos organizacionais
do movimento.
Para Silva e Mendonça (2012) a (Re)Existência do campesinato tem sido
manifesta na luta pela terra e na terra. A primeira se faz através dos movimentos
que reivindicam a reforma agrária como medida de desconcentração das terras
produtivas, acompanhadas de programas que permitam ao camponês viver da terra
e na terra. No segundo caso, a (Re)Existência tem sido manifesta através da
preservação de seu sistema moral e de produção, também da posse do material
genético e do conhecimento a ele inerente.
Os assentamentos rurais, nesse processo de (Re)Existência contra a
hegemonia do capital, se tornam um importante instrumento de luta contra a
desigualdade na distribuição de terras. Mas, o enfrentamento dos camponeses
perante o capital não se faz somente na luta para entrar na terra, mas também para
permanecer nela. Nesta perspectiva, emerge a resistência camponesa na recusa à
precarização gerada pelo processo de expropriação imposto pelo capital. A
(Re)Existência é luta cotidiana do campesinato que se expressa no jeito de ser e
fazer para continuar sendo e fazendo.
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Diferentemente da propriedade fundiária capitalista que explora até o
esgotamento a fertilidade natural do solo, geralmente em grandes extensões de
terras sob a forma de equipamentos e insumos agrícolas, o campesinato se organiza
para explorar de maneira individual ou coletivamente, através de cooperativas ou
grupos avançados de autogestão “muitas combinações são possíveis entre os
diversos tipos de propriedades e os diversos tipos de exploração” (VEIGA, 1986,
p.34).
O PA Chico Mendes I, no seu processo de territorialização e recriação possui
processos internos e externos que devem ser entendidos na sua maneira de
produzir. A produção divide-se em produtos para subsistência (autoconsumo) e
produtos para o mercado, isto é, mercadorias; essas mercadorias são responsáveis
pela transformação do produto do trabalho não-capitalista em dinheiro e de
possibilitar ao camponês, no mercado, a aquisição de bens que não produzem em
sua unidade familiar.
Nota-se nisso, inter-relações constantes que possibilitam entender a
internalidade da produção camponesa produzindo mercadoria e como daí se origina
a externalidade de sua potência de produtor e de consumidor, ou seja, indo ao
mercado comprar e vender.
Silva (2004) coloca que é nesses aspectos processuais que a unidade de
produção familiar é constituída de relações internalizadas, mas também, de relações
externalizadas, pois, tem necessidade de consumo como qualquer facção da
sociedade (em padrões diferentes, pois, seus valores socioculturais que norteiam o
consumo e até o poder aquisitivo, também são diferentes), formando-se
mecanismos de trocas com o mercado enquanto instância do modo de produção
dominante.
Nessa conjuntura, as diretrizes de um projeto de vida local poderão ser
incorporadas a um projeto econômico global, no âmbito da produção capitalista de
mercadorias específicas, sem, contudo, significar uma total diferenciação ou
subordinação social camponesa.
Por isso, discutir a política de implantação de assentamentos rurais, a
estrutura fundiária em Rondônia, e como ocorre a concepção da lógica da terra de
trabalho em todo esse processo, compreende entender a ação do campesinato
como forma de luta e resistência para a sua recriação e criação.
64

A subseção III busca iniciar essa discussão sobre o campesinato e
assentamentos rurais nesta perspectiva de compreender a lógica econômica que
fundamenta as estratégias de reprodução familiar que não passa exclusivamente
pela ótica produtiva, ou seja, que a propriedade da terra, antes de mais nada, é uma
relação social.
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III – Campesinato e Assentamentos Rurais
Partimos do princípio que o território é construído a partir do espaço
geográfico, ou que o espaço é anterior ao território (RAFFESTIN, 1993, p. 144). As
transformações do espaço acontecem pelas relações sociais no processo de sua
produção. Os objetos naturais ou elementos naturais também transformam o
espaço, mas, são as relações sociais que o impactam com maior intensidade.
Os seres necessitam construir seus espaços e territórios para garantirem
suas existências (GOTTMANN, 1973, p. 1-15). A definição de “território”, por órgãos
governamentais e agências multilaterais, não consideram as conflitualidades dos
diferentes tipos de territórios contidos, “território” de um determinado projeto de
desenvolvimento territorial.
Para Fernandes (2015), ao se ignorar propositalmente os distintos tipos de
território, perde-se a multiescalaridade, porque estes territórios estão organizados
em diversas escalas geográficas, desde a local até a escala internacional. O
conceito de território passa a ser instrumentalizado para atender aos interesses de
instituições, e expressa então, sua mais cara propriedade: as relações de poder.
É interessante observar que é neste contexto que o conceito de território é
usado como instrumento de controle social para subordinar comunidades rurais aos
modelos de desenvolvimento apresentados pela economia capitalista. Em suas
diferentes acepções, o território sempre foi estudado a partir das relações de poder,
desde o Estado ao capital, até os diferentes sujeitos, instituições e relações.
Para a abordagem das relações sociais, nesta pesquisa, utilizamos o conceito
de território como um espaço de vida, ou ainda, como um espaço vital. Sendo que, a
luta pela terra e a reforma agrária formam o principal fator de territorialização do
campesinato no território nacional.
O desenvolvimento territorial e reforma agrária são processos indissociáveis.
Portanto, a obtenção de terras e o desenvolvimento dos assentamentos são
processos inseparáveis. O capital forma os seus territórios e se territorializa, ou seja,
se expande, multiplicando o controle de enormes áreas em todas as regiões.
Neste sentido, a terra é o principal motivador da luta camponesa, mas
também, de disputa pelo capital, pois, procura se apropriar das áreas e subalternizar
o campesinato ou expropriá-lo. Neste contexto, os camponeses têm construído seu
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lugar social por meio das lutas, como é o caso daquela desenvolvida pelos sem-terra
nos assentamentos.
Esse enfrentamento de conquista pela terra para os movimentos sociais,
especialmente para o campesinato, representa autonomia, interrompendo uma
história de exclusão social. Fabrini acrescenta que (2003, p.76):
Os camponeses dos assentamentos têm resistido ao projeto de
desenvolvimento territorial capitalista. Procuram colocar em prática um
projeto que passa pela existência camponesa, materializada na formação de
uma variedade de grupos de assentados como núcleos de produção, grupos
coletivos, associações, grupos de vizinhança marcados por relações de
solidariedade, dentre outras formas.

Martins (1981, p.169) compreende que a propriedade da terra, antes de mais
nada, é uma relação social, no sentido de desigualdade, porque, no capitalismo,
significa “um processo que envolve trocas, mediações, contradições, articulações,
conflitos, movimento, transformação e sua apropriação, controle e, particularmente,
sua concentração por uma determinada classe”.
Portanto, pode e quase sempre significa o domínio político-econômico, ou
seja, cria uma relação de “exploradores e explorados” ou ainda “produção de fartura
e fome”, além da capacidade de dominação de um determinado lugar, região, país,
etc.
Atrelado a essa discussão temos a má distribuição de terras que é o traço
mais marcante e, ao mesmo tempo, a principal distorção da estrutura fundiária no
Brasil. Entre os camponeses, um número significativo é proprietário de um lote
menor que cinco hectares, tamanho que, na maior parte do país, dificulta, senão,
inviabiliza

a

exploração

sustentável

dos

estabelecimentos

agropecuários

(GUANZIROLI et al., 2003).
Ao rejeitarem o modelo de agricultura imposta pelo agronegócio, os
movimentos camponeses têm se constituído como protagonistas na recriação e na
garantia de sua existência. Para isso, diferentes formas de resistências têm surgido,
se destacando as ocupações de terras e acampamentos, que em diversas situações
resultaram na conquista dos assentamentos rurais. Deste modo, as lutas travadas
para retornar e permanecer na terra são centrais na compreensão do campesinato.
A luta travada frente ao modelo imposto pelo capital para a conquista da terra
envolve, principalmente, a expropriação desses camponeses, desenvolvida,

67

sobretudo, pela grilagem de terra, por latifundiários e empresários. Os sem-terra
ocupam terras, predominantemente, em regiões onde o capital já se territorializou.
Para Fernandes (2003), os camponeses ocupam latifúndios – propriedades
capitalistas – terras de negócio e exploração – terras devolutas e ou griladas. As
lutas por frações do território – os assentamentos – representam um processo de
territorialização na conquista da terra de trabalho contra a terra de negócio e de
exploração. Essa diferença é fundamental, porque, o grileiro, o latifundiário, o
empresário chega onde o posseiro está. Os sem-terra estão ou chegam onde o
grileiro, o latifundiário, o empresário estão.
Esse processo de territorialização dos camponeses pelos movimentos sociais
intensifica e gera impactos políticos. Esses sujeitos passam a ser os principais
interlocutores no enfrentamento com o Estado, na luta pela terra e pela reforma
agrária.
Através dos enfrentamentos pelos camponeses, o Estado optou pela
intensificação da política de assentamentos. Esses projetos são criados por meio de
desapropriação, mas, predominantemente, pela regularização fundiária. Mesmo que
lentamente, esse modelo de ocupação de terras afeta a desconcentração de terras
no país.
Por outro lado, estes assentamentos impedem, ao menos no âmbito legal, o
avanço do agronegócio nas regiões onde foram implantados, pois, as famílias
assentadas nestas áreas são responsáveis pela preservação e manejo destas
terras.
Através da organização, luta e resistência nos movimentos, os camponeses
têm conquistado partes do território. O estado de Rondônia tem sido marcado por
diferentes lutas camponesas, dentre as quais se destacam as ocupações de terra
realizadas pelo MST.
No período entre 1970 e 2016 foram criados 224 projetos de reforma agrária
no estado, assegurando o acesso a terra para 9.027 famílias, numa área de
6.202.021,39 hectares. No período de 1970-1979, o Incra executou o menor número
de projetos, todavia, correspondeu à distribuição de maior quantidade de terras,
momento em que foram criados assentamentos nas modalidades PIC (100 ha) e
PAD (250 ha). Para as épocas posteriores, optou-se pelas modalidades PA (50 ha)
para atender um número maior de migrantes (Quadro 7).
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Quadro 7 – Projetos de Reforma Agrária em Rondônia.
PERÍODO

Nº DE
PROJETOS

TOTAL
ÁREA (HA)

1970-1979

7

2.585.548,63

TOTAL
FAMÍLIAS
ASSENTADAS
2.048

1980-1989

19

697.532,17

12.058

1990-1999

68

689.088,56

13.626

2000-2009

78

1.064.827,97

9.027

2010-2016

52

1.165.024,07

2.188

224

6.202.021,39

38.947

TOTAL
Fonte: Incra/Sipra, 2017.

Deve-se considerar na execução dessas políticas de assentamento, as
pressões dos movimentos sociais no campo frente ao Estado, visto que ocorreriam
limitações de acesso aos bens públicos, numa perspectiva distributivista da terra.
Assim, nos períodos subsequentes, ocorreram tanto a limitação da área média dos
lotes dos assentamentos, quanto o acesso a terra por parte das famílias
camponesas.
Para Costa Silva e Dandolini (2018) o que caracterizou a distribuição pública
de terras em Rondônia foi o deslocamento da pauta da reforma agrária para uma
ótica de mercado (reforma agrária de mercado), adicionada à criminalização dos
movimentos sociais, e à necessidade de regularização fundiária e acesso às
políticas públicas focadas no PRONAF.
Essa ótica de mercado, subsidiada pela colonização agrícola em Rondônia,
ensejou um novo uso da terra e do território. Na economia regional, o efeito foi
suplantar o setor extrativista (castanha, pescado, borracha, mandioca, entre outros)
em

favor

da

agropecuária

(pecuária,

café,

milho,

arroz,

frutas),

e,

consequentemente, a instituição do mercado de terras.
A lógica econômica que fundamenta as estratégias de reprodução familiar
não passa exclusivamente pela ótica produtiva, pois, o campesinato nestes
assentamentos rurais, lança mão de uma série de recursos que envolvem atividades
produtivas e serviços, dentro e fora do lote, resultando em mecanismos de
reprodução familiar que nem sempre são presos à dimensão econômica-produtiva
(agrícola ou não), que pesam substancialmente sobre as estratégias adotas (LEITE
et al., 2004).
Sendo o trabalho importante na construção do homem e do espaço, este se
reproduz

e

também

se

reconstrói

no

processo

de

territorialização

e
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desterritorialização. O camponês construído e reproduzido no processo de trabalho
concreto é proprietário da terra e das outras formas de produção, utiliza-se do
trabalho familiar para garantir sua existência.
A especificidade desse sujeito nos assentamentos rurais se constitui na
materialização, construção do seu território, caraterizado pela conquista da terra,
das novas relações sociais e de produção (relações camponesas). A partir da terra
conquistada se desdobram novas lutas num processo que se realiza no
enfrentamento entre a territorialização das relações capitalistas ou dos camponeses,
fato que se desdobra nas relações de trabalho.
O campesinato se desterritorializa e se reterritorializa com a expansão
capitalista e como produto da contradição desta expansão. Na medida em que os
camponeses preservam a propriedade da terra e nela trabalha, utilizando o seu
trabalho e da sua família, esta terra se faz parte do território camponês
(GONÇALVES; FABRINI, 2009).
Nesta compreensão, os assentamentos rurais estão atrelados a uma atuação
estatal direcionada ao controle e à delimitação do novo “espaço” criado, e, por outro
lado, às características dos processos de luta e conquista de terra, encaminhados
pelos camponeses.
Se, na perspectiva do Estado, a referência básica era o programa de
colonização conduzido sob um esquema de segurança nacional, do prisma dos
movimentos sociais e entidades de apoio à luta pela terra, a conquista de novas
áreas traduzia um movimento mais geral de afirmação e visibilidade política, dando
nova colocação a uma “categoria”.
Diante dessa realidade, o campesinato tem criado diversas formas de
resistência, durante toda a sua história, através das lutas sociais no enfrentamento
com o Estado, com os proprietários de terra e capitalistas. Não é só a luta pela terra
que está em questão, é uma luta contra um modelo de desenvolvimento que
privilegia um único tipo de propriedade.
Na realidade, o problema da terra não passa simplesmente pela distribuição
de terra. O que o Estado tem procurado evitar, ao desarticular e destruir as formas
de organização dos camponeses é "que o problema da terra constitua mediações
políticas que envolvam necessariamente uma redefinição do pacto político que
sustenta o Estado" (MARTINS, 1986, p. 61).
70

O Estado assume, por isso, a responsabilidade de atender aos interesses do
capital, conforme cria políticas de agravamento de concentração da terra, reprimindo
brutalmente as lutas campesinas. Em seu encaminhamento político, os governos
utilizaram a bandeira da reforma agrária, via projetos de colonização, na promessa
de solucionar os conflitos sociais no campo, atendendo, assim, aos interesses do
empresariado nacional e internacional.
Objetivando colonizar para não reformar, consequentemente, o problema da
terra jamais seria resolvido com os projetos de colonização14 na Amazônia, pois, o
que estava por trás deste processo era uma estratégia geopolítica de exploração
total dos recursos naturais pelos grandes grupos nacionais/internacionais.
Ianni (1986) coloca que a ocupação dessas áreas de fronteira passava pela
estratégia geopolítica do Estado, que objetivava, segundo os princípios da Escola
Superior de Guerra, ocupar e desenvolver as regiões denominadas de “espaços
vazios” e “fronteira oca”.
A questão central era a de promover a efetiva ocupação de regiões
geográficas, levando a elas a civilização para promover a integração territorial em
base a três elementos básicos constituintes das relações capitalistas de produção: o
homem, o capital e o trabalho.
À medida que se intensificou o processo de colonização, também apareceram
as contradições sociais concretizadas, principalmente, na luta pela terra. Em 1976, o
estado de Rondônia recebia mais de 900 famílias por mês. “Em 1977, o Ministério
do Interior estimava que até fins de 1978 haveria cerca de 20 mil famílias sem-terra
aguardando lote em Rondônia e já reconhecia a incapacidade do estado em realizar
ampla reforma agrária” (NOBREGA, 2013, p. 56), até pelo fato de que as melhores
terras já estavam ocupadas.
A dificuldade encontrada para permanecer na região resultou em novas
migrações dos camponeses, e aqueles que resistiram, mais ainda, sem a terra

14

Ianni (1979) coloca num sentido mais amplo, que o conceito de colonização confunde-se com o de
povoamento, isto é, o processo de ocupação e valorização de uma área, realizado por indivíduos
provenientes de fora. Num sentido mais restrito, colonização é o povoamento precedido de
planejamento governamental ou privado.
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própria, viu-se na necessidade de trabalhar como meeiros15 dos grandes
proprietários, outros ainda, agruparam-se a movimentos sociais de luta pela terra.
A luta pela terra em Rondônia se dava espontaneamente, ao passo que
grupos de camponeses se organizavam para ocupar áreas de interesse. Contudo,
setores da igreja tanto católica quanto luterana e sindicatos de trabalhadores rurais
os apoiavam. A articulação desses diferentes grupos consistia basicamente na
conquista pela terra, cuja legitimidade era assegurada pelo trabalho realizado nela
(SOUZA, 2011).
Assim eram ocupadas e reocupadas, pelos camponeses, diversas áreas, até
a conquista do assentamento. Cada assentamento conquistado é uma fração do
território, onde os camponeses vão construir uma nova comunidade.

O

assentamento daria início a um momento importante para os camponeses que
participaram da luta pela terra. Para as famílias assentadas é o lugar da realização
do projeto de vida camponês, baseado na vida e na produção familiar.
Cunha e Moser (2010, p.133) apresentam o planejamento espacial dos
loteamentos em Rondônia:
Os planos de loteamentos das áreas dos projetos implantados em Rondônia
foram elaborados para demarcação de parcelas com módulo de 50
(recentemente em projetos de assentamento rápidos); 100 (o módulo
utilizado nos 05 PIC’S e no PAD Marechal Dutra) e 250 (PAD Burareiro)
hectares. O critério utilizado para assentamento de colonos nestes módulos
foi o nível de capacitação econômica e administrativa o que incluem a força
de trabalho da família. O sistema escolhido para a disposição física dos
lotes foi a espinha de peixe com lotes retangulares (os de 100 hectares
possuem 500 metros de frente por 2.000 metros de fundo geralmente)
dispostos em um eixo de estrada principal (espinha dorsal) e diversas
estradas vicinais de penetração cortando-a no sentido transversal. Os
fatores que determinaram a viabilidade de se efetuar este tipo de topografia
foi o estudo das ocupações existentes na área assim como o relevo os rios
e as alagações e a fertilidade dos solos principalmente. Vale salientar ainda
que para se efetuar este tipo de demarcação dos lotes rurais foi levado em
conta o aproveitamento das estradas e a distâncias (não mais que 500
metros) das casas de um colono para outro otimizando assim os custos
destes serviços topográficos com os benefícios sociais das famílias e a
necessidade de executá-los a curto prazo.

Essas ações resultam da compreensão de que a luta pela terra não termina
com a conquista da terra16, mas, continua na formação de novos grupos de família e
na luta contra o latifúndio.

15

Meeiros são os camponeses que trabalham em terras de outro e com este repartem o resultado de
sua produção (NOGUEIRA, 2013, p. 77).
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O apoio que deveria ser garantido pelo Estado teria como significado a
possibilidade de se transformar um latifúndio em um assentamento, onde as famílias
excluídas poderiam se ressocializar, trabalhando, gerando renda, moradia,
conquistando a terra e direitos básicos como a educação e a saúde.
Entretanto, os camponeses se veem numa realidade onde é necessário
negociar com o Estado o assentamento de centenas de famílias. Mas, no
conhecimento das experiências de luta, as famílias aprenderam que devem construir
as condições necessárias para conquistar a terra, participando da formação dos
Movimentos

sociais,

através

da

criação

de

comissões, núcleos,

setores,

coordenações.
Constituindo formas de organização em movimento. Cada uma composta por
grupos de pessoas responsáveis pelas diversas necessidades das famílias. A
começar pela alimentação, e na preocupação de ter escola para as crianças, para os
jovens e os adultos. Criam comissões de negociação para acompanhar o
andamento do problema junto às instituições e informar a sociedade sobre seus
atos; núcleos e coordenações para manter o acampamento informado e organizado;
setores de educação e saúde entre outros.
A organização socioespacial dos assentamentos rurais também fazem parte
desse processo de negociação. A localização das moradias devem atender as
necessidades e dinâmicas dos assentados, de modo que facilite o escoamento da
produção, a proximidade das famílias, o lazer.
Usualmente, nos assentamentos constituídos em Rondônia, verifica-se
algumas experiências em agrovilas (núcleos de moradia), comumente chamados de
raio de sol devido ao formato de alguns núcleos. Existem vários núcleos de 10 a 15
famílias, em média, cujo tamanho varia de acordo com a topografia, a hidrografia e
as estradas existentes.
No interior de cada núcleo, reserva-se uma área coletiva para aquelas
famílias. A área comunitária (também conhecida como área social) de todo o
assentamento localiza-se num local central, podendo estar inserida no interior da
área de um dos núcleos (BERTOLINI; CARNEIRO, 2011), ver figura 8.

16

Esse conceito que trazemos no texto está embasado em Silva (2004) que demonstra que as
questões sociais da luta pela terra e na terra não são apenas problemas de acesso a terra, mas, na
construção e firmação de projetos de vida e de autonomia sociais e produtivas dos camponeses.
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Figura 8 – Esquema de núcleos de moradias (raio de sol)

Fonte: Adaptado de Bertolini e Carneiro, 2011.

Scopinho (2009) aponta o momento da demarcação dos lotes como
importante, pois, envolve um processo organizativo intenso, repleto de negociações
entre as famílias a respeito de como querem viver.
No PA Chico Mendes I os camponeses buscaram, a partir da distribuição dos
lotes, fazer do assentamento um espaço de convivência diferenciado no mundo
rural, um lugar da contraposição ao modelo agrário tecnicista e especializado,
portanto, sua organização foi também uma forma de dizer algo diferente.
Além dessa possibilidade de reproduzir os meios de vida dos camponeses,
buscou-se a otimização e aproveitamento do imóvel, sendo dividido em três
agrovilas:




Agrovila 1 – 22 lotes;
Agrovila 2 – 21 lotes;
Agrovila 3 – 29 lotes.
O planejamento espacial dos núcleos de moradia fora organizado no formato

comumente chamado de raio de sol. Neste sentido, o parcelamento dos lotes no
assentamento é individual e o recorte das propriedades facilita a aproximação entre
as moradias (Figura 9).
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Figura 9 – Parcelamentos do núcleo de moradia no assentamento Chico Mendes I

Fonte: Incra, 1998.

A quantidade de lotes em cada agrovila, neste formato, pode variar de acordo
com a topografia, hidrografia e as estradas existentes, de modo que no interior de
cada agrovila foi reservado uma área coletiva para as famílias, conhecida como
“área social”.
A conquista da terra na implantação do assentamento significa a continuidade
da luta. Por um lado, o desafio, colocado pelo modo de produção capitalista, em
resistir e permanecer na terra. Por outro lado, a recuperação e a renovação das
experiências para realizar novas ocupações com novos grupos. "Ocupar, resistir,
produzir" são desafios levantados pelo novo momento histórico.
Esses desafios vão exigir e proporcionar a espacialização das experiências e
a territorialização da luta. O assentamento é o território conquistado, é, portanto, um
novo recurso na luta pela terra, que significa parte das possíveis conquistas,
representa, sobretudo, a possibilidade da territorialização.
E o planejamento do espaço agrícola – cuja finalidade é a produção na terra
conquistada – está diretamente relacionado com a conformação dos lotes. Nobrega
(2013) aponta em seu trabalho, no Assentamento 14 de Agosto (Ariquemes –
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Rondônia), que a disposição das casas, em um espaço coletivo, permitiu uma maior
aproximação entre os camponeses.
“Essa maneira de dispor as casas possibilitou uma convivência maior entre as
pessoas do que entre aquelas que permaneceram cada uma em seu lote maior”
(NOBREGA, 2013, p.92).
Assim, as relações de vizinhança e também de parentesco se estenderam
por toda a agrovila, certamente agregando mais força à luta por aquele
pedaço de terra que ainda não era oficialmente deles (NOBREGA, 2013,
p.93) (Figura 10).

Figura 10 – Trabalho coletivo na horta.

Fonte: Nobrega, 2013.

Destacamos três características presentes nesta maneira de dispor as
moradias, em primeiro lugar, o aprendizado prático de como se unir, organizar,
participar, negociar e lutar; em segundo lugar, a elaboração da identidade social, a
consciência de seus interesses, direitos e reivindicações; finalmente, a apreensão
crítica de seu mundo, de suas práticas e representações, sociais e culturais.
Nobrega (2013, p. 93) mostra que o Assentamento 14 de Agosto (Ariquemes
– Rondônia) propôs uma nova dinâmica na disposição dos lotes como mecanismo
de resistência à dominação capitalista:
Por estarem localizados no seio do latifúndio rondoniense, o embate que
travaram foi além da luta pela terra: passaram a produção de um contradiscurso sobre a terra entendida enquanto espaço de reprodução social do
grupo, muito distante da mercantilização. Ao instituírem uma terra coletiva
de trabalho opõem-se a visão comum de terra como mercadoria ou a visão
do campo como residência para turismo. O campo é habitado e vivido a
terra é uma herança de todos, não apenas da família.
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As relações sociais se realizam em um processo desigual e contraditório do
desenvolvimento do capitalismo na produção do espaço, ou seja, são relações de
dominação, expropriação e exploração por parte dos capitalistas e proprietários de
terras e de subordinação, resistência e libertação por parte dos trabalhadores. Uma
das formas de dominação é o controle do espaço-tempo.
Essa relação, além de estar presente no processo produtivo, se exterioriza
através das práticas sociais. São relações inerentemente contraditórias e, portanto,
conflituosas, e a sua dinâmica se desenvolve e se explicita no processo de produção
do espaço. Assim, o espaço tem a propriedade de ser materializado por um
processo social específico que reage a si mesmo e a esse processo.
Logo, é no interior desse processo desigual que se desenvolvem a exploração
econômica, a exclusão cultural e a dominação política, gerando os conflitos e as
mais diversas formas de resistência.
É exatamente a luta que forma o campesinato. São as suas experiências que
constroem as práticas sociais e que produzem as dimensões do espaço social.
Dessas experiências nascem o conhecimento, a consciência, a forma de
organização e a resistência, enfim, a identidade do camponês, desmitificando a
aparência e transformando/conquistando uma nova realidade social.
Fontes et al. (2015) afirma que o fortalecimento dos territórios camponeses
contra a agricultura capitalista perpassa pelas estratégias camponesas de
resistência e recriação de sua cultura e modo de vida.
Essa realidade pressupõe uma unidade de contrários, à medida que se
observa

o

avanço

da

agricultura

moderna

nos

territórios

camponeses,

desterritorializando, retirando sua autonomia e cultura, antagonicamente, eles se
organizam, constroem alternativas buscando meios de sua própria existência,
recriação, autonomia e resistência. Dessa forma, produz-se ações de apropriação do
espaço, se territorializando, desenvolvendo relações sociais, produtivas, políticas e
econômicas, e criando um campo de poder.
José de Souza Martins (1981) explica que a expansão do capitalismo no
campo se dá pela sujeição da renda territorial ao capital, seja comprando terra para
explorar ou vender, ou subordinando a produção de tipo camponês. O capital realiza
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a sujeição da renda da terra, que é a condição para sujeitar também o trabalho que
se dá na terra.
Na subordinação da produção do campesinato, a propriedade e posse da
terra continuam em mãos camponesas, o trabalho se mantem de base familiar,
porém, o capital cria as condições para extrair o excedente econômico.
Martins (1981) coloca ainda que a subordinação do campesinato acontece por
processos distintos, por meio da integração, processo no qual o camponês possui
um contrato com a empresa do agronegócio que determina o que ele vai plantar,
como vai produzir, a forma na qual quer o produto final. Geralmente lhe oferecem
crédito, assessoria técnica e garante a compra, logo, obviamente, por meio do
monopólio do mercado, ditam o preço.
Ainda, a subordinação se dá a partir da dependência do “pacote tecnológico”
ou matriz produtiva que é controlada pelo agronegócio, na tentativa de acessar a
atual matriz produtiva, comprar insumos e implementos controlados pelas
transnacionais. Portanto, as constantes ofensivas da agricultura capitalista retiram a
autonomia em determinar o que se planta e o que se preserva enquanto cultura
camponesa.
Discutir o papel do campesinato na luta pela terra e sua luta na terra consiste
em compreender as relações sociais existentes em seu território, para isso, colocase a necessidade de entender seu processo histórico. Os assentamentos rurais são
espaços e tempos de transição na luta pela terra.
São, por conseguinte, realidades em transformação. São uma forma de
materialização da organização dos camponeses e trazem em si os principais
elementos organizacionais do movimento. Predominantemente, são resultados de
ocupações. São, portanto, espaços de lutas e de resistência.
Visando compreender esse processo histórico do PA Chico Mendes I, a
Seção II convida o leitor a conhecer através dos dados levantados em campo a
formação do assentamento, teorizando a sua construção histórica, as relações das
famílias com a terra e a caracterização das propriedades rurais no sentido de
mostrar as trocas de experiências e as trajetórias de vida dos assentados, na
construção da sua identidade camponesa.
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SEÇÃO II – FORMAÇÃO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES I

Quem te dará
A terra
Se não forem
Tuas mãos?
Quem te dará
A terra
Se não forem
Teus braços?

A terra
Se não fores tu
Trabalhador do campo
Que semeias
Com suor
E sangue
O silêncio
Que geme na terra
O teu canto?

Quem te dará

Quem?

Carlos Pronzato
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I – Construção histórica e de formação do Assentamento Chico Mendes
“Companheiro e companheira
Vitória vai ser ligeira
Se todos se organizarem
A gente faz acampamento,
Tira pão para o sustento
E Reforma Agrária é pra já”. (Zé Pinto)

Esta subseção é fundamental para o trabalho, visto que, foi construída a partir
das entrevistas com os camponeses, na perspectiva de compreender o processo de
formação do assentamento. Para isso, alguns diálogos estão na integra, retratando
através da “voz” de cada assentado a materialização das conquistas adquiridas
através do processo de luta pela sobrevivência e permanência na terra.
A história da ocupação da Fazenda Dois Jacys, do Senhor José Milton de
Andrade Rios, teve início no dia 24 de junho de 1996. O fazendeiro era conhecido
devido a diversos conflitos litigiosos com colonos e indígenas, além de ser acusado
por diversas mortes de seringueiros e do Advogado Agenor Carvalho, conhecido
como “advogado dos pobres” (COUTINHO, 2012).
Agenor acusava o fazendeiro José Milton de Andrade Rios de guardar um
estoque de armas pesadas no Seringal Muqui. O advogado foi assassinado com um
tiro de revólver 38 no coração, no quarto de sua casa, em 9 de novembro de 1980
(COUTINHO, 2012).
Porém, mesmo em meio a toda violência e massacre existentes no campo, a
igreja católica, juntamente com os sindicatos rurais e o MST, contribuíram para o
processo de ocupação da fazenda e chamada das famílias que necessitavam de
terra.
Era todo um procedimento organizativo, de modo que alguns membros
começaram a fazer parte das lideranças do acampamento. Segundo depoimentos
dos entrevistados, o próprio fazendeiro se reuniu com as famílias manifestando a
vontade de vender a terra, por isso, não houve problemas com pistolagem no
acampamento.
Para Fernandes (1993) os acampamentos são espaços e tempos de transição
na luta pela terra. São, por conseguinte, realidades em transformação. São uma
forma de materialização dos sem-terra e trazem em si os principais elementos
organizacionais do movimento.
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Nesse sentido, o acampamento se constitui também como forma espacial,
muitas vezes móvel, expressa na paisagem a luta pelo direito de acesso a terra e se
organiza internamente de modo mais uno, coletivo, do que o próprio assentamento.
Isto porque, nesse momento, no momento do acampamento, os interesses
convergem numa só direção: a conquista da terra. É esse interesse que integra os
acampados e os une.
O acampamento construído dentro da fazenda para a conquista da terra
envolvia vários sujeitos, mulheres e homens, em sua maioria, ocupavam o espaço,
depois de algum tempo, notando que não havia perigo, dirigiam-se para área uma
quantidade maior de mulheres e crianças.
Naquela época, a condição financeira era difícil, pois, a maioria não dispunha
de transporte próprio, então, deslocavam-se a pé para a cidade, ou acampamento,
ou pediam carona (Entrevistado A) (Figura 11).
A situação era difícil, hoje com o que tenho, vejo que naquele tempo eu
passava fome, mas, como eu não era acostumado com a melhora, eu já
vinha naquela vida, para mim a vida era boa ali dentro também, não era
ruim, faltava uma mistura, você corria e matava uma caça, e fomos até
vencer (Entrevistado A).

Figura 11 – Período em que os camponeses estavam no acampamento

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Correia de Melo.

É comum ouvirmos depoimentos de jovens que viveram em acampamentos
quando crianças, e que revivem aquela experiência como um momento feliz. O
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acampamento produz formas de experiências de si onde os acampados tornam-se
sujeitos, de um modo particular.
Essas formas de experiência configuram a formação da subjetividade
socioespacial (ou territorial), na qual o sentimento de pertencimento a um lugar não
é fixo (mas que se encontra no discurso do movimento), é criado e recriado por seus
acampados

onde

estiverem

reunidos,

independentemente

da

situação

do

acampamento.
O acampamento construído pelos camponeses na fazenda era simples, os
barracos, antes das mulheres e crianças chegarem estava recoberto de lona, depois
houve a derruba e limpeza da área. Madeiras foram cerradas para construir os
barracos, distanciados entre dois em dois metros, segundo o relato dos
entrevistados (Figura 12).
Figura 12 – Barracos dos camponeses na época do acampamento

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Correia de Melo.

Alguns barracos continham um banheiro simples no seu interior. Para tomar
banho era necessário encher baldes com água, puxados de poços, mas, nem todos
dispunham dessas estruturas, por isso, a coletivização nas atividades era
fundamental para que as famílias pudessem ter acesso às infraestruturas básicas no
acampamento (Entrevistado B).
O poço de água nem todos podiam furar, senão, iria virar buraco puro,
então, se você ajudava a cavar, podia usar junto, se não ajudava, o cabra
podia negar. Se queria tomar um banho tinha que fazer um banheirinho
dentro de casa, para tomar banho de balde, o interior dos barracos era
simples (Figura 13). O banheiro para fazer as necessidades da gente era
comunitário, onde todos deveriam contribuir com a limpeza (Entrevistado B).
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Figura 13 – Imagens do interior dos barracos

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Correia de Melo.

Concebemos o acampamento como um estágio do processo de construção
de um território de esperança. Segundo Moreira et al. (2000), o acampamento
significa uma etapa da luta pela substituição do território baseado na exploração e
na subordinação por outro, onde a solidariedade é a garantia da sobrevivência e
autonomia camponesa, esses novos paradigmas é o que rege as relações sociais
nesses espaços.
Nesse contexto, o acampamento rural de trabalhadores sem-terra é mais do
que um amontoado de lona preta dentro de um latifúndio ou na beira de uma
estrada, é uma forma expressiva de resistência a um modelo dominante, e mais que
isso, uma bandeira de luta pela Reforma Agrária.
No acampamento, relações sociais são construídas, e compreende a
dinamicidade do cotidiano encontrado no interior desses espaços reflete a
capacidade de adaptação dos assentados como forma de resistência para
permanecer reproduzindo as singularidades do seu modo de vida, remetendo-nos a
avaliar as relações sociais, culturais e de trabalho que os camponeses desenvolvem
no acampamento.
Todo esse processo de construção social dos camponeses estabelecida
desde o momento de ocupação da terra até a conquista do assentamento reflete a
sua identidade territorial, pois, não é um amontoado de barracos à beira da estrada
com uma bandeira vermelha hasteada, mas, uma simbologia que marca a sua
maneira de agir, de solidariedade e, principalmente, mostra como aqueles sujeitos
estão ligados entre si.

83

A identidade não emerge isoladamente, ela se configura em meio a um
conjunto de relações, nas quais, vai assimilando uns elementos e esmaecendo
outros, a partir das contradições que se estabelecem num constante movimento
dialético.
Bogo (2008, p.34-5) reforça o papel das contradições na formação da
identidade:
A dialética, através do movimento dos contrários relaciona nesse processo
a particularidade e a universalidade da contradição, elas evoluem por meio
de constantes modificações; mantêm características e apresentam outras
novas. Verificam que o homem faz parte da natureza com suas
particularidades de gênero e, ao mesmo tempo, por ser necessidades
humanas e sociais, transformam-na, transformando-se a si próprios.

Bogo (2008) trata a identidade camponesa como uma identidade de
resistência: produzida pela reação de atores que estão em posições dominadas e
que erguem trincheiras de resistência com o objetivo de sobreviver. No PA Chico
Mendes I essa forma de resistência era vista e vivenciada cotidianamente,
principalmente pela dificuldade na vida, como acampado.
Na maioria do tempo, de acordo com as mulheres entrevistadas, não
contavam com a presença de seus maridos, pois, havia a necessidade desses
trabalharem em lugares distantes para agregar renda e comprar alimentos.
As famílias plantavam o básico para consumo: arroz, feijão e mandioca, a
carne era da caça e/ou pesca. Outros alimentos eram adquiridos na cidade e doados
pelo governo através de cestas básicas, como podemos observar no relatado:
Dentro do acampamento tinha uma cantina, onde doava cesta básica,
quando chegava o dia de distribuir aquelas coisas era uma fila imensa, o
feijão que vinha nós chamávamos de ‘feijão bala’, ‘era comer e matar’,
porque o bicho não cozinhava nem de nojo, era três dias no fogo e não
cozinhava, era doado pelo governo. Doavam arroz também, de vez em
quando um pedaço de sabão, o resto a gente se virava, tinha umas pessoas
que não pegavam, mas era difícil, na época que eu fiquei no acampamento,
se eu peguei cesta básica foi três vezes, meu esposo comprova, ele não
parava, andava pelas linhas e trazia, a vida lá já era difícil e comer aquilo lá
ainda mais (Entrevistado C).

Os acampamentos rurais marcam a identidade territorial dos camponeses,
que se consolida no espaço por meio das experiências e relações estabelecidas
pelos sujeitos que os compõe. É esta forma de desenvolvimento do processo de
construção e transformação da realidade, produzida pela materialização da
existência social, que entendemos como espaço social.
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Esses espaços são constituídos frente ao crescimento da luta. No
acampamento em questão, a construção da escola possibilitou diversos níveis de
relações sociais e a reflexão sobre a realidade vivida. Era feita de palha, e nela
acontecia as celebrações, reuniões e a alfabetização das crianças (Entrevistado D).
Quando chegava a sexta-feira eu saia com as crianças deixando nas casas,
mas ainda tinha uns 8 que dormiam no meu barraco, mas era bom, não sei
se teria ânimo para fazer tudo de novo, mas se fosse preciso, faria
novamente. No final de 1997 início de 1998 o pessoal que vinha para a
agrovila 1 e 2 deixava as crianças estudando na escola do acampamento e
eu tinha que ficar morando lá num barraquinho como meus filhos. Meu
marido trabalhava na agrovila 1 e 2, e eu lá dando aula para os outros,
assim fiquei o restante do ano lá (Entrevistado D).

Mesmo com todo esse sofrimento as famílias continuavam acampadas em
busca de uma oportunidade de aquisição de terra, por isso, em março de 1997,
várias famílias se deslocaram à Sede do Incra, em Porto Velho (Entrevistado D):
Março de 1997 fomos para Porto Velho, numas 500 pessoas. Ficamos
acampados uns três meses na Sede do Incra, inclusive eu dava aula numa
sala do Incra para os meninos que estavam lá acampados, só saímos de lá
com o pessoal da NUPLAN, que foi a empresa que veio cortar os lotes
(Entrevistada D).

Em novembro de 1997 conseguiram a emissão de posse da terra, mas,
apenas para uma parte da terra, então, foi mais um ano para conseguir garantir lotes
para as 242 famílias (Entrevistado E):
Então, no processo de 1 ano e 8 meses de embate conseguimos a
liberação da área, até mesmo porque o fazendeiro também estava doido
para vender. O dono dessas terras era um grande latifúndio, porque no
início, em Rondônia, o Governo passava grandes áreas de terra para quem
queria ser seringueiro ou em título de apropriação, no intuito do dono
desmatar e fazer da terra produtiva, gerando emprego e renda, mas, eles
não faziam, só pegava a terra, inclusive têm muitos que fazem isso até hoje,
assim como José Milton que tinha uma área disfarçada de seringal, pois, na
verdade, ele só queria se apropriar da terra. Se olhar, antigamente aqui nem
seringa tinha, algumas árvores na beira do rio, mas isso não justificava nada
e essa área dele ia desde a beira do Rio Machado até Alvorada do Oeste
(6.000 alqueires). Quando nós ocupamos essa área ele já tinha vendido
uma parte, essa área ia daqui até na 6ª linha que também foi ocupado pelo
movimento. Em novembro de 1997 foi dada a emissão de posse da área,
mas, só saiu uma parte, então, foi mais um ano para liberar e concluir o
assentamento das 242 famílias (Entrevistado E).

Quando a empresa NUPLAN LTDA, responsável pela fotogrametria,
cartografia e topografia demarcou os lotes, iniciou-se o processo de distribuição das
famílias pelas lideranças do acampamento, utilizando-se de sorteio, cada assentado
foi direcionado para suas respectivas propriedades (Entrevistado F):
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Quando foi cortada a terra juntou todo mundo, principalmente os
coordenadores dos grupos, tinha que ter para controlar o povo, senão virava
bagunça. Criamos os nomes das agrovilas e decidimos a quantidade de
lotes. Ponhamos duas crianças para sortear os nomes com os números. Foi
dentro de dois chapéus, a criança pegava sorteava o nome da agrovila,
depois o nome do coordenador, depois fazia outro sorteio, já que cada
grupo sabia para onde iria, o outro sorteio era parecido, mas agora com o
número do lote e nomes dos assentados, foi feito assim para cada agrovila
(Entrevistado F) (Figura 14).

Figura 14 – Camponeses em seus lotes iniciando a derrubada para construção de
suas casas e roça

Fonte: Acervo pessoal de Paulo Correia de Melo e Delci Cerino da Rosa.

Depois que cada um pegou seu lote, iniciou-se outro processo que foi a
aquisição de energia elétrica, escola, estrada, posto de saúde, crédito (Entrevistado
A):
Depois do processo de assentamento você chega na terra e vê que seu
problema não está resolvido, porque o que adianta pegar um cidadão que
está ali no acampamento a dois ou três anos nas últimas, que a situação na
época era muito difícil financeiramente e tudo, e colocar ele na terra sem
nenhum recurso sem nada, então foi outro processo de luta para ir atrás de
crédito, porque não foi ninguém que veio trazer aqui para nós, a construção
de estradas foi outro processo de busca no Incra, a energia também, mas
na época havia uma organização muito forte, a gente se empenhava nisso,
eu mesmo esse lote aqui era abandonado, eu ficava tempo todo no mundo
atrás, mas enquanto em outros lugares levou 10 ou 20 anos para chegar
energia, aqui conseguimos colocar dentro de 2 anos, fomos atrás de escola,
mas o governo não estava nem aí (Entrevistado A).

Documentos disponibilizados pelo SIPRA mencionam que entre 1998 e 1999
existiam duas associações no PA, a organização das famílias se baseava no
associativismo, ambas com caraterística mista de associados, a primeira com 25
membros atuantes, fundada em 10 de novembro de 1998, com o nome Associação
dos Trabalhadores Rurais da Agrovila Pe. Ezequiel – ASTRAPE, presidida pelo
Senhor Derci Rocha Pereira, e a outra Associação dos Produtores Rurais para a
Reforma Agrária Pequena Vanessa – APRAPV fundada 27 de junho de 1999,
presidida pelo senhor Valdecir Alves Moreira, com 27 associados.
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A organização política dos acampamentos tem reflexos na formação do
assentamento, afetando as formas de gerir a produção; as possibilidades de acesso
à infraestrutura; as formas de uso e apropriação do espaço social que geram
conflitos entre os atores sociais heterogêneos. Quanto ao acesso à infraestrutura
ainda no acampamento, este é muito precário.
No acampamento, os camponeses construíram, provisoriamente, uma escola
para que seus filhos pudessem estudar, a madeira foi retirada a partir de derrubadas
nos lotes, assim como, para a construção da sede da associação criada em 1998
(Figura 15).
Figura 15 – Escola construída pelos camponeses para seus filhos estudarem.

Fonte: Acervo pessoal de Delci Cerino da Rosa.

Durante o período de assentamento houve problemas com venda de terras
por alguns assentados, mas, estes foram punidos pelos membros da comunidade
(Entrevistado A):
Existe uma crítica à venda de terra nos assentamentos isso também não
era uma política que defendíamos nós éramos contra. Inclusive no início
chegamos a tirar gente que vendeu terra, mas o próprio Incra pegou e
trouxe o cara de novo e colocou na terra, porque nós achávamos que não
deveria acontecer isso, mas com todo esse processo da crise chega um
ponto que não entra mais em discussão (Entrevistado A).

A criminalização pela venda da terra deve ser compreendida a partir da
motivação dessa prática. Belo (2011) analisa as principais dificuldades enfrentadas
durante o acampamento, a saber: viver debaixo da lona; falta de água potável; falta
de infraestrutura (luz, banheiro, moradia); falta de espaço; inundações; falta de apoio
do governo; falta de alimentação; conviver próximo das pessoas, e falta de
segurança.
As limitações nos acampamentos, e posteriormente no assentamento, se
constitui como fundamental na decisão dos camponeses em continuar ou desistir da
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conquista pela terra. Esses espaços, mesmo se configurando num ambiente
desfavorável, pode possibilitar troca de experiências e aprendizagens entre os
camponeses.
É, ademais, um momento em que estes sujeitos podem se reunir para
conversar, decidir sobre os assuntos levantados, mas principalmente, direcionar as
ações visando organizar as práticas sociais e as estratégias de sobrevivência.
No acampamento, o espaço de interação (FENANDES, 2001) e as novas
práticas sociais desenvolvidas permitem elaborar uma nova consciência, baseada
nos princípios de coletividade e companheirismo, que serão importantes para ajudar
a extravasar o individualismo que acaba sendo predominante após a divisão das
terras.
Em seus lotes, os assentados passam a vivenciar uma nova dinâmica que
pode ser individual ou coletiva. Juntamente com sua família produz e se reproduz de
acordo com as disponibilidades financeiras e naturais existentes. Sendo estes dois
determinantes para a atividade agrícola.
Segundo os camponeses, quando iniciaram o processo produtivo em seus
lotes, com a implantação de lavoura, não se conseguiu alcançar o retorno de
produtividade esperada, pois, o solo não era adequado para a agricultura, além
disso, alguns lotes, no período de chuva, submergia a maior parte, devido à
elevação do nível dos córregos e do Rio Muqui (Entrevistado B):
Hoje aqui é tudo pasto, mas não é porque nós quisemos, não era a ideia,
mas sim, de ter uma propriedade diversificada, sempre defendemos essa
ideia, porque a gente entendia que ela traria mais renda, tivemos
problemas, parte do assentamento a terra é inferior, não é apropriada para
agricultura, aí quebramos a cara nos primeiros anos, derrubamos e fomos
plantar café, cacau e outras lavouras e não respondeu, não foi feita uma
correção na terra, nada de assistência técnica então nós apenas só
trabalhamos, ai de tanto bater viu que não tinha jeito então foi mudando
para pasto e leite, foi onde a maioria da renda do assentamento hoje é o
leite, onde as pessoas deram uma equilibradinha e tal, mas quem teimou,
às vezes vendeu a propriedade porque chegou num ponto que
financeiramente tinha quebrado (Entrevistado B) (Figura 16).
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Figura 16 – Derrubada para iniciar o plantio das lavouras.

Fonte: Acervo pessoal de Delci Cerino da Rosa.

A atuação de redes de interdependência e colaboração e a capacidade de
organização política dos camponeses, também em formato de rede, podem
minimizar os possíveis gargalos que surgem durante o processo de formação do
assentamento.
Essa organização política pode ser verificada no relato de alguns
camponeses que, mesmo depois de ter adquirido seu lote no assentamento,
continuava na luta, mas, para ajudar outros companheiros. Lideranças do
Assentamento Chico Mendes I deixavam suas casas provisoriamente para contribuir
com a posse de terras para outras famílias na Fazenda Gladys William localizada na
região de Nova Brasilândia, noroeste de Rondônia (Entrevistado F):
Depois de assentado fomos contribuir para assentar outras famílias na
Fazenda Gladys William, tivemos problemas com pistoleiros até mortes,
mas o povo está assentado lá. Essa questão varia muito de região para
região, no Cone Sul, Corumbiara é muito mais complicado, porque os
fazendeiros são organizados. E hoje até o movimento está mais fraco mais
devagar devido as áreas que sobraram os fazendeiros estão
superprotegidos, e ainda tem a impunidade, não acontece nada,
ultimamente teve uma ação na Nova Vida onde ninguém foi punido e aquela
área está lá parada (Entrevistado F).

Os camponeses, nesse processo de conquista pela terra, criam distintas
metodologias de luta. São procedimentos de resistência desenvolvidos nessa
trajetória. Na espacialização da luta pela terra, os espaços de socialização política
podem acontecer em momentos distintos, com maior ou menor frequência.
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Refletindo na diversidade de acampamentos, que pode ser permanente ou
determinado a um grupo de família.
As formas de pressão são distintas, de acordo com a conjuntura política, bem
como de acordo com as negociações. Essas práticas são derivadas dos
conhecimentos de experiências, das trocas e da reflexão sobre elas, bem como das
conjunturas políticas e das situações em que se encontram as frações dos territórios
a serem ocupadas, em diferentes regiões.
No caso do PA Chico Mendes I, após anos de negociações e enfrentamentos,
conseguiu-se a implantação de infraestruturas básicas para atender as famílias. Em
2003 foi inaugurada a escola no assentamento, isso porque os alunos entraram sem
a permissão do Governo, de acordo com os entrevistados (Entrevistado H):
Eu trabalhei numa escolinha rodeada de folha de coqueiro, aqui no meu
sítio na Agrovila 3, porque tinha um poço bom e a gente precisava de água,
fiquei 1 ano dando aula ali e servia como igreja também, depois reunimos,
os pais tiraram madeira de motosserra e fizeram ali perto de onde é a igreja
uma escola de 4x5 onde fiquei mais dois anos em 2003 fizeram a escola
que temos hoje, mas não autorizaram nossa entrada porque tinha que
esperar o governador vim para inaugurar e fazer uma festona, nessa escola
tinha energia e eu na outra sofrendo, daí teve um dia que reunimos o
pessoal da associação e disse ‘gente eu sou obrigada a ficar nessa
escolinha com essa escolona ai?’ Ai eles falaram ‘você quem decide’, ai
falei ‘molecada’ era uns 45 alunos na época era cedo e tarde, falei ‘vamos
pegar as cadeirinhas e mesas e vamos abrir uma sala daquela que vamos
estudar lá’ ai fomos, entramos ai falei ‘agora pode chover que não cai’, logo
depois que já estávamos estudando na escola eles foram fazer o tal do
churrasco para inaugurar, aí falei ‘nós já inauguramos!’ (Entrevistado H).

Atualmente, a escola atende do pré-escolar até o 9º ano, tinha um projeto de
ampliação, visando o ensino médio, com aulas apenas uma ou duas vezes por
semana (Entrevistado H):
Realizou-se uma reunião com a comunidade, mas, disseram que ficaria
muito mais caro pegar um professor com carro e trazer aqui, do que passar
um ônibus e levar para a cidade, e claro que toda vida trabalhamos para ver
se tinha educação no campo, sobretudo, porque não é o aluno que tem que
se adaptar a escola, mas a escola se adaptar ao aluno. Então a gente
buscava isso, pois se o aluno é daqui ele tem que trabalhar no outro dia,
então ele estudando aqui ele chegaria mais cedo em casa e já poderia ir
descansar para trabalhar no outro dia. Estava quase dando certo, mas
tinham alguns alunos que preferiam ir para a cidade (Entrevistado H).

Esse processo de luta dos assentados para a conquista da terra e reprodução
do seu modo de vida em suas propriedades, assim como no assentamento, num
convívio em comunidade, caracteriza formas de organização social desses sujeitos
nesses espaços e compreender os enfrentamentos para a constituição do
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assentamento e suas infraestruturas básicas consiste em evidenciar os atores
políticos e as divergências entre as relações estabelecidas nesse espaço social.
Consiste em dar “voz” aos camponeses, e analisar cada fala, cada momento.
A criação do PA Chico Mendes I foi caracterizada por um contínuo processo
de aprendizado, interação e luta. O sentido da interação está nas trocas de
experiências, no conhecimento das trajetórias de vida, na conscientização da
condição de expropriados e explorados, na construção da identidade camponesa.
Desse modo, desenvolvem as condições subjetivas por meio do interesse e
da vontade, reconhecendo seus direitos e participando da construção de seus
destinos. Esse é um processo de formação política, gerador da militância que
fortalece a organização social. Todos esses processos, práticas e procedimentos
colocam as pessoas em movimento, na construção da consciência de seus direitos.
Na subseção seguinte o leitor compreenderá as dinâmicas sociais dos
assentados e sua relação com a terra, evidenciando os atores políticos e as
divergências entre as relações estabelecidas nesse espaço social.
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II – As famílias assentadas e sua relação com a terra
Os assentados do PA Chico Mendes I são provenientes de várias regiões do
Brasil: Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Ceará,
Paraíba, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todavia, já se encontravam em
Rondônia, antes desse processo de ocupação da fazenda.
Esses camponeses foram forçados a abandonarem seu local de origem e se
inseriram nos movimentos de luta pela conquista da terra.

As famílias se

organizaram através do acampamento rural, constituindo um espaço de luta e
resistência.
Assim, as famílias provenientes do período de acampamento e as novas
famílias que se consolidaram no PA Chico Mendes I passaram a ocupar esse
espaço estabelecendo novas relações sociais. Desde sua criação, o PA Chico
Mendes I passa por transformações, principalmente geracional. Atualmente, a
maioria dos camponeses está com idade entre 46 e 60 anos17 (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Faixa etária dos camponeses entrevistados do PA Chico Mendes I
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Fonte: Elaborado pela autora (2018).

O PA Chico Mendes possui 20 anos de consolidação, aqueles do período de
acampamento constituíram família, ou seja, se casaram e tiveram filhos,
possibilitando um novo ciclo geracional dentro desse espaço social.
Essa realidade vivenciada no assentamento é semelhante àquela do restante
do Brasil rural, em 2006, as pessoas com mais 65 anos representavam 17,52% da
população do campo (IBGE, 2006), atualmente, esse grupo passa de 21% (IBGE,
2017).
Analisando o último censo demográfico realizado pelo IBGE (2017), a faixa
etária entre 55 e 65 anos aumentou quatro pontos percentuais, passando de 20%
17

Os dados apontados nos gráficos levam em consideração apenas os assentados entrevistados.
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para 24% do total. Em contrapartida, o agrupamento entre 35 e 45 anos de idade
reduziu de 21,93% para 18,29% da população rural e os jovens entre 25 e 35 anos,
que representavam 13,56% do campo em 2006, hoje são apenas 9,48%.
As entrevistas foram realizadas com os membros familiares, tanto homens
quanto mulheres, em sua maioria, com idade acima de 45 anos. Quando verificamos
a composição familiar observamos que 85,4% dos assentados e assentadas são
casados/das e possuem filhos, que por sua vez, ainda residem na propriedade
(Gráfico 2).
Gráfico 2 – Estado civil dos camponeses entrevistados do assentamento
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Em assentamentos rurais quando se trata da continuação das gerações existe
um fator limitante, que é a quantidade de filhos nos núcleos familiares. Esse fator
não

se

restringe

apenas

à

diminuição

no

número

de

filhos,

mas,

ao

desmembramento destes com a ida para o assentamento, já que muitos filhos não
acompanharam os pais ou ainda, não permanecem na propriedade quando atingem
a maior idade (18 anos), alguns por não compartilharem da mesma vontade de viver
no campo ou, em sua maioria, pela falta de oportunidades de emprego e estudo.
O fato é que, a reforma agrária pautada na política de assentamentos, não
permite a reprodução do modo de vida camponês, por quando este se caracteriza
pela reprodução da família na unidade produtiva. Na realidade, os projetos de
assentamento é que não preveem a continuidade das gerações (OLIVEIRA e
RODRIGUES, 2010).
Como podemos verificar na pesquisa, os assentados estão envelhecendo e, a
questão do futuro dos assentamentos passa pela existência de um projeto familiar
de “ficar na terra”, de uma estratégia familiar para a continuidade e aprofundamento
da experiência produtiva (trabalho) para a juventude do campo.
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Nas propriedades do PA, a média de pessoas por família é de três
componentes18, formado pelos pais e filhos, em sua maioria, e em alguns casos,
outros membros familiares. Quanto aos filhos, 53% possui entre 15 e 24 anos,
menores de 14 anos representa 30,6% e maiores de 25 anos 16,3%.
Ao analisar a quantidade de jovens com idade inferior a 18 anos, percebe-se
que 68,1% se encontra nessa faixa etária. Essa característica contribui para que a
maioria dos jovens ainda permaneça nas propriedades, auxiliando nas atividades
produtivas (Figura 17).
Figura 17 – Camponês voltando para casa de carroça depois da entrega do leite
com seus netos

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Sobre a questão da maioridade, temos visto em campo atualmente, que ela
não ocorre apenas com o casamento. A maioridade atingida aos 18 anos tem sido
condição fundamental, hoje, para a independência dos filhos e das filhas da família
camponesa, visto que essa é a idade com a qual eles podem ser legalmente
registrados para exercerem trabalhos urbanos ou rurais.
Assim, a questão da saída dos jovens do campo torna-se uma problemática
central por ameaçar a reprodução familiar e a formação de novas gerações de
camponeses, tornando-se necessário investigar os diferentes aspectos acerca do

18

O formulário de campo contém um quadro para descrição da composição familiar, por isso,
conseguimos, durante a entrevista de campo, mapear diversos dados daqueles que residem na
propriedade.
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fenômeno social da migração, articulando tanto os aspectos econômicos e sociais
como os fatores subjetivos.
Stropasolas (2006) coloca que a questão da migração e a crise nos padrões
sucessórios familiares estão relacionadas não apenas à tendência dos jovens em
serem atraídos pela cidade, mas também, aos conflitos e às relações familiares, ao
lugar que os jovens ocupam na hierarquia da família rural.
A

questão

da

migração

aparece

então,

como

reveladora

do

descontentamento dos filhos, dos conflitos de gênero e geração existentes. A divisão
do trabalho por sexo e geração no campo reproduz as relações de hierarquia e
subordinação das mulheres em relação aos homens e dos jovens em relação aos
mais velhos.
O trabalho feminino no campo estaria marcado pela invisibilidade dos
afazeres domésticos, não considerado produtivo, e pela desqualificação de sua
contribuição no trabalho agrícola, em muitos lugares, representado pela categoria
“ajuda”, atribuída também ao trabalho de jovens e crianças (BRUMER, 2004).
No PA Chico Mendes I, para algumas mulheres, o marido é o único
responsável pelo sustento da família. As outras, porém, tem consciência de que
também contribuem, mesmo com seu trabalho não remunerado monetariamente.
Nesses casos, no entanto, computa-se apenas o trabalho que realizam no espaço
produtivo, não considerando a importância do trabalho doméstico.
Observa-se, em alguns casos, a participação de mulheres em programas
governamentais, confecção de artesanatos, venda de produtos em feiras livres etc.
com o intuito de agregar maior renda ao núcleo familiar (Figura 18).
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Figura 18 – Horta agroecológica da Sra. Aparecida Rosa – beneficiada pelo PAA

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

De modo geral, as atividades comumente desempenhadas pelas mulheres no
espaço reprodutivo são: cuidados com os filhos e com a casa; preparo do alimento;
lida com o quintal, onde produzem verduras, frutas, flores e criam pequenos animais,
geralmente porcos e galinhas.
Nesse espaço também destacamos a importância dos jovens, que encontramse estudando (67,6%) e colaborando nas atividades produtivas nas unidades
familiares, aqueles com idade superior a 20 anos possuem trabalhos externos à
propriedade, como empreita em outras localidades, em sindicatos rurais, feiras
livres, etc.
Neste sentido, a juventude transita por diversas esferas de sociabilidade e
redes de relações, compreendendo o que Bailey (1971) chama de relações
“multiplex”, redes de relações e interação que se cruzam em uma intensa
convivência que integra o assentamento, como também a região do entorno.
O papel social e o lugar que a juventude ocupa dentro das relações sociais
têm colocado os jovens rurais num duplo movimento. De um lado, eles são atraídos
pelo estilo de vida urbano e a possibilidade de maior acesso à saúde, educação e
emprego, como também na busca de reconhecimento, podendo se afastar da
reprodução social da família pautada na autoridade paterna, vigilância e controle
com efeito no desinteresse pelo meio rural.
De outro lado, a juventude articula lutas pela permanência na terra enquanto
atores sociais na construção de sua identidade, a partir de seu lugar de pertença,
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sendo sujeito de demandas próprias, embora nem sempre reconhecidas nas
políticas públicas (CASTRO, 2009).
A juventude assentada por meio de Projetos de Reforma Agrária apresenta
certas particularidades, quando confrontada com outras formas de vivenciar a
juventude rural em outros contextos. A entrada na luta pela terra representa um
movimento e histórias.
Em muitos casos, esses jovens se inserem na luta pela terra por meio da
decisão familiar, com o objetivo de melhoria da qualidade de vida, tendo que mudar
de residência e escola, como também se afastar de uma rede familiar e comunitária,
e a partir deste marco, construírem novos projetos de vida em outro espaço.
Assim, o estabelecimento rural que foi desapropriado será o substrato para a
construção de novas subjetividades, por meio de apropriação desse espaço. A vida
no assentamento, ao mesmo tempo em que aponta para a construção de outras
possibilidades e identidades, apresenta obstáculos, os quais dificultam a própria
permanência dos jovens no campo.
Se por um lado, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos jovens
assentados, o meio rural se apresenta, atualmente, como uma alternativa viável para
o projeto de vida, por outro lado, existem os desafios de concretização dos projetos
de Reforma Agrária numa perspectiva que contempla várias gerações, num mesmo
espaço, sem que isto represente um processo constante de luta pela terra.
A possibilidade de acesso à educação no campo também se constitui como
um desafio, principalmente, quanto a sua metodologia educativa, no intuito de trazer
para a escola a realidade dos próprios estudantes, promovendo vínculos deles com
o lugar em que moram.
Essa dificuldade de acesso aos direitos básicos no meio rural pode ser
evidenciada também pela entrevista com os chefes das famílias, 70,7% não finalizou
a educação fundamental (Gráfico 3), vários fatores contribuíram para essa realidade.
Os assentados mencionam que “naquela época era difícil”, ou seja, sua principal
função era ajudar os pais na roça, além do reduzido número de escolas no campo.
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Gráfico 3 – Escolaridade dos camponeses entrevistados do assentamento
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Embora alguns conseguissem conciliar o trabalho com o estudo, o estudo
parecia estar dissociado da esfera profissional e, portanto, não era tido como
prioridade para as famílias, segundo relato dos entrevistados.
O Senhor José Ribeiro descreve a dificuldade de acesso à escola quando
criança:
Eu não alcancei série nenhuma, por motivo da época, mas, nas fichas que
já trabalhei, nas profissões que já exerci, eles colocavam como 2ª série,
mas não com diploma. Aprendi a me vira, mas sempre porque tive vontade,
e depois que passei a conhecer o mundo ai já também me envolvi com
serviço e família. Mas quando era criança tinha tanta vontade de ser gente,
mas não tinha como, a escola era dentro de casa, mas não estudava devido
ser “criado” eu quem tocava a criação e cuidava dos outros serviços, a
escola era paga, não tinha escola pública, como tem hoje, então o patrão
pagava para os filhos dele e eu escutava do outro lado da parede eles
cantava uma música do B-A-BÁ, do jeito que eles cantavam lá eu cantava
do lado de cá, mas ninguém sabia senão me apurava. Aí tinha dois meninos
que todo ano repetia, eu chegava no terreiro e marcava o “A” com as
perninhas para baixo e um traço no meio, aí eu conhecia nas horinhas que
saia com eles nas estradas, aprendi mais que os meninos dele, aí ele me
deu três meses de escola. E sofria preconceito por se preto diziam ‘esse
negro nojento’, mas eu queria aprender rápido para sair da carta de ABC
para a cartilha porque tinha desenho, tinha comparação, vocabulário,
exemplos e eu queria ver, deixava até de almoçar para ficar lendo direto,
me perguntaram se queria ser professor, mas meu pai disse ‘nunca vi
professor preto’, aí na mesma semana, passei da carta do ABC para a
cartilha e consegui passar dos outros.

Até pelo fato de que os motivos que levaram os assentados a atuar no campo
foi a “ausência de conhecimento em outras funções”, ou seja, seus pais ensinaram a
“lidar com a terra”, plantar para ter o que comer e gerar renda. O trabalho para o
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camponês se tornou parte do seu modo de vida, enquanto que para seus filhos
coloca-se a importância do acesso à educação como um novo modelo de
reprodução do campesinato.
O trabalho, enquanto parte da reprodução do campesinato somado ao uso da
terra, pode ser compreendido na sua dimensão social e econômica, proporcionando
entre os membros da família uma dependência para a realização das atividades na
unidade produtiva, refletindo na geração de renda e nas estratégias de reprodução
social, principalmente, pelo envelhecimento do chefe da família (Figura 19).
Figura 19 – Cultivo de café no assentamento

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.
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produção

para

subsistência/autoconsumo com a produção mercantil, transforma a propriedade, ao
mesmo tempo, numa unidade de produção voltada para o mercado e numa unidade
de consumo familiar.
Na produção camponesa, uma parte é destinada à elaboração de objetos
úteis e concretos aos assentados, diferentemente do “típico” trabalho capitalista.
Neste caso, estamos diante de um trabalho caracterizado por Gonçalves e Fabrini
(2009) de não-capitalista. É necessário enfatizar que o campesinato não deve ser
interpretado como uma relação de trabalho apenas, embora também o seja, pois, o
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trabalho realizado e organizado em torno das necessidades da família confere a ele
outros conteúdos, para além da interpretação como “força de trabalho” e mercadoria.
Diferentemente da propriedade capitalista que se caracteriza pela exploração
do trabalhador pelo capital, em que o primeiro, destituído de seus instrumentos de
trabalho, vende sua força de trabalho ao capitalista. De acordo com Martins (1991,
p. 55) “quando o capital se apropria da terra, está se transforma em terra de
negócio, em terra de exploração do trabalho alheio”. O autor ainda acrescenta que a
intencionalidade da propriedade capitalista é o lucro direto ou indireto, pois, se não o
faz por meio da exploração do trabalho, então, utiliza a terra como mercadoria para
ser vendida a altos preços, caracterizando-a como reserva de capital.
Em relação à propriedade não-capitalista, o referido autor nos revela que esta
não é propriedade de quem explora o trabalho de outros, é propriedade de
trabalhador. Seus resultados sociais são completamente distintos, porque neste
caso, a produção e reprodução das condições de vida dos camponeses não é
regulada pela necessidade de lucro do capital, numa perspectiva acumulativa,
porque não se trata de capital no sentido capitalista da palavra, mas, na
autosustentação.
O camponês não recebe lucro, mas ganhos. Os seus ganhos são obtidos
através do seu trabalho e do trabalho de sua família e não ganhos de capital,
exatamente porque não provêm da exploração de um capitalista sobre um
trabalhador expropriado dos instrumentos de trabalho (MARTINS, 1991, p.54).
Essa diferenciação se dá em vários níveis, a começar pela forma de acesso a
terra, vale dizer da relação dos assentados com a terra. Para Ribeiro (1993), a terra
é a maneira de produção mais importante para aquele que vive no campo, pois, é
sobre a terra que as famílias irão realizar seu trabalho e retirar a sua sobrevivência.
Mitidieiro Junior (2011) coloca que o trabalho na terra e a produção de
alimentos, a princípio, são objetivos elementares da luta pela terra e da realização
da reforma agrária. É importante ressaltar esta discussão para se compreender a
existência de uma disputa territorial entre o campesinato e o capital.
Como os territórios são criações sociais, temos vários territórios que estão em
constante conflitualidades. Considerar o território como uno é uma opção para
ignorar suas conflitualidades (FERNANDES, 2008, p. 282).
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É necessário discutir e propor um modelo de desenvolvimento territorial que
se diferencie da tendência geral dos governos de pensarem na perspectiva do
capital, representado no campo pelo agronegócio como um modelo a ser seguido
pela agricultura camponesa nos assentamentos rurais.
Esse modelo de desenvolvimento territorial voltado para o campesinato em
assentamentos rurais, assim como verificado no PA Chico Mendes I, tem a
reprodução familiar como eixo central nesta discussão. Voltado para a “terra de
trabalho”, geração e gênero.
E é através de novas estratégias políticas, econômicas e sociais direcionadas
à educação, produção, lazer e infraestrutura no campo que podemos contribuir com
esse processo de fortalecimento da criação e recriação desses sujeitos em suas
unidades familiares.
A subseção seguinte busca mostrar essas estratégias adotadas nas
propriedades pelos camponeses. Tentaremos caracterizar as unidades familiares no
assentamento como mecanismo de sua territorialização frente às diversas
demandas e desafios encontrados em seu cotidiano.
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III – Caracterização das propriedades rurais do Assentamento Chico Mendes I
“E se em cada vitória
a esperança celebra essa caminhada
vão batendo nas mãos
aprendendo a canção e seguindo a jornada”. (Zé Pinto)

No Brasil, a luta organizada para a conquista da terra são ações de
reivindicação dos movimentos sociais, principalmente pelo MST, produzindo ações
institucionais de desapropriação de fazendas e áreas rurais que não cumprem sua
função social exigida pela Constituição Federal de 1988.
Não é por menos que a expressão “conquista da terra” é bradada por muitos
militantes dos movimentos sociais, uma vez que a noção de conquista carrega em si
a luta contra o latifúndio e a pressão frente ao Estado. Tal compreensão leva a
conclusão de que, sem a existência dos movimentos sociais reivindicatórios, não
haveria assentamentos rurais espacializados por todo o território nacional
(MITIDIERO JUNIOR, 2011).
Esse espaço social conquistado se concretiza geograficamente como lugar
social no processo de construção da luta que se revela como conquista das
condições essenciais para o próprio movimento em transformação.
Para Fernandes (1994, p.14) o lugar social é fundamental para a própria
reprodução do espaço social que o produz, pois, é onde se desenvolvem as
experiências que permitem conquistar o espaço social e transformá-lo.
A ocupação de terras, nesse contexto, caracteriza-se como forma de acesso
a terra e como forma de recriação do campesinato. É por meio da espacialização
das ações dos movimentos sociais de luta pela terra que a possibilidade da
conquista do lugar de morada e do lugar da produção (assentamento rural) torna-se
efetiva e materializa-se.
É este processo que o conceito de territorialização busca explicar, segundo
Fernandes (1996, p.142):
O assentamento é uma fração do território conquistado. É um novo recurso
na luta pela terra. Esse recurso significa parte das possíveis conquistas de
territorialização. [...] ao se territorializar, ao conquistar frações do território,
territorializa-se na luta pela terra.

Essa noção, amiúde, significa que a conquista da terra territorializa a luta pela
terra, gerando um novo território distinto da situação anterior (latifúndio).
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É importante notificar que essa proposição trouxe ao universo conceitual da
Geografia a possibilidade de se pensar os movimentos sociais, já que suas ações
são, também, fortemente territoriais (MITIDIERO JUNIOR, 2011).
A

partir

dessas

concepções,

entendemos

que

o

processo

de

produção/transformação do espaço social pode ser produzido pela materialização
dos assentamentos rurais. Neste contexto, o PA Chico Mendes I foi constituído
através de variadas formas de organização, de conflitos e de enfrentamentos
realizados nos diversos níveis das relações sociais.
Estas dimensões têm a sua origem no próprio desenvolvimento das ações
organizadas por sujeitos sociais na construção, conquista e controle do seu próprio
espaço. O PA Chico Mendes I foi resultado de ações organizadas pelos
camponeses que promoveram o direito a posse da terra a 72 famílias.
Informações existentes nos arquivos do SIPRA (2017) sob a origem do
projeto descrevem que:
O imóvel foi invadido por trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra –
MST, o Governo do Estado interferiu e negociou a área que foi declarada de
interesse social e posteriormente destinada a criação do projeto de
assentamento, portanto, a obtenção do imóvel foi através da
desapropriação19.

Essas terras foram desapropriadas do então fazendeiro Senhor José Milton
de Andrade Rios, que recebeu do Incra o pagamento de indenização do imóvel pela
terra “nua”, inicialmente, no valor de R$941.918,00, depois com acréscimo de
R$9.310,00 pelas benfeitorias existentes no imóvel (SIPRA, 2017).
Essa ação possibilitou aos assentados a propriedade da terra, que pode ser
compreendida como uma relação social, ou seja, a possibilidade de criar um novo
espaço, principalmente nas suas dimensões político-culturais, de resistência, dando
início à territorialização da luta pela terra.
Para Martins (1981, p. 169) no capitalismo ela significa "um processo que
envolve trocas, mediações, contradições, articulações, conflitos, movimento,
transformação" e sua apropriação, controle e, particularmente, sua concentração por
uma determinada classe pode e quase sempre significa o domínio políticoeconômico de um determinado lugar, região, país, etc.

19

Essa citação se encontra no Espelho do SIPRA (2017).
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Entendemos que o desenvolvimento do capitalismo é desigual e contraditório,
e que sua essência está na reprodução ampliada do capital. Na medida em que
acontece o desenvolvimento do capitalismo no campo, este tende a se apropriar de
todos os setores de produção, expropriando os camponeses de seus instrumentos e
recursos.
Diante dessa perspectiva, a política de assentamentos rurais do governo
federal, impulsionada pela reforma agrária, chama atenção para a seguinte questão:
nunca houve reforma agrária no país, mas sim, a conquista através da luta.
Quando trazemos as realidades vivenciadas no campo e nos assentamentos
rurais, especificamente para esse trabalho, o PA Chico Mendes I, nos cabe
enquanto pesquisadores, investigar e interpretar cuidadosamente a reforma agrária
presente no meio rural, mas, não na linguagem do Estado, das classes dominantes.
Ao se apropriar dessas indagações e interpretações durante o trabalho
verificamos que os assentamentos implantados são resultados da luta pela terra.
Essa apropriação do território pelas lutas camponesas é fundamental para a
efetivação da política de assentamentos rurais. E a isso, chamamos incorretamente
de reforma agrária.
O leitor pode se perguntar: mas como assim? Vejamos, enquanto política
federal essa não deveria ser forçada pelos movimentos sociais, e sim, incorporada
naturalmente às dinâmicas de distribuição de terras como um direito a todos.
No caso do PA Chico Mendes I, os assentados apenas conseguiram efetivar
a conquista da terra através de ocupação, manifestações, reuniões, enfim, após
muita luta. Então, como chamar essa e outras realidades vivenciadas no campo de
reforma agrária. A estrutura fundiária ainda permanece concentrada contribuindo
para o crescimento do número de sem-terra.
A infraestrutura básica nos assentamentos também é um desafio para sua
efetivação. No PA Chico Mendes I, o Incra, de acordo com o SIPRA (2017)
disponibilizou crédito de instalação aos camponeses para a compra de materiais de
construção e crédito para alimentação, fomento, estrada de penetração, demarcação
dos lotes e eletrificação rural/rede elétrica, mas, para garantir estas políticas
públicas, necessitou de reinvindicações e enfrentamentos pelos camponeses, frente
aos governos estadual e federal, para assegurar o mínimo de vida digna no projeto
de assentamento.
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Para Mitidiero Junior (2011) o Estado é, ou pelo menos deveria ser o principal
responsável pela efetivação dos projetos de reforma agrária, podendo possibilitar a
morosidade ou agilidade dos processos de constituição dos assentamentos rurais.
Dentre as ações que contribui para a dificuldade de consolidação dos projetos
de assentamento, o autor apresenta: morosidade no processo de desapropriação;
lentidão das demandas que se dão no âmbito judicial; demora na demarcação dos
lotes e construção das casas; lentidão na materialização de outras infraestruturas
necessárias; descompasso no sistema de créditos e fragilidade – quando existem –
dos programas de assistência técnica e assistência à comercialização.
Ainda pode ser acrescentada a esses fatores a morosidade na concessão dos
títulos de domínio dos lotes. O Incra disponibiliza a relação dos beneficiários
contemplados com os documentos de titulação em cada uma das superintendências
regionais, conferindo publicidade ao processo de emissão de títulos de domínio e de
contratos de concessão de uso de lotes em assentamentos criados pela autarquia.
No Assentamento Chico Mendes I, apenas 19,5% dos camponeses
entrevistados recebeu o título de suas propriedades. A concessão, segundo relato
dos entrevistados, está sendo realizada vagarosamente. Desse percentual, o
primeiro título foi entregue em 2013, e o último em 2016 (Gráfico 4).

TITULAÇÃO

Gráfico 4 – Quantidade de camponeses entrevistados que receberam o título da
propriedade
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

No período de 2010-2017 foram expedidos 16 Contratos de Concessão de
Uso e 19 Títulos de Domínios no PA Chico Mendes I, contemplando 42
beneficiários. É importante frisar que, neste mesmo período, alguns beneficiários
receberam o CCU seguindo do TD, garantindo a propriedade da terra para as
famílias assentadas (SIPRA, 2017).
A Lei nº 13.001, de 20 de Junho de 2014 dispõe sobre normas referentes aos
créditos da reforma agrária e introduz importantes instruções referentes ao estatuto
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jurídico dos lotes de reforma agrária e à condição dos assentados em relação as
suas terras.
Sobre a primeira menção à titulação o Art. 2º da Lei, refere que a propriedade
da habitação construída com os créditos da política de reforma agrária somente será
transmitida à família assentada no ato de transferência da titularidade do lote.
Segundo Ferreira et al. (2014, p. 279):
As críticas dirigidas à exigência da titularidade da terra como condição de
efetivação do direito à moradia apontam, entre outras coisas, que a lei
parece se imbuir de uma visão da questão agrária brasileira em que
predomina o parâmetro da regularização fundiária, com alienação de terras
públicas a domínio particular individual, sobre uma concepção da reforma
agrária que reconheça a política de assentamentos como resultado de um
processo de lutas sociais e de investimento público voltado ao
enfrentamento de um padrão fundiário fortemente marcado pela
concentração da propriedade.

A tendência à titulação de lotes da reforma agrária reproduz por emulação a
política de regularização empreendida pelo programa Terra Legal: nos moldes em
que é proposta na Lei no 13.001/2014, a titulação de domínio privado sobre terras
públicas federais pode vir a configurar uma veloz e fragmentária privatização de uma
parte importante do patrimônio fundiário da União.
A titulação é a devolutiva da terra pública, ou seja, a que deveria ser terra de
trabalho, a sua condição de mercadoria se torna novamente uma terra de negócio.
A política de reforma agrária se tem proposto, historicamente, como uma ação
de democratização do acesso a terra, cuja base concreta de efetivação é a terra
pública, por definição legal, ou tornada pública a partir da desapropriação de imóveis
rurais privados, com esteio nos princípios constitucionais da função social da
propriedade.
A estratégia da regularização ou, mais exatamente, da titulação de domínio,
privilegia uma forma de acesso a terra que reforça, contra o caráter intrinsecamente
público da terra, como bem comum essencial e provedor das necessidades
humanas, seu estatuto de propriedade privada e tende, assim, fazer prevalecer
sobre a dimensão produtiva – o trabalho como fundamento de sua posse e seu
usufruto – a dimensão mercantil da terra (FERREIRA et al., 2014).
Não se trata, por certo, de dizer que tal inversão está inextricavelmente
associada às políticas de titulação ou de regularização. Em linhas gerais, ambas se
colocam como políticas de democratização do acesso a terra: suas respectivas
106

regulamentações autorizam a outorga do título apenas em favor do assentado que
resida e trabalhe no lote e não detenha outros imóveis, e preveem um prazo de
carência – que, entre os possuintes de áreas menores, tem sido fixado em 10 anos –
para que seja permitida a alienação da terra titulada.
A questão crítica que tal estratégia envolve está em que, ao tornar-se
hegemônica como política fundiária para os assentados, a titulação (como a
regularização) pode implicar, em prazo próximo, na perda de controle público sobre
as terras hoje registradas em nome da União e que, como tais, constituem a base a
partir da qual o Estado pode empreender ações redistributivas do patrimônio
fundiário, como se propõe a ser a política de reforma agrária.
Dito de outro modo, conquanto possa ser vista como garantia de acesso a
terra aos atuais possuintes ou mesmo como forma de “libertação” dos assentados
da tutela do Estado, a titulação pode, em futuro não remoto, agravar o caráter
excludente da estrutura fundiária.
Para Ferreira et al. (2014) se, por um lado, gera benefícios imediatos aos
atuais possuintes, ela significa, por outro, a transferência de parte expressiva das
terras públicas ao domínio privado, expondo-as, a partir disso, aos mecanismos de
funcionamento de um mercado altamente concentrador, capaz de recolocar o
problema do acesso a terra em áreas em que as lutas sociais camponesas,
conjugadas à política pública de reforma agrária, havia ao menos atenuado a
concentração da propriedade.
A reforma agrária não é revolucionária, sobretudo devido ser uma ferramenta
do próprio capital. É sabido que existe um avanço na questão do processo de
reconhecimento da terra, no entanto, existe, ao mesmo tempo, um retrocesso,
porque o Estado deveria ser o promotor das políticas de acesso a terra pelas
minorias, mas, se encontra aliado ao capital (latifúndio, agronegócio).
Em um contexto de altas sucessivas dos preços da terra, a titulação de
domínio abre, sobre terras que eram públicas, a possibilidade de venda generalizada
de lotes, especialmente tendo em conta as difíceis condições de subsistência das
famílias nos assentamentos, em razão da assistência, muitas vezes precária e
intempestiva que lhes é prestada pelo Estado.
A distribuição dos lotes no PA Chico Mendes I passou por reestruturações
durante os 20 anos de sua constituição, devido à venda de terras, proporcionando o
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aumento da quantidade de chácaras no interior dos lotes, passando de 29,0
hectares para parcelas menores, com 12 hectares, em alguns casos (SIPRA, 2017).
Diante desse contexto, percebe-se que dentro do assentamento não ocorre,
pelo menos ainda, mecanismos concentradores de terras, ao contrário, lotes estão
se fragmentando em chácaras, mas, esse cenário coloca em discussão outro
questionamento. Quais novos sujeitos estão se territorializando dentro desse espaço
que foi conquistado através de enfrentamentos pelos camponeses?
Ao analisar o período em que esses sujeitos estão assentados, percebe-se
que 34,1% dos camponeses entrevistados se encontram no PA Chico Mendes I
desde o tempo de acampamento; 41,5% são aqueles que adquiriram terra após a
abertura dos lotes; e 24,3% se refere àqueles que obtiveram o parcelamento de
terras no assentamento nos últimos 15 anos (Gráfico 5).
Gráfico 5 – Período de habitação no assentamento Chico Mendes I dos camponeses
entrevistados
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

A divisão dentro das propriedades variou de acordo com o tipo de produção
familiar, sobretudo, nota-se que é fracionada em setores de benfeitorias (casa,
curral,

galpão,

etc.),

área

agrícola

(plantações

diversificadas),

reserva

(principalmente, aqueles que têm o Rio Muqui cortando o fundo do lote), pastagem
(criação de bovinos, caprinos, etc.), e em algumas propriedades tem áreas
destinadas â criação de peixes ou apenas represa para a produção agrícola
(irrigação).
Cada agrovila tem um poço artesiano com caixa d’água para abastecimento
das casas, condicionando os camponeses ao pagamento de taxas de uso no final de
cada mês. O valor da taxa varia, sendo utilizada a conta de energia como base de
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cálculo, assim como, os custeios de manutenção, ficando a cargo da associação o
gerenciamento.
Segundo depoimentos de alguns camponeses, o sabor da água é salobro e
precisa ser filtrada para retirar a quantidade de resíduos (Figura 20).
Figura 20 – Distribuição da água proveniente do poço artesiano da área social na
agrovila 3

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

A perfuração de poços artesianos nos lotes pode ser considerada uma
solução, no entanto, nem todos dispõem de recursos financeiros para solicitar esse
serviço, pois, no mínimo, cada assentado teria que dispor de R$8.000,00 (oito mil
reais), devido ao solo ser rochoso e lajeado, demandando maior profundidade de
perfuração.
A precariedade da qualidade de água, tanto para irrigação quanto para o
consumo humano, é um dos maiores problemas que afeta os assentados no
desenvolvimento de suas atividades produtivas. Um estudo realizado por Neves
(1997) já apontava o fator hídrico como um obstáculo importante para o
desenvolvimento dos assentados.
No assentamento 73,2% dos camponeses entrevistados mencionou possuir
algum tipo de recurso hídrico20 na propriedade, no entanto, há uma discrepância
entre as agrovilas quanto à disponibilidade (Gráfico 6).

Gráfico 6 – Disponibilidade de recursos hídricos nas propriedades dos entrevistados

20

Para a pesquisa foram considerados recursos hídricos: rios, córregos, represa e nascentes.
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As agrovilas 1 e 2 obtêm maior número de igarapés, e ainda a presença do
Rio Muqui. Em contrapartida, na agrovila 3, o principal fornecimento de água é
através de viveiros escavados e algumas nascentes. Entre os meses de dezembro a
maio, o volume de chuvas é maior na região, com isso, parte dos lotes das agrovilas
1 e 2 se encontra submersa, algumas com até 1,5km de área alagada, refletindo na
dinâmica do assentamento.
Por causa desses problemas, na agrovila 2, a produção agrícola também é
realizada na área social. Os camponeses usufruem de parte da área que se
encontra em frente ao seu lote para agricultura (Figura 21).
Figura 21 – Cultivo de alimentos para consumo na área social da agrovila 2

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.
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As dinâmicas existentes em cada lote e em cada agrovila diferenciam-se por
diversas características, seja econômica, social ou ambiental. A formação do
assentamento representa a apropriação de um estabelecimento rural por
camponeses que buscaram torná-lo produtivo e engendraram uma transformação na
lógica de sua utilização.
O assentamento apresenta-se como um novo espaço de vida e de trabalho,
onde as relações sociais buscam dar continuidade às estratégias de luta e à
reprodução do grupo social. Neste sentido, a luta deixa de ser pela conquista da
terra e passa a ser pela garantia de condições para torná-la produtiva. Neste
momento, a mobilização caracteriza-se pela busca de acesso ao crédito,
infraestrutura, serviços de saúde e educação e outros mecanismos que possibilitem
a vida no assentamento.
A transformação desse espaço, antes caracterizado pela terra abandonada e
vazia, é reconfigurado a partir de novas características e redes de relações que
surgem a partir do assentado dinamizando partes/frações desse território.
Para compreender os processos ocorridos nesses espaços e as relações
estabelecidas, é fundamental considerar a existência de uma nova realidade
materializada pelas experiências construídas no cotidiano da vida desses sujeitos.
Assim, são as suas experiências que constroem as práticas sociais e que
produzem as dimensões do espaço social. Dessas experiências nascem o
conhecimento, a consciência, a forma de organização e a resistência, enfim,
desmitificando a aparência e transformando/conquistando uma nova realidade
social. Como afirma Carvalho (1999, p.16), o assentamento é uma encruzilhada
social:
Um agregado heterogêneo de grupos sociais, constituídos por famílias de
trabalhadores que antes não possuíam terra e, dessa forma, se apossam
formalmente das mesmas. Assim a partir desse momento, passam a se
encontrar face a face nesse espaço físico, social, político, ambiental e
econômico em que irão reproduzir seus meios de vida e trabalho (Figura
22).
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Figura 22 – Família assentada no PA Chico Mendes I

Fonte: Acervo pessoal de Delci Cerino da Rosa.

Sobre o trabalho e as formas de produção camponesa, constituem-se de
modo diferenciado em relação às formas de produção capitalistas. Segundo Oliveira
(2007), primeiramente, pela “força de trabalho familiar” fundamental para o trabalho
na unidade camponesa; “ajuda Mútua entre os camponeses” que se fundamenta na
prática do mutirão ou auxílio simples nos dias de trabalho entre eles; e “parceria”
decorre da ausência de condições financeiras, e ao contratar um parceiro, os custos
e também os lucros são divididos.
Sua relação com a terra e, precisamente, com sua propriedade, envolve entre
essas formas de trabalho a possibilidade de transformar o novo espaço conquistado,
a princípio amplo e não delimitado, em retratos de muitos sonhos que se inscrevem
no espaço como constelações. Portanto, caracterizar as propriedades do
assentamento Chico Mendes I é contar seus reencontros, dificuldades e reprodução
familiar.
É mostrar como o acesso a terra é um mecanismo de recriação do
campesinato, suas lutas e conquistas, e a importância de planejar os espaços, não
apenas na divisão dos lotes, mas na dinâmica das famílias, na estrada, escola,
trabalho, ou seja, nas várias maneiras de relações sociais que podem surgir e o
quanto o poder público tem influência nesse processo como principal gestor e
executor desses serviços básicos num projeto de assentamento.
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Nessa lógica, percebe-se que os camponeses nos assentamentos rurais
encontraram na terra, por meio da luta, uma possibilidade de reconstruir suas vidas
com dignidade, mas, é preciso compreender que esse espaço ainda é constituído de
luta e resistência.
Por isso, compreender a maneira como as propriedades no assentamento
constituem seus enfrentamentos, e como isso reflete nas dinâmicas das relações
sociais desses sujeitos com os agentes externos à comunidade, compreender sua
lógica de funcionamento elencando suas potencialidades e fraquezas, consiste no
dimensionamento da construção de cenários futuros que possam contribuir com o
modo de vida dos camponeses, sua maneira de trabalhar e de se organizar.
Continuando nessa abordagem do espaço social do assentamento e suas
relações sociais, convidamos você à leitura da última seção desse trabalho. A seguir
abordaremos os meios de autossustentação e inserção nas dinâmicas de mercado
da agricultura camponesa para geração de renda.
Iremos conhecer as infraestruturas existentes no assentamento, assim como
os caminhos percorridos para se alcançar o que foi conquistado e iniciar uma analise
a respeito das relações estabelecidas entre os camponeses e os agentes externos à
comunidade frente ao acesso às políticas voltadas para esses sujeitos.
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SEÇÃO III – O ESPAÇO SOCIAL E SUAS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO E
REPRODUÇÃO

Nos campos devastados
Pelo lucro transgênico transnacional
Mãos sem terra
Plantam o mastro
Com a bandeira
Do MST
Nos olhos
Camponeses
Refletem as lagrimas
Da terra liberada
Tremula o coração
No vento matinal
O arame farpado
Ficou no chão
Por cima
Passaram as mãos
Com sementes naturais
Por cima
Passaram os pés
Da Liberdade!
Carlos Pronzato
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I – O espaço social como geração de renda para os camponeses
Quando
camponesa

tratamos

inserida

de

atividades

nesse

processo,

econômicas,
é

estando

necessário

a

agricultura

compreender

suas

especificidades, as experiências de sociabilidade e a sua forma de inserção na
sociedade global. Carvalho (2005, p. 94), define esse modo de vida do camponês
tradicional:
Os camponeses são produtores livres de dependência pessoal direta – são
'autônomos'; sua sobrevivência de homens livres lhes impõe laços de
solidariedade cuja quebra ou enfraquecimento ameaçam seu modo de vida;
esses laços mais primários são os de parentesco e vizinhança que os levam
a procurar se agrupar em 'comunidade'; a busca de sua permanência em
reprodução numa mesma 'terra' [...], traduzidas como apego a terra, é
marca do sucesso de seu modo de vida e a fonte de seu cuidado com seu
ambiente.

Desta forma, os camponeses estariam centrados na reprodução familiar,
portanto, a maneira como o campesinato se organiza não é influenciado por
algumas determinantes como renda da terra, lucro ou salário, neste sentido, não
existe uma dimensão econômica que tenha que ser atingida, mas, uma
autossustentação.
Essa forma de pensar seria gerada a partir de uma racionalidade camponesa,
ou seja, de uma especificidade no comportamento da economia camponesa,
adverso daquele presente em empresas capitalistas (SILVA et al., 2009).
A reprodução familiar pode coexistir em atividades dentro e fora dos lotes,
essas estratégias não descaracteriza a unidade como camponesa. Para Wanderley
(1999, p. 29):
A pluriatividade e o trabalho externo de membros da família não
representam necessariamente a desagregação da agricultura camponesa,
mas constituem [...] elementos positivos, com o qual a própria família pode
contar para viabilizar suas estratégias de reprodução presentes e futuras.

Desde Chayanov, muitos trabalhos foram produzidos procurando desvendar a
lógica econômica da produção camponesa. No entanto, o trabalho camponês, além
de produzir alimentos, também produz categorias sociais,
pois, o processo de trabalho, além de ser um encadeamento de ações
técnicas, é também um encadeamento de ações simbólicas, ou seja, um
processo ritual. Além de produzir cultivos, o trabalho produz cultura
(WOORTMANN e WOORTMANN, 1997, p. 15).
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Nesse sentido, tentar compreender a agricultura camponesa no interior dos
lotes do Assentamento Chico Mendes I é um desafio. Trabalhar a terra, a lavoura, a
criação são formas de produzir o território camponês, e essa produção material do
território se entrelaça com outras maneiras de se produzir simbolicamente esse
espaço: costumes e tradições, solidariedade, rituais com a lavoura.
As atividades agrícolas desenvolvidas no assentamento podem ser
entendidas como estratégias familiares, que são orientadas para garantir que o
esforço da geração atual seja passado para a geração seguinte, na forma de um
patrimônio familiar (WANDERLEY, 1999).
Assim, "para além da garantia da sobrevivência no presente, as relações no
interior da família camponesa têm como referência o horizonte das gerações, isto é,
um projeto para o futuro" (WANDERLEY, 1999, p. 27).
Essas estratégias de reprodução familiar no assentamento são mediadas por
relações sociais, produção e de trabalho. O assentamento nestes 20 anos de
criação passou por diversas produções agrícolas, atualmente, a principal fonte de
renda dos camponeses é a pecuária leiteira, principalmente, para a comercialização
in natura do leite.
Relatos dos camponeses mostram que essa nova atividade foi introduzida no
assentamento devido a dois fatores: primeiro, o solo em algumas propriedades não
contribui para a produção agrícola; e, segundo, dificuldade de escoamento da
produção. Mas, essa transformação não é algo particular do assentamento.
Essa relação entre o espaço – enquanto mecanismo de produção agrícola – e
campesinato se dá de forma que os assentados trabalham a partir/nesses elementos
(solo, clima, vegetação, etc.) e estes trabalham nos assentamentos, mas, fatores
que surgem ao longo do tempo (infraestrutura, pressões de mercado, recursos
financeiros ou naturais, etc.) podem contribuir para que ocorra a transformação nas
relações de sociabilidade grupal, no tempo de trabalho, no que se produz e no que
se consome.
Araújo et al., (2018, p. 8), através de relatos de camponeses do
Assentamento Margarida Alves em Nova União (Rondônia) retrata que:
antes se plantava de tudo, arroz, milho, feijão e café, além das hortas e
também os bichos (galinhas, porcos e umas poucas vacas) a terra ainda era
boa e chovia mais. Hoje a terra não presta e a chuva diminuiu. É melhor
criar vaca que o dinheiro é certo.
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Quando nos propomos a discutir o espaço social como geração de renda,
direcionamos o olhar para o empírico, pois, este é um dos elementos que nos
permite averiguar as transformações e construções dos sujeitos do/no espaço ao
longo do tempo, ao longo de suas trajetórias.
Entre os camponeses entrevistados é unânime a transição no modo de
produzir em seus lotes. Costumavam cultivar seu próprio alimento com diversidade e
certa fartura. Contudo, essa mudança, ao passar do tempo, induz a uma hipótese de
que o camponês, dentro do assentamento, modifica seus hábitos, influenciado por
uma série de fatores externos e internos. Esses fatores podem interferir na condição
de liberdade e autonomia do camponês sobre a sua maneira de trabalhar e produzir.
Segundo Silva (2011), para o camponês, a propriedade e os instrumentos de
trabalho é fundamental no desenvolvimento de sua forma de trabalho, que se difere
da propriedade capitalista atribuída à exploração do trabalhador. A propriedade
capitalista tem por função assegurar ao capital o direito de explorar o trabalho.
Moura (1986) discute a produção camponesa como mercantil simples, o que
significa a venda de uma mercadoria que resulta em dinheiro para adquirir outra
mercadoria. Desta forma, a produção camponesa se define como uma reprodução
simples da riqueza, como uma economia camponesa. A produção mercantil simples
se difere da produção mercantil ampliada capitalista, em que o dinheiro compra a
mercadoria, assim como a força de trabalho para produzir mais dinheiro.
Chayanov (1993) busca demonstrar outra lógica de produção camponesa; o
autor partiu da ideia de que a economia camponesa se caracteriza de acordo com
as unidades de produção familiar. Assim, o trabalho do camponês tem como
finalidade a satisfação de suas necessidades. O autor expõe que cada família,
conforme sua idade, constitui em suas diferentes fases um aparato de trabalho
completamente distinto, de acordo com a sua força de trabalho, a intensidade da
demanda de suas necessidades, a relação consumo-trabalho e a possibilidade de
ampliar os princípios da cooperação.
Segundo Santos (1975) o camponês está inserido em uma classe social
definida pela forma de produção simples de mercadorias, forma de produção pela
qual é produtor direto, e ao mesmo tempo, possuidor da propriedade das formas de
produção, sendo proprietário da terra, do capital e também o trabalhador.
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especificidades. Confirmando o que Molina Filho (1974) argumenta, que a unidade
camponesa é operacionada pelo trabalho familiar e que proporciona a subsistência
da família. Nesta produção existe um pequeno excedente ao qual é comercializado
no mercado, que proporciona à família os meios para atender suas necessidades
básicas.
Desta maneira, a unidade produtiva camponesa não pode ser confundida com
empresa familiar, pois, suas bases são bastante diferentes em termos de nível dos
fatores, das relações e do volume de produção destinado ao mercado e da própria
condição socioeconômica dos responsáveis e suas famílias. O camponês tem a
necessidade de converter parte da sua produção em bens materiais, tratando a
produção como valor de troca, quanto ao valor de uso, dependendo das
necessidades.
Segundo Carvalho (1978) a agricultura camponesa se destaca pela pequena
participação no mercado, pela policultura, tecnologia simples, mão de obra
geralmente familiar, pequena área total da unidade, e de exploração, menor
utilização de capital, residindo na área ou próximo à unidade produtiva. Dessa
maneira, a produção agrícola no PA Chico Mendes I está voltada para o
autoconsumo, enquanto a pecuária leiteira e seus excedentes (bezerros, por
exemplo) estão condicionados a agregação na renda familiar com a comercialização
ao mercado e/ou atravessadores.
O leite é utilizado para a manutenção da propriedade, pagando despesas
como energia elétrica e despesas da casa; serve também para ajudar nos gastos
com a manutenção da propriedade. O gado utilizado pelos assentados é,
normalmente, de origem mestiça, pois, são mais resistentes às infestações gerais e
requer menos cuidados, logo que os camponeses dispõem de pouco recurso
financeiro.
A formação do rebanho é feita principalmente por criação própria e de forma
secundária, através de trocas para adquirir matrizes leiteiras. O gado solteiro ou as
vacas são muito importantes para os assentados. A produção rápida de matrizes
saudáveis possibilita uma média de quase um filhote por vaca, por ano. As fêmeas
são recriadas com o intuito de substituir as velhas matrizes, mas, os bezerros são
negociados após o desmame, aguardando a oportunidade de venda ou troca.
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A comercialização desses excedentes contribui em caso de possíveis
urgências, ou seja, obtenção de dinheiro rápido no caso de doenças na família.
Serve como complemento de negócio entre camponeses, açougueiros, frigoríficos e
negociantes – atravessadores. Não significa que a economia camponesa esteja
centrada no lucro, uma vez que isso entraria em conflito com o elemento central da
sua racionalidade, que é a reprodução familiar, ou seja, as necessidades familiares
(CARVALHO, 2005).
O fato de se preocupar predominantemente com a reprodução familiar não
pode significar que a produção camponesa seja uma agricultura de subsistência
(WANDERLEY, 1999; GARCIA JR, 1983). Por dois motivos a denominação
"agricultura de subsistência" para descrever o campesinato incorre em erro: a)
mesmo que contenha o elemento da subsistência, na agricultura camponesa, não
importa somente a garantia da sobrevivência imediata, mas também, a constituição,
preservação e crescimento de um patrimônio familiar (WANDERLEY, 1999, p.29); b)
a denominação "subsistência" leva a considerar uma ausência de leis econômicas e
de mediações do mercado na forma organizativa camponesa (GARCIA JR, 1983).
O mercado encontra-se numa posição diferenciada em relação a outras
produções, uma vez que nem toda produção do camponês é diretamente mercantil.
Há a presença simultânea no roçado de uma lavoura comercial, própria para fins
mercantis, e uma lavoura de subsistência, cuja marca é a alternatividade, ou seja,
essa lavoura pode tanto ser consumida quanto vendida.
A coexistência desses dois tipos de lavoura e a predominância da lavoura de
subsistência ocorrem porque a lógica do camponês é de atender ao consumo
doméstico e reproduzir as condições sociais de produção e da reprodução familiar
(GARCIA JR, 1983).
No assentamento verificamos uma diversidade de produção: abóbora,
frutíferas, pupunha, castanha, flores, hortaliças, peixe, mel, batata, café, feijão,
cacau,

banana,

milho,

mandioca

galinha,

porco,

etc.,

mas,

poucas são

comercializadas, reafirmando o que Garcia Jr (1983) coloca como lavoura de
subsistência (Figura 23).
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Figura 23 – Diversificação da produção nas propriedades pelos camponeses

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Se o camponês é produtor de parte de suas próprias mercadorias e possui
uma margem de autonomia em seu fazer cotidiano, há que se atentar para dois
riscos dessa interpretação. Uma, a superestimação do autoconsumo e da
autossuficiência em relação ao mercado (DUVAL et al., 2015).
Se nem todos os itens necessários à sobrevivência podem advir de uma
produção própria e exigem o dispêndio financeiro, supõe-se que a quantidade de
trabalho e a produção devem ser superiores à subsistência. E a quantidade de
renda, consequentemente, depende do preço obtido em uma relação nem sempre
(ou quase nunca) favorável ao camponês.
Assim, o excedente não representa aquilo que excede suas necessidades
básicas, mas sim, a complementação de seus meios de vida mediados pelo
mercado.
O caráter da alternatividade entre consumo e venda da produção não é fruto
simplesmente de uma escolha individual, senão, como necessidade para se garantir
os itens necessários à reprodução.
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Logo, podemos perceber que fatores externos e internos estão influenciando
o modo de produzir no assentamento. A introdução da pecuária leiteira e o cultivo de
colorau

nas

dinâmicas

de

produção

no

assentamento

têm

contribuído

financeiramente na renda familiar, mas, para os camponeses, é necessária uma
maior diversificação, para que não fiquem submissos apenas a duas lógicas de
mercado – laticínio e atravessadores (Figura 24).
Figura 24 – Produção de colorau e pecuária leiteira nas propriedades

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo (2018).

Oliveira Neto (2014) coloca que a predominância da pecuária leiteira dá-se ao
fato de que a mesma garante uma renda mensal segura, permitindo que a família
possa contar com uma renda fixa com poucas variações durante o ano, já que no
período de seca a produção tende a baixar.
O mais atraente desta atividade para os camponeses é o baixo risco
apresentado. Sua comercialização é garantida, o laticínio transporta a produção e
remunera mensalmente os camponeses, mesmo apresentando oscilações de
valores pagos aos assentados, esta atividade apresenta certa previsibilidade, como
dito acima.
Quanto às lavouras comerciais, os camponeses se relacionam com o
mercado, ao passo em que comercializa a produção (GARCIA JR, 1983). Isso não
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se contrapõe à racionalidade camponesa, desde que a lavoura de troca 21 esteja
subordinada à lavoura de subsistência, e a troca não vise o lucro e a acumulação de
capital, mas, a obtenção de mercadorias necessárias à reprodução familiar, que é
central no modo de produção camponês (CARVALHO, 2005).
Esta racionalidade camponesa voltada para a reprodução familiar está
retratada na fala dos assentados ao mencionarem que produzem alimentos para
consumo e que a renda proveniente da pecuária leiteira não é suficiente.
Reafirmando a necessidade de produzir e diversificar os produtos básicos para o
autoconsumo familiar (61%), reduzindo a dependência de compra de alimentos em
redes de supermercados (Gráfico 7).

DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO

Gráfico 7 – Quantitativo de camponeses entrevistados que gostariam de diversificar
a produção.
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Os outros 39% colocaram que não poderiam, devido a problemas de saúde e
precariedade de mão de obra familiar, já que seus filhos estão estudando e não
podem se dedicar integralmente às atividades da produção, além da baixa fertilidade
do solo, dificuldade de acesso a mercados, etc.

21

A lavoura de troca é compreendida como a venda de produtos pelos camponeses para que com o
ganho obtido possa obter insumos ou serviços que a propriedade não produz para garantir a
sobrevivência familiar.
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Ao analisar o gráfico 8 percebe-se que 43,9% das famílias obtêm, entorno de
1 salário mínimo22 (R$957,00), com a comercialização dos insumos produzidos nas
unidades familiares (Gráfico 8).
Gráfico 8 – Renda mensal dos camponeses entrevistados
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Um dos impactos negativos da ausência ou precária diversificação da
produção é uma certa dependência do camponês aos insumos externos – lojas
agropecuárias. Essa subordinação dos assentados aos elementos externos à
propriedade (sementes, tratores, agrotóxicos e venenos) impactam diretamente a
produção agrícola.
Essa sujeição que é impulsionada pelo mercado tem o papel de controlar as
tecnologias, os preços da produção, as práticas agrícolas empregadas, o nível da
matéria-prima exigida, os prazos da produção e o próprio preço da terra, ou seja, as
interações entre o campesinato e o mercado podem estabelecer relações sociais de
controle de/pelo espaço, relações de poder em sentido amplo, ao mesmo tempo de
forma mais concreta (dominação) e mais simbólica (um tipo de apropriação).
A perda do hábito quanto a troca e estocagem de sementes crioulas e o uso
tecnologias alternativas para a produção nas propriedades condiciona a uma
agricultura viciosa quanto ao uso de insumos industrializados (sementes
transgênicas, defensivos agrícolas, adubos químicos) aumentando o custo de
produção.
No entanto, algumas experiências existentes no PA Chico Mendes I
desenvolvidas pelos camponeses merecem destaque como: a utilização de adubos
22

O trabalho está usando o salário mínimo como parâmetro para mensurar a renda dos assentados,
todavia, reconhecemos que na ótica camponesa não podemos utilizar como padrão essa variável,
logo que esse sujeito dispõe de diversos produtos na unidade familiar para autoconsumo. Para
compreender essa lógica da economia camponesa trazemos o conceito de Chayanov destacando
que o trabalho do camponês tem como fim à satisfação de suas necessidades.

123

orgânicos provenientes da propriedade para melhoria da produção das hortaliças e
conhecimentos empíricos para eliminação de ‘pragas’ (Figura 25).
Figura 25 – Controle sustentável de pragas nas hortas e adubação orgânica

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Podemos perceber que a racionalidade camponesa está presente na
organização do trabalho e na distribuição dos produtos do trabalho. Sua maneira
singular de gerar renda a partir dos elementos presentes na propriedade caracteriza
sua familiaridade com a terra, no modo de plantar, colher e resistir ao modelo muitas
vezes imposto pelo mercado.
Todavia, para esses sujeitos, o território de vivência é mais do que um
conjunto de condições materializadas de objeto. É também um universo simbólico de
124

relações que permeiam o acesso e o domínio da terra. Nesse mundo de
significações firmam bases reprodutivas sob a concretude das lutas sociais, da
conduta não submissa, da resistência e, às vezes, em ações silenciosas perante
forças opressoras no mercado.
Mas também, podem ser base para uma submissão parcial da produção (não
do tempo, por isso, parcial), otimizando espaços do mercado para garantir os
recursos financeiros (dinheiro) na firmação de condições do seu modo de vida.
Do que foi exposto, já vimos que a luta, a resistência e a inserção no mercado
são pontos essenciais para se entender as relações de externalizações da produção
camponesa, sobretudo na sua maneira de organização, como mecanismo de
entrada no mercado. A importância de lutar na terra surge da necessidade de não
aceitar a expropriação que tende a ser retomada a qualquer momento, como
dimensão da luta de classes.
Esta expropriação pode advir, seja pela pressão sobre o domínio da
propriedade fundiária nos PA Chico Mendes I através da titulação da terra; pelo
abandono das áreas devido ao descaso do Estado; ou ainda, pela não adoção de
uma matriz produtiva capaz de gerar renda ao camponês na realidade vivida no
agrário regional.
Assim, se a terra e o trabalho são a essência do todo do camponês, a
produção é a materialização das condições objetivas de sua existência como
respostas ao momento histórico, nos padrões de consumo e de produção.
Isso significava, no contexto de propósitos do avanço das atividades
agropecuárias e da inadequação da produção agrícola camponesa, impactos que na
luta e nas organizações coletivas tinham como meta a construção de uma proposta
diferente para o desenvolvimento regional.
Dentre essas metas de construção de propostas que visa a comunidade,
destacamos a Subseção II que tratará das relações sociais dos camponeses e a
infraestrutura existente no assentamento.
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II – Relações sociais dos camponeses e infraestrutura no assentamento
Seguindo uma definição sobre assentamento rural, Zimmermann (1994, p.
205) destaca que “o assentamento é estudado enquanto um espaço de relações
sociais onde as características heterogêneas individuais, homogeneizadas no
processo de luta pela terra, ressurgem em bases novas”. Assim, o processo de
territorialização da luta pela terra promove uma homogeneidade dos indivíduos em
uma meta comum, a reforma agrária.
Com a implantação dos assentamentos em áreas conquistadas pelos
movimentos de luta, deve-se levar em consideração características peculiares
desses sujeitos, ou seja, o planejamento desse espaço não corresponde somente à
implantação de elementos urbanizadores (núcleo comunitário com escola, centro
comunitário, área de lazer, estradas), mas também, moradia e produção no contexto
do campesinato, considerando suas relações sociais e com a natureza.
No espaço físico do assentamento, do ponto de vista dos movimentos
sociais que fazem a luta pela terra, um assentamento é sinônimo de terra
conquistada, é um processo histórico de transição e transformação, de
organização do território, do espaço agrário em questão (CALDART, 2000,
p. 120).

Com a criação dos assentamentos rurais, a vida das famílias assume uma
nova dinâmica. Afinal, é um espaço que expressa conteúdos históricos, resultantes
de processos políticos e sociais, ou seja, trata-se de um espaço onde materializam
as relações sociais.
Partindo dessa definição, o assentamento rural é o locus das atividades dos
camponeses que conquistaram esse espaço e transformaram em um território com
uma identidade própria.
Este território é composto por uma identidade que o diferencia de outro, pois,
tem um sentido histórico, temporal e de apropriação distinto. E nesse sentido,
Santos (2002) afirma que:
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de
coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade.
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O
território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas
materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2002, p. 10).

No universo dos assentamentos se constroem novos atores políticos, novas
forças produtivas de contestação da ordem vigente, um desenvolvimento de ações
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sociais e populares, ou seja, é um espaço marcado pelas divergências de poderes
existentes e as relações sociais.
Dessa forma, a luta pela terra não tem somente o sentido de conquista, mas,
uma luta por sobrevivência, para produzir e comercializar, para reivindicar direitos e
políticas agrárias voltadas aos camponeses.
O II Plano Nacional de Reforma Agrária – II PNRA destaca que a dimensão
social da reestruturação fundiária se combina com importantes implicações
macroeconômicas, tais como a inclusão de sujeitos excluídos do mercado, a
geração de novas ocupações, a eficiência na implantação das políticas públicas, a
utilização de terras que não estejam cumprindo sua função social e a ampliação da
produção de alimentos.
Com a criação de assentamentos rurais em áreas arrecadadas pelo Estado
ou desapropriadas para a reforma agrária, os camponeses têm por obrigação a
constituição de associações, como mecanismo predominante de representação
desses sujeitos, “é uma espécie de ‘exigência’ do Estado: elas são a ‘personalidade
jurídica’ do assentamento e sua presença é quase obrigatória para o repasse de
créditos” (LEITE et al., 2004, p. 113).
A ideia de assentamentos rurais está relacionada a um processo social e
político de acesso a terra e de “construção de novas formas sociais” de organização
espacial, social e produtiva. As associações contribuem nesse processo de
organização, desempenhando um papel fundamental para o desenvolvimento e
consolidação dos assentamentos e, consequentemente, a inserção dos camponeses
no viés social e econômico e político.
No PA Chico Mendes I existem duas associações, sendo: Associação dos
Produtores Rurais da Reforma Agrária Pequena Vanessa – APRAPV (Figura 26) e a
Associação dos Produtores Familiares de Hortaliças do Assentamento Chico
Mendes I e II – AFRATRACHE (Figura 27). A primeira possui sede na Agrovila 3 do
PA Chico Mendes I, e a segunda no PA Chico Mendes II.
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Figura 26 – Sede da Associação dos Produtores Rurais da Reforma Agrária
Pequena Vanessa – APRAPV

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Figura 27 – Reunião extraordinária da Associação dos Produtores Familiares de
Hortaliças do Assentamento Chico Mendes I e II – AFRATRACHE

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo (2018).
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Ambas as associações passam por problemas internos e de infraestrutura.
Mesmo o gráfico 9 apresentando um nível elevado de participação em organizações
82,9% (religiosas, de crédito, sindicato, associações), destacamos que apenas 26%
deste total são membros de associações. A APRAPV, atualmente, possui apenas 16
associados, e sua estrutura dispõe de um tanque de resfriamento de leite, uma
máquina de limpar café e um trator.

MEMBRO DE ALGUMA
ASSOCIAÇÃO OU OUTRO

Gráfico 9 – Quantidade de camponeses membros de alguma organização formal ou
informal
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

No PA Chico Mendes I o pouco interesse dos assentados em participar de
grupos coletivos formais é preocupante, pois, ao passo que estes trabalham
individualmente em seus lotes, a comunidade se enfraquece.
Rocha e Apel (1992) destacam que os principais entraves à consolidação das
associações dos assentamentos rurais são:
(1) boa parte dos trabalhadores nunca foram proprietários;
(2) as propostas de agrovilas contrariam um dado cultural, a maioria quer
desenvolver uma agricultura baseada na unidade familiar;
(3) a indecisão dos assentados acarreta uma forte intervenção dos mediadores que
se apropriam da ordenação espacial, organização dos assentados e da produção.
Além disso, depois de criarem as associações, pode ocorrer de os
assentados não planejarem a aquisição de equipamentos e ter dificuldade para
organizar uma pauta de reivindicações que abranja, por ordem de prioridade, as
necessidades das famílias assentadas.
Assim, coordenação das organizações têm o papel de sensibilizar esses
sujeitos possibilitando a compreensão da importância da luta conjunta na obtenção
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de políticas públicas que atendam a comunidade. Outro fator a ser verificado é que
essas associações se insiram nos mais variados aspectos da vida do assentamento,
possibilitando a participação das famílias assentadas no processo de criação e
desenvolvimento da organização.
As associações devem buscar parcerias para que as demandas da
comunidade, independentemente qual seja: equipamentos ou melhoria de
infraestruturas básicas (estrada, educação, segurança, saúde) seja garantido aos
camponeses, caracterizando a sua luta na terra.
Miranda (2011, p. 43) destaca duas questões a respeito da problemática em
assentamentos rurais quanto às instituições sociais:
1) o associativismo e as dificuldades econômicas e 2) o conflito entre as
formas tradicionais de organização e as instituições formais, e as
contribuições das regras e normas informais no empreendimento de ações
coletivas coordenadas.

Essas problemáticas têm suas raízes na forma como irá ocorrer a
organização interna dos camponeses após a conquista da terra, que passa a sofrer
uma influência direta de órgãos governamentais, gestores das políticas fundiária e
agrícola, diminuindo gradativamente o papel desempenhado pelas assessorias, seja
da Igreja, seja de outras instituições não governamentais que os acompanharam na
luta pela conquista da terra (MOREIRA; TARGINO, 1997).
A criação de uma associação passa a ser condição necessária para que os
assentados tenham acesso aos benefícios dos programas assistenciais e creditícios
dirigidos, quer pelos órgãos gestores da política agrária, quer da política agrícola.
Algumas associações surgem, portanto, como uma imposição externa, onde o
presidente passa a ser o grande interlocutor entre a comunidade e os órgãos
públicos, propiciando o fortalecimento de uma estrutura centralizada de poder entre
os assentados.
Segundo Moreira et al. (2000) é possível encontrar casos de prefeituras que
já têm todo o processo formal de criação de associações organizado: estatutos,
convocações de reuniões, atas, etc. Basta fazer os ajustes imprescindíveis:
mudança dos nomes das associações, das datas, da composição das diretorias,
imprimir os documentos e dar entrada ao processo de registro das associações.
Esse novo modelo organizativo representa, no mínimo, duas mudanças
básicas em relação à dinâmica anterior: em primeiro lugar surge a figura de um
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presidente que, por força do cargo, passa a deter um poder que antes era distribuído
pelas diferentes comissões, originando uma estrutura verticalizada de poder e,
inclusive, dando margem à personalização do poder, alimentando tendências de
estruturação e concentração de poder que algumas vezes são vivenciadas durante o
processo de luta.
Em segundo lugar, e com raras exceções, há a exclusão de uma parcela
significativa de membros das comunidades, principalmente das mulheres, dos
jovens e das crianças, do processo de discussão dos problemas e de decisão sobre
os encaminhamentos a serem seguidos, uma vez que, em muitos casos, só os
“chefes das famílias” assentadas associam-se nas entidades criadas.
Em muitos assentamentos, não existe a consciência de pertinência a um
grupo, sendo mais facilmente manipuláveis por pessoas ou grupos políticos
localmente dominantes, sem terem passado por um processo de aprofundamento de
discussões e de formação mais sistemática no sentido de reforçar a dimensão
coletiva da vida nos assentamentos.
Tanto as organizações formais quanto as informais são necessárias à
reprodução do campesinato nos assentamentos rurais, desde que não ocorra uma
estrutura verticalizada de poder. No assentamento, áreas de socialização dos
sujeitos podem se constituir em espaços de tomada de decisões (igreja, campo de
futebol, escola) (Figura 28).
Figura 28 – Outras maneiras de envolvimento dos associados

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Para Fernandes (1994, p. 170), nessa dimensão de debates em diversificadas
formas de organização se constrói um espaço de socialização política, de conhecer
e do aprender:
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A comunicação é uma das dimensões do espaço social no processo de sua
produção. É uma atividade da organização social que se realiza como
experiência e conhecimento de tempo/espaço. No processo de organização
social, a comunidade, o sindicato, a escola, a moradia, como lugar social,
constitui o primeiro momento da construção do espaço de socialização
política. Este é o lugar e o espaço do conhecer e do aprender. É também o
lugar estratégico de formação da cidadania. Essa experiência é construída
na vida cotidiana como atividades no seio das relações sociais. É uma
experiência original para cada grupo em virtude das suas especificidades,
embora enfrentem a mesma realidade.

Esse processo de produção e reprodução das comunidades, na construção
desse espaço de socialização, parte de debates construídos coletivamente, assim
como, as conquistas no acesso às políticas públicas, da terra e do assentamento
com um todo.
Muitas vezes, a ausência dessa experiência faz esmaecer a situação de
movimento, enfraquecendo a capacidade de organização dos assentados,
comparando à condição “do acampamento o povo era mais unido”, por isso, as
ações/reivindicações eram mais efetivas e contundentes.
Na pesquisa de campo, nota-se o descaso por parte do governo municipal,
pois, as estradas e pontes dentro do assentamento estavam precárias, reforçando a
necessidade da organização dos camponeses (Figura 29).
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Figura 29 – Precariedade das infraestruturas no assentamento

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

A elaboração e não realização de políticas públicas pelo Estado são partes de
fatores condicionantes para a permanência dos camponeses, no campo. As imagens
retratam a fragilidade das infraestruturas de vias de acesso no assentamento. Por
isso, as formas de organização social de um assentamento acontecem pela
consciência construída na realidade em que se vive e na coletividade para resolução
de problemas. É, portanto, um aprendizado em um processo histórico de construção
das experiências de resistência, que demanda um conjunto de procedimentos que
toma forma.
Benedetti (2004) mostra que a organização em grupos coletivos em quatro
assentamentos rurais do Rio Grande do Sul possibilitou às famílias assentadas
melhores condições de crédito; acesso a postos de saúde, escolas, transporte
escolar, além de assistência técnica regular e de qualidade.
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Essa lógica tem como componentes constitutivos a indignação e a revolta, a
necessidade e o interesse, a consciência e a identidade, a experiência e a
resistência, o movimento e a superação. Os avanços e recuos desses processos
pelo território são determinados por um conjunto de fatores políticos e econômicos.
A capacidade de organização social, seja de maneira formal ou informal
reflete diretamente na transformação da comunidade. O assentamento Chico
Mendes I, no seu processo histórico conquistou diversas infraestruturas básicas para
atender a comunidade, como: loteamento da área, abertura de estradas, energia
elétrica, escola, Unidade Básica de Saúde, resultado de articulações de lideranças
existentes na comunidade, fundamentado no conhecimento desses sujeitos e de
sua(s) história(s) (Figura 30).
Figura 30 – Unidade básica de saúde Chico Mendes I e Escola Florestan Fernandes

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Tanto a Unidade Básica de Saúde Chico Mendes I – UBS, inaugurada em
2015, quanto a Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental – EMEIEF
Florestan Fernandes, fundada em 2003, foram conquistadas através da união dos
camponeses.
Atualmente, a UBS atende duas vezes por semana; os serviços prestados
são: vacinação, preventivo, teste rápido, palestras e agendamento ao dentista. Ao
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todo são oito funcionários, que são: três agentes de saúde, uma zeladora, um
motorista, uma doutora; uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma dentista
e sua auxiliar.
Os agentes de saúde são todos do assentamento, assim como a zeladora, o
restante da equipe é da cidade de Presidente Médici (Rondônia).
Neste sentido, trazemos Fernandes (1994), que coloca essa conquista como
resultado de um espaço interativo que é um estágio mais avançado do processo de
luta em que os sujeitos em movimento, no processo de organização, já possuem o
conhecimento crítico de sua realidade e a consciência da possibilidade de ação. O
espaço interativo já possui um determinado conteúdo, construído pela memória,
pelas referências históricas e pelas experiências vividas.
É necessário levar em conta também que essa percepção e essa consciência
despertadas em parte pela própria vivência de uma situação de exclusão e de
privação, só ganha de fato consciência e amplitude política quando esses sujeitos
começam a discutir os seus problemas no interior de um espaço interativo,
mediatizado por um discurso crítico, que permita situar essa percepção e essa
consciência imediatista num plano mais amplo.
Todo assentamento resulta de um processo associativo de luta pelo acesso a
terra. Porém, uma vez estabelecido, o assentamento, o trabalho associativo pode
arrefecer, como se o acesso a terra fosse o fim último, já alcançado, e não um meio
para viabilizar a construção de uma comunidade consolidada. Porque compreender
as relações sociais organizativas nesses espaços consiste em entender os objetivos
coletivos dos assentados, seus comportamentos e contradições em seus espaços.
A luta pela garantia de acesso a terra não garante, por si só, ao camponês, as
condições necessárias para a sua permanência no campo. É necessário, pois, a
garantia de políticas públicas pensadas a partir das especificidades dos sujeitos,
tendo a tríade (campo, políticas públicas e educação) como base elementar para a
consolidação do conjunto de ações e políticas na luta pela implementação da
Reforma Agrária.
Pode-se constatar que, no processo organizativo do PA Chico Mendes I, não
foi garantida uma construção sólida das dimensões políticas, sociais, econômicas e
culturais constituintes da identidade coletiva. Parte-se do entendimento de que
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emancipação e autonomia política é um processo que demanda tempo necessário
para o amadurecimento da consciência e identidade.
A formação política-organizativa do assentamento teve como entrave o tempo
insuficiente para a incorporação de uma identidade enquanto camponês no processo
de luta de classe, não em seu processo de acampamento, mas, em seu período de
assentamento, que durante essas duas décadas de constituição vem sofrendo com
uma mudança em sua base com a inserção de novos sujeitos nesse espaço social.
Nessa última subseção serão abordadas as interferências no modo de vida
dos camponeses quanto aos agentes externos à comunidade, mostrará que não são
apenas os sujeitos provenientes do assentamento que influenciam nas dinâmicas
das unidades familiares, mas, todo e qualquer sujeito presente nesse espaço social.

136

III – Relação dos camponeses com agentes externos: desafios frente às
políticas públicas
As principais formas de materialização da luta pela terra são os
assentamentos e acampamentos. Não aceitando o destino de expropriados,
organizam intensos protestos e reivindicações por terra que representam a criação e
recriação da luta nos acampamentos (SOL; MARAFON; SEABRA, 2012). Porém, a
identidade camponesa é reconstruída a partir do acesso a terra e nas lutas para se
manter na terra.
Para Leite e Ávila (2007) a distribuição de terras, aliada a um conjunto de
políticas, é um importante condicionante de sucesso para a Reforma Agrária. Logo,
seria necessária a adoção de políticas de desenvolvimento rural e regional, a fim de
fomentar as atividades nos assentamentos rurais.
Porém, são inúmeros os problemas de ordem técnica e financeira que
prevalecem desde o início da implantação dos assentamentos de reforma agrária, o
que torna o processo difícil, com base na falta de pesquisa e assistência técnica na
esfera produtiva, na baixa disponibilidade de recursos financeiros no início da
estruturação e na disponibilização de terras para assentamentos em áreas de terras
exauridas, inadequadas e muitas vezes de baixa qualidade.
No Assentamento Chico Mendes I, os camponeses destacaram diversos
problemas que inviabilizam o aumento da produtividade em escala de prioridade:
1º - Falta de implementos agrícolas;
2º - Deficiência na manutenção das estradas;
3º - Ausência de água para irrigação;

4º - Carência de assistência técnica;
5º - Baixa qualidade do solo;

6º - Pragas nas plantações e pastagens;
7º - Precariedade na obtenção de insumos – adubo e calcário;
8º - Pouca valorização do preço dos produtos agrícolas.
A produção agrícola envolve questões muito diversas. Por um lado, os
recursos naturais têm influência direta sobre as formas de produção como qualidade
dos solos, as características do relevo, o clima e a disponibilidade de recursos
hídricos são as características essenciais. Essas definem as espécies que podem
ser cultivadas, sua produtividade, a tecnologia, o custo de obtenção da produção.
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De outro lado estão as características regionais e de infraestrutura (energia
elétrica; rodovias, ferrovias e hidrovias; a proximidade e a dinâmica do mercado
consumidor e fornecedor; os valores culturais; o preço e a dinâmica do mercado de
terras) vão moldar os sistemas de produção (aqueles aptos) e definir a dinâmica e a
forma como a produção é realizada.
No PA Chico Mendes I essas características naturais, políticas e de
infraestrutura atreladas à carência de recursos financeiros contribui para que a
produção e o modo de vida no assentamento sejam influenciados diretamente por
agentes externos a comunidade (Figura 31).
Figura 31 – Agentes externos que influenciam a vida dos camponeses no
assentamento.

Fonte: Elaborado pela autora (Lima, 2019).

Discutir a relação dos assentados com os agentes externos à comunidade
remete-nos a compreender as dinâmicas de produção e reprodução do campesinato
nos assentamentos rurais em seu aspecto político, social e econômico.
Durante as entrevistas notamos que a infraestrutura, as políticas públicas, o
mercado e a assistência técnica interagem direta ou indiretamente com esses
sujeitos, caracterizando, em alguns casos, extrema dependência e possíveis
vínculos que podem beneficiar a comunidade, mas que devido a sua burocracia ou
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precariedade restringem os espaços de reprodução familiar. Ao observar o quadro 8
podemos perceber os tipos de relações existentes entre os camponeses e os
agentes externos no assentamento.
Quadro 8 – Agentes externos e seu tipo de relação com os camponeses
AGENTES
EXTERNOS

TIPO DE RELAÇÃO

Estado

Políticas públicas
(Crédito e Programas)

Diversas políticas e
programas existentes

Burocracia e morosidade

Prefeitura
Municipal

Infraestrutura (Escola,
UBS, estradas)

Infraestruturas presentes
no assentamento

Deficiência na
manutenção e
investimentos de
ampliação

Título de Domínio

Instituição reguladora
existente

Morosidade no processo
de entrega dos títulos e
aumento da especulação
fundiária

Incra

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

Emater

Assistência técnica

Empresa prestadora
existente

Ausência de recursos
financeiros pela empresa
e de convênios para a
execução de Ater no
assentamento

Mercado

Laticínio e
atravessadores

Escoamento da produção

Dependência pelo
camponês aos preços
ditados pelo mercado

Fonte: Elaborado pela autora (LIMA, 2019).

As políticas públicas expandiram-se em meados da década de 1990, com
enfoque diversificado em termos de apoio aos assentamentos de Reforma Agrária,
ao crédito, às políticas de segurança alimentar, à comercialização institucional, ao
combate as formas precárias de trabalho, à regularização fundiária, ao apoio às
comunidades tradicionais e às ações de desenvolvimento territorial (SCHNEIDER et
al., 2010).
Os camponeses do PA Chico Mendes I obtiveram acesso às políticas públicas
através do Incra, principalmente, relativo ao crédito (85,4%), pelo Programa de
Crédito Especial para Reforma Agrária – PROCERA e, posteriormente, pelo Banco
da Amazônia, Banco do Brasil e Cresol.
Atualmente,

68,3%

dos

camponeses

não

têm

interesse

em

fazer

financiamento, pois, a maioria ainda está quitando créditos anteriores, afinal, 85,4%
dos assentados já realizaram algum tipo de financiamento; àqueles que têm
pretensão, não acessam, pela burocracia ou por terem seu nome bloqueado (Gráfico
10).
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REALIZOU FINANCIAMENTO

Gráfico 10 – Camponeses que acessaram linhas de financiamento e tem pretensão
de acessar
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Dentre os programas de financiamento mais acessados, destacamos o
Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF nas
seguintes linhas: A, B, Mais Alimento, Custeio, Mulher. O objetivo dos camponeses,
a partir destes créditos, era custear: reforma de cerca, construção de curral, manejo
de pastagem, compra de gado, entre outros.
O PRONAF foi e é praticamente a única política pública massiva de apoio ao
campesinato, assim mesmo, está longe de alcançar a totalidade da população
camponesa do país, além de apresentar limites insuperáveis, pois, não é mais um
instrumento adequado para o conjunto de novos desafios que o campesinato
apresenta para a sociedade e que a sociedade apresenta ao campesinato
(GÖRGEN, 2012).
Quanto aos Programas de Governo, apenas 31,7% dos camponeses tem
acesso, estando vinculados apenas a dois Programas: Programa Bolsa Família
(76%) e ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA (23%) (Gráfico 11).
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PROGRAMA DO GOVERNO

Gráfico 11 – Programas governamentais acessados pelos camponeses
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Quanto ao PAA, os camponeses problematizaram diversos gargalos que são
vivenciados no momento da comercialização, dentre eles: dificuldade de
deslocamento com os produtos, pois, nem todos possuem transporte particular, além
disso, as estradas estão em péssimo estado; o calendário do programa muitas
vezes não condiz com o tempo de produção de determinadas mercadorias, por isso,
houve relatos de que quilos de alimentos foram distribuídos aos porcos; dentre
outros (Figura 32).
Figura 32 – Propriedade que produz hortaliças orgânicas para serem entregues ao
PAA

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo (2018).
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Matheus (2011) aborda o fato de que, apesar da importância dos programas,
estes ainda apresentam limites a serem superados, para que avance na melhoria da
qualidade de vida dos camponeses. O número de favorecidos pelo PAA ainda é
muito pequeno, e o valor máximo de aquisições por camponês/ano é muito baixo.
No estudo realizado por Freitas et al. (2016) mais de 20% dos entrevistados
afirmaram que a secretaria responsável pela aquisição dos alimentos não consegue
atender a todos os beneficiários, e isso se dá pela quantidade mínima de técnicos
atuantes dentro do programa, ou seja, a demanda de camponeses é maior que o
número de técnicos disponíveis.
Quanto à assistência técnica, o trabalho realizado por Lima et al. (2016)
aponta a dificuldade de garantir Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater aos
camponeses do Território Central de Rondônia23, devido à reduzida quantidade de
técnicos para suprir a demanda existente, além da precariedade dos carros e
equipamentos existentes nos escritórios locais da Empresa Estadual de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – EMATER, principal empresa de
Ater pública em Rondônia.
Alguns extensionistas tinham dificuldade em dimensionar a quantidade de
famílias atendidas pela unidade operacional – UP. Todavia, estes
corroboravam que a quantidade de camponeses a serem atendidos era
superior ao número de técnicos, o portal da transparência de 2015 da
EMATER mostra que para atender uma meta de 9.524 camponeses no
Território Central de Rondônia, a empresa possuía apenas 149
extensionistas, deste total 35 estava em cargos administrativos, apoio/vigia
e serviços gerais, além dessas limitações a empresa possui deficiência na
frota de veículos e carência de combustíveis inviabilizando por algumas
vezes as saídas a campo. A EMATER atende via chamadas públicas,
portanto, são apenas 114 técnicos para atender 13 municípios nos
seguintes programas: Programa de Aquisição de Alimento – PAA, Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, programas voltados a
agroecologia, piscicultura, Cadastro Ambiental Rural – CAR, entre outros
(LIMA et al., 2016, p. 13).

No PA Chico Mendes I evidenciou-se gargalos nos serviços prestados pela
EMATER, pois, 53,7% das propriedades não recebem assistência técnica (Gráfico
12).

23

Visando uma maior maximização na utilização de recursos (humanos, materiais, econômicos, etc.),
em 2003 foi criado pelo Governo Federal o Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de
Territórios Rurais – PRONAT, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA. Rondônia é composto por sete Territórios, sendo o
Território Central formado por 13 municípios, sendo eles: Alvorada d’Oeste, Governador Jorge
Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici,
Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso (LIMA et al., 2016).
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Gráfico 12 – Quantidade de camponeses que recebem assistência técnica em suas
propriedades
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Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Os métodos normalmente utilizados para a prestação dos serviços de Ater
consideram três tipos atendimentos: o primeiro é o individual, que prevê atividades
de visita técnica ao lote – ou à propriedade – do beneficiário, contato pessoal entre o
técnico e o beneficiário, a realização de experimento no lote ou na propriedade rural
considerando esse local como uma unidade de observação.
O segundo é o atendimento em grupo, realizado através de reuniões em
grupo, demonstração prática de técnicas ou métodos que possam ser replicados
para vizinhos, adoção de unidade demonstrativa para a disseminação de
conhecimento e uso de tecnologia, realização de cursos e dias de campo, entre
outras; o terceiro é o atendimento em massa, através de exposições ou feiras,
realização de semana especial, campanhas, entre outras (PEIXOTO, 2008).
A instituição tem por objetivo o desenvolvimento rural sustentável aliado à
segurança alimentar através de ações de fomento à agroindustrialização e a
agregação de valor à produção primária, promovendo a inclusão social, ao mesmo
tempo em que respeita as diversidades socioculturais, raciais e de gênero (RICCI et
al., 2007).
A Emater/RO tem apoiado alguns programas de fomento quanto à produção
agrícola no PA Chico Mendes I. Durante o trabalho de campo notamos que o cultivo
do café clonal tem se expandido no assentamento, principalmente, nas propriedades
que dispõem de recursos hídricos (Figura 33).
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Figura 33 – Programa vinculado à EMATER de produção de café clonal

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo (2018).

O Incra desenvolveu, em 2004, o Programa de Assessoria Técnica, Social e
Ambiental à Reforma Agrária – Programa de ATES para contribuir com a assessoria
técnica nos assentamentos rurais. Em situação de campo foram constatadas muitas
dificuldades que impediam a boa atuação dos técnicos de ATER.
Questões relevantes são o histórico de endividamento das famílias
assentadas, a disponibilidade média de mão de obra na constituição atual das
famílias, entre outros. Muito dos gargalos contidos nos assentamentos por diversas
vezes perpassa toda a execução do trabalho técnico do profissional de ATER
nesses espaços.
As políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater são valiosos
instrumentos para o cumprimento das disposições constitucionais e deveriam ser
conduzidos pelas estruturas governamentais como uma verdadeira ferramenta para
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ação, programa e instrumentos administrativos de operacionalização dos direitos
assegurados na Constituição Federal.
Mas, os trabalhos de base ainda são deficientes, não conseguem atender as
demandas de todos os camponeses e atendê-los de acordo com suas
especificidades.
As visitas, geralmente esporádicas, contribuem para o aumento dos
problemas vinculados à produção e produtividade no assentamento, além disso,
percebe-se o uso frequente de defensivos agrícolas nas pastagens e em diferentes
cultivos (feijão, colorau, etc.). O objetivo do uso visa o combate e prevenção de
“pragas” que possa prejudicar os cultivos (Figuras 34 e 35).
Figura 34 – Pragas no cultivo de colorau

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.

Figura 35 – Praga na pastagem

Fonte: Elaborado pela autora no trabalho de campo, 2018.
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Quanto ao uso de defensivos agrícolas no campo dados divulgados pela
Anvisa (2012) coloca o Brasil como o maior mercado mundial de agrotóxicos. A
posição alçada pelo país de maior consumidor de agrotóxico (seguido pelo EUA)
está inserida no contexto de ajuste produtivo do agronegócio de exercer, no plano
das expectativas, o papel de maior produtor de commodities para o mercado
mundial.
Nos últimos 10 anos, o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%. O
mercado brasileiro cresceu 190%. Em 2010, o mercado nacional movimentou cerca
de U$ 7,3 bilhões e representou 19% do mercado global de agrotóxicos. Já os
Estados Unidos foram responsáveis por 17% do mercado mundial. As maiores
empresas que controlam o mercado nacional de agrotóxicos são multinacionais
instaladas no Brasil (por exemplo, Basf, Bayer, Dupont, Monsanto, Syngenta, Dow).
A legislação federal sobre agrotóxicos e afins coloca que essas substâncias
químicas são classificadas como:
(...) produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos,
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de
florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento
(Decreto n.º 4.074, de 04 de janeiro de 2002).

De acordo com Morais e Monteiro (2006) os agrotóxicos estão causando
grandes consequências na saúde humana, pode ocorrer de forma leve, moderada
ou grave24, a depender da quantidade de veneno absorvido, do tempo de absorção,
da toxicidade do produto e do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento
médico.
Manifesta-se através de um conjunto de sinais e sintomas, que se
apresentam de forma súbita, alguns minutos ou algumas horas após a exposição
excessiva de um indivíduo ou de um grupo de pessoas a um agrotóxico. Tal
24

INTOXICAÇÃO AGUDA LEVE. Quadro clínico caracterizado por cefaléia, irritação cutâneo-mucosa,
dermatite de contato irritativa ou por hipersensibilização, náusea e discreta tontura. INTOXICAÇÃO
AGUDA MODERADA. Quadro clínico caracterizado por cefaléia intensa, náusea, vômitos, cólicas
abdominais, tontura mais intensa, fraqueza generalizada, parestesias, dispnéia, salivação e sudorese
aumentadas. INTOXICAÇÃO AGUDA GRAVE. Quadro clínico grave, caracterizado por miose,
hipotensão, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, pneumonite
química, convulsões, alterações da consciência, choque, coma, podendo evoluir para óbito.
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exposição geralmente é única e ocorre num período de até 24 horas, acarretando
efeitos rápidos sobre a saúde.
Na visão de Veiga (2007), as medidas de prevenção seriam aquelas que
eliminam ou reduzem os riscos e perigos, atuando na sua fonte, ou seja, evitam e/ou
reduzem a geração do risco ou do perigo.
A prevenção deveria ser priorizada em relação a medidas de proteção ou
atenuação dos riscos ou dos perigos. Na maioria das situações, “proteger” parece
ser mais “econômico” do que prevenir. Embora tal realidade tenha sido inicialmente
detectada em grandes propriedades rurais, seus efeitos são atualmente registrados
também nas pequenas, onde camponeses intensificam cada vez mais o uso de
produtos químicos em suas plantações.
No PA Chico Mendes I, a principal forma de pulverização de defensivos
agrícolas nas plantações é através da manipulação da bomba costal de 20 litros,
logo, em função das inadequações oferecidas através deste instrumento de trabalho,
há uma imensa exposição dos trabalhadores diretamente aos agrotóxicos no
momento da aspersão nas plantações, haja vista, que no tocante à sua segurança
pessoal dificilmente esses sujeitos fazem o uso de Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs (Figura 36).
Figura 36 – Utilização de defensivo agrícola com a manipulação da bomba costal de
20 litros

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Essas estratégias adotadas pelos camponeses na forma de produzir e
controlar as “doenças e pragas” na propriedade tem e efeito na lógica imposta pelo
mercado. Com o avanço do capitalismo e da ideologia industrial nos assentamentos,
surgem cada vez mais constrangimentos impostos aos camponeses. Com isso, o
147

mercado passa a ser o responsável pela produção agrícola, controlando as
tecnologias (sementes, tratores, agrotóxicos e venenos) preços, práticas agrícolas
empregadas e a comercialização.
Compreender

essas

dinâmicas

e

estratégias

de

reprodução

nos

assentamentos rurais nos coloca a refletir sobre os principais problemas enfrentados
por esses camponeses, suas vivências e experiências que estão face a face às
lógicas ditadas pelo mercado, por muitas vezes ficam à mercê de políticas públicas
que não atendem suas demandas e tentam molda-los às dinâmicas do capital.
Nesse processo de construção desse espaço social que pode ser influenciado
por esses fatores percebemos a materialização da identidade camponesa, que se
configura através do trabalho, das relações familiares e comunitárias e, neste caso,
do envolvimento com os movimentos sociais. Estes elementos estão intimamente
ligados ao apego pelos valores como a solidariedade e a honestidade, e pela
relação do cultivo da terra que marca de modo decisivo as formas de organizar a
vida social do campesinato.
Os agentes externos à comunidade interferem diretamente no modo de vida
do assentamento, o descaso com as infraestruturas básicas (estradas e pontes)
dificulta o escoamento da produção, burocracia no acesso às políticas públicas
reduzem as perspectivas dos assentados em realizar financiamentos para melhorar
as condições de produção nas unidades familiares, assim como a possiblidade de
participar de programas federais (PAA, PNAE, etc.) e de assistência técnica.
Outros elementos como educação, cultura, trabalho, organização política,
etc.,

são

relações

sociais

constituintes

das

dimensões

territoriais.

São,

concomitantemente, interativas e completivas. Elas não existem em separado. A
educação não existe fora do território, assim como a cultura, a economia e todas as
outras dimensões.
A análise separada das relações sociais e dos territórios é uma forma de
construir dicotomias. E também é uma forma de dominação, porque, na dicotomia,
as relações sociais aparecem como totalidade, e o território apenas como elemento
secundário, como palco onde as relações sociais se realizam.
Contudo, as relações não se desenvolvem no vácuo, mas sim, nos territórios.
As relações são construídas para transformá-lo, portanto, ambos possuem a mesma
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importância. As relações sociais e os territórios devem ser analisados em suas
complementariedades.
Discutir o assentamento como um espaço constituído dessas relações sociais
e as interferências que os agentes externos (mercado, Estado, etc.) possuem sobre
o modo de vida desses sujeitos se torna importante ao passo que compreendemos
as dinâmicas existentes na comunidade, pois, o camponeses não existe de maneira
isolada, ele participa das redes de comercialização, acessa políticas públicas,
trabalha, estuda, se organiza, mas diante de todos esses fatores colocamos como
principal mecanismo de territorialização a sua identidade camponesa.
Que é produzida na resistência diante das dificuldades encontradas em seu
cotidiano. Tais resistências são marcadas pela capacidade de enxergar maneiras de
se territorializar a partir do seu modo de vida que está enraizado na família e sua
visão de mundo, caracterizado pelo seu modo de trabalhar a terra, a lavoura. E essa
produção material do território se entrelaça com outras maneiras de se produzir
simbolicamente esse espaço: costumes e tradições, solidariedade, rituais com a
lavoura no assentamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutir o papel do campesinato na luta pela terra e sua luta na terra consiste
em compreender as relações sociais existentes em seu território, para isso, colocase a necessidade de entender seu processo histórico e os percalços para a
realização do projeto de autonomia e organização camponesa.
Esse espaço social produzido/construído possui múltiplos significados e
enfrentamentos, principalmente em se tratando da criação de assentamentos rurais,
consiste em evidenciar os atores políticos e as divergências entre as relações
estabelecidas nesse espaço social.
A criação do PA Chico Mendes I foi caracterizada por um contínuo processo
de aprendizado, interação e luta. O sentido da interação está nas trocas de
experiências, no conhecimento das trajetórias de vida, na conscientização da
condição de expropriados e explorados, na construção da identidade camponesa.
Como podemos verificar na pesquisa, os assentados estão envelhecendo e, a
questão do futuro do assentamento passa pela existência de um projeto familiar de
“ficar na terra”, de uma estratégia familiar para a continuidade e aprofundamento da
experiência produtiva (trabalho) para a juventude do campo.
Afinal, a reprodução familiar camponesa não se restringe apenas à
quantidade de filhos, mas, ao desmembramento destes com a ida para o
assentamento, alguns não acompanham os pais ou ainda não permanecem na
propriedade quando atingem a maior idade (18 anos), por não compartilharem da
mesma vontade de viver no campo ou, em sua maioria, pela falta de oportunidades
de emprego e estudo no meio rural.
Assim, a questão da saída dos jovens do campo torna-se uma problemática
central por ameaçar a reprodução familiar e a formação de novas gerações de
camponeses, tornando-se necessário investigar os diferentes aspectos acerca do
fenômeno social da migração, articulando tanto os aspectos econômicos e sociais,
como os fatores subjetivos.
A vida no assentamento, ao mesmo tempo em que aponta para a construção
de outras possibilidades e identidades, apresenta obstáculos, os quais dificultam a
permanência não só dos jovens no campo, mas, a reprodução familiar, nos aspectos
sociais e econômicos.
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É necessário discutir e propor um modelo de desenvolvimento territorial
voltado para o campesinato em assentamentos rurais, colocando a reprodução
familiar como eixo central nesta discussão que envolve “terra de trabalho”, geração e
gênero, como demonstrado na pesquisa.
E é através de novas estratégias políticas, econômicas e sociais direcionadas
à educação, produção, lazer e infraestrutura no campo que podemos contribuir com
esse processo de fortalecimento da criação e recriação desses sujeitos em seu
espaço social.
A

partir

dessas

concepções,

entendemos

que

o

processo

de

produção/transformação do espaço social pode ser produzido pela materialização
dos assentamentos rurais. Neste contexto, o PA Chico Mendes I foi constituído
através de variadas formas de organização, de conflitos e de enfrentamentos
realizados nos diversos níveis das relações sociais. Estas dimensões têm a sua
origem no próprio desenvolvimento das ações organizadas pelos assentados na
construção, conquista e controle do seu próprio espaço.
Diante dessa perspectiva, a política de assentamentos rurais do governo
federal, impulsionada pela reforma agrária, chama atenção para a seguinte questão:
nunca houve reforma agrária no país, mas sim, a conquista através da luta.
Quando trazemos as realidades vivenciadas no campo e nos assentamentos
rurais, especificamente para esse trabalho o PA Chico Mendes I, nos cabe,
enquanto pesquisadores, investigar e interpretar cuidadosamente a reforma agrária
presente no meio rural, e não na linguagem do Estado, das classes dominantes.
Ao se apropriar dessas indagações e interpretações durante o trabalho
verificamos que os assentamentos implantados são resultados da luta pela terra.
Essa apropriação do território pelas lutas camponesas é fundamental para a
efetivação da política de assentamentos rurais. E a isso chamamos, incorretamente,
de reforma agrária.
No caso do PA Chico Mendes I, os assentados apenas conseguiram efetivar
a conquista da terra através de ocupação, manifestações, reuniões, enfim, após
muita luta. Então, como chamar essa e outras realidades vivenciadas no campo de
reforma agrária. A estrutura fundiária ainda permanece concentrada contribuindo
para o crescimento do número de sem-terra.

151

O Estado, enquanto gestor e executor dos projetos de reforma agrária é o
principal responsável por essa realidade. Afinal, esse pode possibilitar a morosidade
ou agilidade dos processos de constituição dos assentamentos rurais.
A pesquisa aponta outra questão quanto aos assentamentos rurais, que é
quanto aos Títulos de Domínio. Conquanto possa ser visto como garantia de acesso
a terra aos atuais possuintes ou mesmo como forma de “libertação” dos assentados
da tutela do Estado.
Se, por um lado, gera benefícios imediatos aos atuais possuintes, ela
significa, por outro lado, a transferência de parte expressiva das terras públicas ao
domínio privado, expondo-as, a partir disso, aos mecanismos de funcionamento de
um mercado altamente concentrador capaz de recolocar o problema do acesso a
terra em áreas em que as lutas sociais camponesas, conjugadas à política pública
de reforma agrária havia, ao menos, atenuado a concentração da propriedade.
Diante desse contexto, a pesquisa aponta que no PA Chico Mendes I não
ocorre, pelo menos ainda, mecanismos concentradores de terras, ao contrário, lotes
estão se fragmentando em chácaras, mas, esse cenário coloca em discussão outro
questionamento quanto aos sujeitos que estão se territorializando dentro desse
espaço, que foi conquistado através de enfrentamentos camponeses, já que o
parcelamento dos lotes em chácaras aumentou nos últimos 15 anos no
assentamento.
As dinâmicas existentes em cada lote e em cada agrovila diferenciam-se por
diversas características, sejam econômica, social ou ambiental, o que pode ter
contribuído para essa nova configuração no assentamento. Nessa lógica, percebese que os camponeses nos assentamentos rurais encontraram na terra, por meio da
luta, uma possibilidade de reconstruir suas vidas com dignidade, mas é preciso
compreender que esse espaço ainda é constituído de luta e resistência.
Por isso, compreender a maneira como as propriedades no assentamento se
constituíram em seus enfrentamentos, e como isso reflete nas dinâmicas das
relações sociais desses sujeitos com os agentes externos à comunidade,
compreender sua lógica de funcionamento elencando suas potencialidades e
fraquezas consistem no dimensionamento da construção de cenários futuros que
possam contribuir para o modo de vida dos camponeses, sua maneira de trabalhar e
se organizar.
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Sobre o trabalho e as formas de produção camponesa, constituem-se de
modo diferenciado em relação às formas de produção capitalistas. Primeiramente
pela “força de trabalho familiar” fundamental para o trabalho na unidade camponesa;
“Ajuda Mútua entre os camponeses” que se fundamenta na prática do mutirão ou
auxílio simples nos dias de trabalho entre eles; e “parceria” decorre da ausência de
condições financeiras e ao contratar um parceiro os custos e também os lucros são
divididos.
Sua relação com a terra e, precisamente, com sua propriedade envolve entre
essas formas de trabalho a possibilidade de transformar o novo espaço conquistado,
a princípio, amplo e não delimitado, em retratos de muitos sonhos que se inscrevem
no espaço como constelações.
Desta forma, os camponeses estariam centrados na reprodução familiar,
portanto, a maneira como o campesinato se organiza não é influenciado por
algumas determinantes como renda da terra, lucro ou salário, neste sentido, não
existe uma dimensão econômica que tenha que ser atingida.
Essa forma de pensar seria gerada a partir de uma racionalidade camponesa,
ou seja, de uma especificidade no comportamento da economia camponesa, diverso
daquele presente em empresas capitalistas.
A reprodução familiar pode coexistir em atividades dentro e fora dos lotes,
essas estratégias não descaracterizam a unidade como camponesa. Assim, o
trabalho camponês, além de produzir alimentos, também produz categorias sociais,
pois o processo de trabalho, além de ser um encadeamento de ações técnicas, é
também um encadeamento de ações simbólicas, ou seja, um processo ritual.
Nesse sentido, tentar compreender a agricultura camponesa no interior dos
lotes do Assentamento Chico Mendes I é um desafio. Trabalhar a terra, a lavoura, a
criação são formas de produzir o território camponês, e essa produção material do
território se entrelaça com outras maneiras de se produzir simbolicamente esse
espaço: costumes e tradições, solidariedade, rituais com a lavoura.
Essa relação entre o espaço – enquanto mecanismo de produção agrícola – e
campesinato se dá de forma que os assentados trabalham a partir/nesses elementos
(solo, clima, vegetação, etc.) e estes trabalham nos assentamentos, mas, fatores
que surgem ao longo do tempo (infraestrutura, pressões de mercado, recursos
financeiros ou naturais, etc.) podem contribuir para que ocorra a transformação nas
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relações de sociabilidade grupal, no tempo de trabalho, no que se produz e no que
se consome.
Entre os camponeses entrevistados é unânime a transição no modo de
produzir em seus lotes. Costumavam cultivar seu próprio alimento com diversidade e
certa fartura. O assentamento nestes 20 anos de criação passou por diversas
produções agrícolas, atualmente, a principal fonte de renda dos camponeses é a
pecuária leiteira, principalmente para a comercialização in natura do leite. Essa
mudança, ao passar do tempo, induz a uma hipótese de que o camponês, dentro do
assentamento, modifica seus hábitos, influenciado por uma série de fatores externos
e internos.
Podemos perceber que a racionalidade camponesa está presente na
organização do trabalho e na distribuição dos produtos do trabalho. Sua maneira
singular de gerar renda a partir dos elementos presentes na propriedade caracteriza
sua familiaridade com a terra, no modo de plantar, colher e resistir ao modelo,
muitas vezes imposto pelo mercado.
Todavia, para esses sujeitos, o território de vivência é mais do que um
conjunto de condições materializadas de objeto. É também um universo simbólico de
relações que permeiam o acesso e o domínio da terra. Nesse mundo de
significações, firmam bases reprodutivas sob a concretude das lutas sociais, da
conduta não submissa, da resistência e, às vezes, em ações silenciosas perante
forças opressoras no mercado.
Mas também, podem ser base para uma submissão parcial da produção (não
do tempo, por isso, parcial), otimizando espaços do mercado para garantir os
recursos financeiros (dinheiro) na firmação de condições do seu modo de vida.
Do que foi exposto, já vimos que a luta, a resistência e a inserção no mercado
são pontos essenciais para se entender as relações de externalizações da produção
camponesa, sobretudo na sua maneira de organização, como mecanismo de
entrada no mercado. A importância de lutar na terra surge da necessidade de não
aceitar a expropriação que tende a ser retomada a qualquer momento, como
dimensão da luta de classes.
Esta expropriação pode advir, seja pela pressão sobre o domínio da
propriedade fundiária no PA Chico Mendes I através da titulação da terra; pelo
abandono das áreas devido ao descaso do Estado; seja pela não adoção de uma
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matriz produtiva capaz de gerar renda ao camponês na realidade vivida no agrário
regional.
Assim, se a terra e o trabalho são a essência do todo do camponês, a
produção é a materialização das condições objetivas de sua existência como
respostas ao momento histórico, nos padrões de consumo e de produção.
Isso significava, no contexto de propósitos do avanço das atividades
agropecuárias e da inadequação da produção agrícola camponesa, impactos que na
luta e nas organizações coletivas tinham como meta a construção de uma proposta
diferente para o desenvolvimento regional.
A ideia de assentamentos rurais está relacionada a um processo social e
político de acesso a terra e de “construção de novas formas sociais” de organização
espacial, social e produtiva. As associações contribuem nesse processo de
organização, desempenhando um papel fundamental para o desenvolvimento e
consolidação dos assentamentos e, consequentemente, a inserção dos camponeses
no viés social, econômico e político.
A luta pela garantia de acesso a terra não garante, por si só, ao camponês, as
condições necessárias para a sua permanência no campo. É necessário, pois, a
garantia de políticas públicas pensadas a partir das especificidades dos sujeitos,
tendo a tríade (campo, políticas públicas e educação) como base elementar para a
consolidação do conjunto de ações e políticas na luta pela implementação da
Reforma Agrária.
Pode-se constatar que, no processo organizativo do PA Chico Mendes I, não
foi garantida uma construção sólida das dimensões políticas, sociais, econômicas e
culturais constituintes da identidade coletiva. Parte-se do entendimento de que
emancipação e autonomia política são processos que demandam tempo necessário
para o amadurecimento da consciência e identidade.
A formação política-organizativa do assentamento teve como entrave o tempo
insuficiente para a incorporação de uma identidade enquanto camponês no processo
de luta de classe, não em seu processo de acampamento, mas, em seu período de
assentamento, que durante essas duas décadas de constituição vem sofrendo com
uma mudança em sua base, com a inserção de novos sujeitos nesse espaço social.
Compreender essas dinâmicas e estratégias de produção e reprodução nos
assentamentos rurais nos coloca a refletir sobre os principais problemas enfrentados
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por esses camponeses, suas vivências e experiências que estão face a face às
lógicas ditadas pelo mercado, por muitas vezes ficam à mercê de políticas públicas
que não atendem suas demandas e tentam molda-los às dinâmicas do capital.
Os agentes externos à comunidade interferem diretamente no modo de vida
do assentamento. O descaso com as infraestruturas básicas (estradas e pontes)
dificultam o escoamento da produção; a burocracia no acesso às políticas públicas
reduzem as perspectivas dos assentados de realizar financiamentos para melhorar
as condições de produção nas unidades familiares, assim como, a possiblidade de
participar de programas federais (PAA, PNAE, etc.) e de assistência técnica.
Outros elementos como educação, cultura, trabalho, organização política,
mercado etc., são relações sociais constituintes das dimensões territoriais. São
concomitantemente interativas e completivas. Elas não existem em separado. A
educação não existe fora do território, assim como, a cultura, a economia e todas as
outras dimensões.
A análise separada das relações sociais e dos territórios é uma forma de
construir dicotomias. E também é uma forma de dominação, porque, na dicotomia,
as relações sociais aparecem como totalidade, e o território apenas como elemento
secundário, como palco onde as relações sociais se realizam. Contudo, as relações
não se desenvolvem no vácuo, mas sim, nos territórios. As relações são construídas
para transformá-lo, portanto, ambos possuem a mesma importância.
Discutir o assentamento como um espaço constituído dessas relações sociais
e as interferências que os agentes externos (mercado, Estado, etc.) possuem sobre
o modo de vida desses sujeitos se torna importante ao passo que compreendemos
as dinâmicas existentes na comunidade, pois, o camponeses não existe de maneira
isolada, ele participa das redes de comercialização, acessa políticas públicas,
trabalha, estuda, se organiza, mas diante de todos esses fatores colocamos como
principal mecanismo de territorialização a sua identidade camponesa.
Que é produzida na resistência diante das dificuldades encontradas em seu
cotidiano. Tais resistências são marcadas pela capacidade de enxergar maneiras de
se territorializar a partir do seu modo de vida que está enraizado na família e sua
visão de mundo, caracterizado pelo seu modo de trabalhar a terra, a lavoura. E essa
produção material do território se entrelaça com outras maneiras de se produzir
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simbolicamente esse espaço: costumes e tradições, solidariedade, rituais com a
lavoura no assentamento.
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APÊNDICE 1 – Modelo do Termo de Autorização de Uso de imagem e
depoimentos utilizado na pesquisa.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR
Programa de Pós-Graduação em Geografia – Mestrado
Campus José Ribeiro Filho
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS
Eu________________________________________________________________,
CPF___________________________________, RG________________________,
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem
e/ou depoimento, AUTORIZO, através do presente termo, a pesquisadora Tânia Olinda
Lima, do projeto de pesquisa intitulado “A TERRITORIALIZAÇÃO DO CAMPESINATO,

TERRA E TRABALHO: PROJETO DE ASSENTAMENTO CHICO MENDES I
(PRESIDENTE MÉDICI-RONDÔNIA)” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou
a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes.
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, site de pesquisa, material
digital/eletrônica de pesquisa, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores
da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que
resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das
pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).

Presidente Médici - RO, _____ de ______ de 2018.

_________________________
Participante da pesquisa

______________________________
Pesquisador responsável pelo projeto
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APÊNDICE 2 – Modelo do formulário utilizado na pesquisa de campo.
FORMULÁRIO DE PESQUISA
Data: ______/_____________/2018

1. IDENTIFICAÇÃO
a. Nome completo e apelido:
b. Endereço:
c) Contato:
d) E-mail:
e) Quantos anos o(a) Sr(a). tem? ( ) até 14 ( ) de 15 a 17 ( ) de 18 a 25 ( ) de 26 a 45 ( )
de 45 a 60 ( ) + de 60 anos
f) Qual é o seu estado civil? ( ) solteiro(a)( ) casado(a)( ) separado(a)( ) viúvo(a)
g) Quantas pessoas moram/dependem do(a) Sr(a).?
g.1) Quem trabalha na propriedade?
h) Qual é o seu grau de instrução? ( ) não letrado ( ) alfabetizado( ) 1º grau incompleto( )
1º grau completo( ) 2º grau incompleto( ) 2º grau completo( ) Nível superior( )
i) Quanto é a renda total da sua família em um mês pelo processo produtivo? ( ) menos de
1 sal. mín. ( ) 1 sal. mín. ( ) entre 1 e 3 sal. min. ( ) entre 3 e 5 ( ) entre 5 e 8 ( ) acima de
8 sal. min.
j) A Sua família tem outra fonte de renda? ( ) Não ( ) Sim, em que?
k) Motivos que levaram a atuar na atividade rural:
1.3 Fluxo de migração do chefe da família:
UF

MUNICÍPIO

URB

RUR

TEMPO (ANOS)

ANO/SAÍDA

OCUPAÇÃO/TRABALHO

1.2 Composição da família:
Primeiro
Nome

Idade

Sexo

Relação de
Parentesco c/ o
Chefe da Família

Escolaridade

Ocupação/
Trabalho

Nascimento
Cidade/UF

DAP
SIM

NÃO

1

2

3

4
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2. PROPRIEDADE
a) Nome:
b) Tamanho total (ha):

Pastagem (ha):

Reserva (ha):

Outras (ha):

c) A quanto tempo mora na propriedade (anos)
d) A propriedade é titulada? Não ( ) Sim ( )
d.1 A quanto tempo (anos)? Qual órgão regularizador (Terra Legal, Incra)?
e) Como foi a aquisição da propriedade?

2.1 Recursos hídricos
a) Possui nascente? Não ( ) Sim ( ) Quantas (___) Está preservada? Sim ( ) Não ( ), Se
não POR QUÊ?
a.1) Desenvolve alguma atividade para recuperá-la? Sim ( ) Não ( ), Se sim qual e como?
Se não POR QUÊ?
b) Na propriedade passa algum rio, igarapé ou córrego? Não ( ) Sim ( ) Qual
b.1) Está preservada as margens? Não ( ) Sim ( ), Se sim quantos metros de mata ciliar
possui? Se não POR QUÊ?
3. ATIVIDADES PRODUTIVAS, TECNOLOGIAS E COMERCIALIZAÇÃO
a) Uso do solo para atividades produtivas (Obs.: Classifique em ordem, de acordo com o retorno financeiro):
Tipo de uso

Como é feito o
manejo do
solo
(periodicidade,
queima,
plantio)?

Onde
compra?

Quantidade de
animais/plantas

Área
ocupada
(ha)

Produção/safra
(quantos
meses?)

Principais
compradores
(lat., feira,
frig., ...)

Tipo de
venda (in
natura,
beneficiado)

Transporte
(quem
realiza?)

Lucro
estimado
por safra

Pastagem:
Gado
de
corte
Gado de leite
Piscicultura
Suínos
Aves
Horticultura
Culturas
perenes

Culturas
anuais

Culturas
solteiras

b) Por que cultiva estas culturas?
c) A quanto tempo desenvolve estas atividades?
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d) Existe alguma atividade anteriormente desenvolvida que não exerce mais? Não ( ) Sim ( )
Por quê?
e) Gostaria de diversificar a produção? Não ( ) Sim ( ) Por que e como?
f) Qual a mão de obra ocupada nas atividades produtivas? Familiar ( ) Assalariado ( )
Diarista ( ) Outro:
g) Como é dividida as atividades produtivas entre os membros da família (mulher, jovem,
crianças)?
3.1 Defensivos agrícolas (agrotóxico)
a) Já teve problemas na produção (pragas, perda por problemas ambientais, outro)? Se sim
o que fez para minimizar os problemas?
b) Utiliza defensivos agrícolas em alguma atividade produtiva? Sim ( ) Não ( ) Quais?
c) Utiliza EPI? Sim ( ) Não ( ) Por quê?
d) Considera arriscado não utilizar? Por quê?
e) O que faz com as embalagens?
f) Esta destinação contribui para o meio ambiente? Por quê?
3.2 Insumos da produção
a) Qual a origem das sementes?
b) Estoca sementes crioulas? Sim ( ) Não ( ), por quê?
b.1) Caso estoque sementes crioulas, por acaso pratica troca de sementes com outros
agricultores? Sim ( ) Não ( ), por quê?
c) Utiliza algum tipo de adubo ou fertilizante? Não (
orgânico)?

) Sim (

) Se sim qual (químico,

d) Utiliza equipamentos tecnológicos na produção (trator, grade, ...)? Não ( ) Sim ( ) d.1) Em
quais atividades?
d.1) Com qual frequência?
d.2) Pertence a quem estes equipamentos? Próprio (
) Associação (
)
__________________Particular ( )__________
4. ORGANIZAÇÃO SOCIAL
a) Faz a venda ou compra de produtos/insumos: individual ( ) coletivamente ( )
b) O Sr. participa ou algum membro da família de alguma associação, cooperativa, igreja?
Se sim qual?
c) No assentamento existe área social? O que existe nesta área?
d) A comunidade tem acesso? Se não por quê?
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e) Existe algum evento cultural que reúne toda a comunidade? Se sim descreva?
5. ATER E POLÍTICAS PÚBLICAS
a) Atualmente quais os principais problemas enfrentados para produzir na propriedade
(Obs.: Classifique em ordem de IMPORTÂNCIA)?
b) Quais as possíveis soluções?
c) Já fez algum tipo de financiamento? Se sim qual? Objetivo?
c.1) Caso não tenha feito tem pretensão de fazer? Qual objetivo?
e) Participa de algum Programa do Governo (PAA, PNAE, Bolsa Família, outro)? Sim ( ) Não
( ). Por quê?
f) Recebe Ater de alguma instituição privada ou pública? Se sim qual?
g) Qual a periodicidade das visitas?
h) Participa de algum programa ofertado pela instituição de Ater? Se sim qual? Descreva
sobre o programa.
i) O Sr(a). considera a Ater suficiente para atender as demandas na propriedade? Por quê?
i.1) Caso não qual seria a sugestão para melhorar?

Declaro para os devidos fim que as informações acima são verdadeiras.

_______________________________________________________________
Assinatura
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