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RESUMO 

 

A partir da década de 1990 começa a tornar-se hegemônico, no Brasil, um novo enfoque nas 

políticas públicas de desenvolvimento rural, que se caracteriza pela integração da produção 

das famílias camponesas ao mercado, por meio da instituição de programas de produção pela 

Política Pública destinada à Agricultura Familiar. Essa estratégia demonstra a opção do 

Estado por políticas de desenvolvimento agrícola, deixando mais espaços para a regulação 

mercantil no campo, o que intensifica a questão agrária. O desenvolvimento destas políticas é 

marcado por conflitos, uma vez que a racionalidade da (re)produção social camponesa destoa 

da racionalidade econômica embutida nos programas para a agricultura familiar. Por meio do 

modo de vida camponês, as famílias reorganizam e re-significam as estratégias produtivas dos 

programas, com o intuito de sustentar a autonomia do uso do tempo e do território camponês. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar de que forma o modo de vida 

camponês (re)orienta o processo de integração das famílias do Assentamento Três Pontes, 

situado no município de Perolândia, microrregião Sudoeste de Goiás, no Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB), ocorrido em 2009, 2010 e 2011. Estes dois programas se fazem presentes em todos 

os assentamentos do município e na maioria da região e são desenvolvidos por meio de 

atividades e parcerias com instituições públicas e privadas. Para tal, foi realizada uma revisão 

das referências que tratam do tema, bem como entrevistas semi-estruturadas com 50% das 

famílias do assentamento pesquisado e com representantes das entidades parceiras. Verificou-

se que o Estado e as empresas controlam as etapas logísticas e burocráticas dos programas, as 

quais são contestadas, negadas ou aceitas pelas famílias, quando elas não têm o poder de 

modificá-las. É no processo produtivo e na realização do trabalho, que o modo de vida 

camponês se apropria e reorganiza as ações propostas pelos programas. Por meio do controle 

singular do uso do espaço, do trabalho, do tempo e das ferramentas, as famílias exercem a 

territorialidade camponesa. Esta é, por conseguinte, uma relação dialética, pois da mesma 

forma que a autonomia do trabalho permite a reprodução camponesa, o território também é 

utilizado e controlado pelas empresas e pelo Estado, reforçando a monopolização do território 

pelo capital.  
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ABSTRACT 

 

From the 1990s begins to become hegemonic in Brazil, a new focus in public policies for 

rural development, which is characterized by the integration of production of rural families in 

the market, through programs established by the Public Policy for Agriculture Family. This 

strategy demonstrates the option of the State for agricultural development policies, leaving 

more space for market regulation in the field, which intensifies the land question. The 

development of these policies is fraught with conflict, since the rationality of (re) production 

peasant social clashes of economic rationality embedded in programs for family farms. 

Through the peasant way of life, families and resignify reorganize the productive strategies of 

the programs in order to sustain the autonomy of the use of time and territory peasant. Thus, 

the objective is to identify and analyze how the peasant way of life (re) orient the process of 

integration of the families of the Three Bridges Settlement, situated in the municipality of 

Perolândia, micro Southwest Goias, Acquisition Program Food (PAA) and the National 

Biodiesel Production and Use (PNPB). These two programs are present in almost all 

settlements in the region and are developed through different activities and partnerships, 

which enriched the analysis and discussion of the data. To this end, we reviewed the 

references dealing with the issue, as well as semi-structured interviews with 50% of 

households surveyed and the settlement with representatives of partner organizations. It was 

found that the state and the corporations controlling the steps of the logistical and bureaucratic 

programs, which are disputed, denied or accepted by the families when they do not have the 

power to modify them. It is in the production process and the completion of the work, the 

peasant way of life rearranges the actions proposed by the programs. By controlling the 

unique use of space, labor, time and tools, families engaged in the peasant territoriality. This 

is therefore a dialectical relationship, because the same way that the control of social relations 

allows playback peasant, the territory is also used by companies, which reproduces the capital 

and the state, which confirms the subordinate condition of space in the settlements. 
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INTRODUÇÃO 

A questão da reprodução camponesa demanda estudos de temas complexos e 

contraditórios, tal qual a própria condição dos camponeses na sociedade. Este processo 

envolve o desenvolvimento de atividades rurais por famílias trabalhadoras, as quais detém o 

controle da força de trabalho e dos meios de produção (terra e ferramentas), proporcionando 

uma autonomia singular (PAULINO, 2006). O modo de vida camponês orienta a realização 

das atividades, norteadas pelo sentido da reprodução da vida a partir do trabalho, da terra, do 

tempo, da família e da liberdade, constituindo-as em práticas territoriais. 

Por outro lado, os camponeses são subordinados ao poder hegemônico do capital, que 

controla o modo de produção. Então, a atuação dos camponeses no território conflitua com a 

apropriação imputada pelo capital, pois impõem elementos que fogem da racionalidade 

econômica nas relações sociais e nas formas do trabalho. Como as relações sociais são as que 

formam o território e são intermediadas pelo poder, os territórios acontecem de maneira 

histórica e dialética, ou seja, por meio do conflito, da contradição e da solidariedade 

(FERNANDES et all, 2011).  

O desenvolvimento de políticas públicas destinadas a integração das famílias nas 

atividades econômicas controladas pelo capital e pelo agronegócio, enquadra-as como 

agricultores familiares. O agronegócio, assim como o Estado, tem o controle do processo 

produtivo e impõe parcerias e o uso do espaço e do tempo camponês. Este processo ocorre 

mediado por conflitos entre as famílias camponesas e os agentes das políticas. As famílias 

buscam reorganizar as formas de trabalho, e por conseqüência, se apropriar do espaço e do 

tempo nesta relação, buscando diminuir a condição de subordinação. 

Este pressuposto orienta a pesquisa, que tem por objetivo identificar e analisar de que 

forma o modo de vida camponês, pautado na autonomia do trabalho e na reprodução social da 

família, (re)orienta o processo de integração das famílias camponesas na Política Pública para 

Agricultura Familiar, alicerçada no desenvolvimento do capitalismo. Para tal, foram 

analisadas as relações e os conflitos das famílias camponesas do Assentamento Três Pontes1, 

situado no município de Perolândia, na microrregião Sudoeste de Goiás, inseridas em dois 

programas de produção e geração de renda, oriundos desta política, nos anos de 2009, 2010 e 

                                                 
1 Este assentamento foi instituído pelo INCRA, que é um órgão federal, denominado como Projeto de 

Assentamento (PA), entretanto, optou-se por usar a mesma designação que as famílias usam para se referir ao 

seu espaço de vida, ou seja, Assentamento Três Pontes. 

 



17 

 

 

 

2011. Este assentamento foi implantado pelo INCRA em dezembro de 2000. A sua 

constituição teve início a partir do acampamento realizado às margens da Fazenda Três 

Pontes, no mesmo município, no mês de abril de 2000. 

O trabalho com a terra a partir da organicidade do trabalho familiar, mediada pela 

posse dos instrumentos, de onde se retira o alimento, cunha elementos culturais e simbólicos 

nas famílias, os quais orientam a apropriação do território, pois contém as relações que 

reproduzem a vida da família, não apenas a mercadoria, que intencionalmente diferente do 

capitalismo.  

Este modo de vida dos camponeses é repassado para gerações, alimentando os sonhos 

e a realidade do retorno a terra, na busca da dignidade obtida com a autonomia do trabalho e 

do tempo. Nesta procura, famílias camponesas ingressam no processo de luta pela terra, por 

meio da organização em movimentos sociais, de ocupações dos latifúndios, de acampamentos 

às margens de rodovias e, finalmente, na instituição dos assentamentos rurais, empurrando a 

estrutura agrária para a desconcentração.  

O processo de recampenização do campo ocorre por meio dos assentamentos, que 

Fernandes (2008) afirma ser um processo de reterritorialização camponesa. Dessa forma, 

pesquisar os assentamentos e suas famílias é fundamental para entender como o processo de 

assentamento transforma o campo e é transformado pelos seus agentes, por conseqüência, 

demanda leituras geográficas. Um assentamento “fala” muito sobre a história, o tempo, o 

espaço e o território de um país, pois, como parte do todo, representa-o. 

O assentamento Três Pontes, ora investigado, foi forjado a partir da busca pela 

reprodução camponesa das famílias, que além de enfrentarem o latifundiário, ainda se 

depararam com a disputa da terra com grileiros. A apresentação das condições da criação do 

assentamento e a reterritorialização do campesinato foi feita a partir das histórias das famílias 

e dos seus conflitos internos, bem como com os mediadores, está presente no primeiro 

capítulo.  

O movimento organizado pelas famílias deste assentamento, não contou com apoio 

das entidades representativas, nem de movimentos sociais, sendo que a organização da luta, 

do acampamento e do assentamento ficou a cargo do coletivo das famílias, que nem sempre 

tomavam decisões igualitárias. A apropriação diferenciada dos lotes refletiu diretamente na 

capacidade de autonomia para a realização do trabalho e reprodução da família, uma vez que 

os lotes que já contavam com pastagem foram apropriados pelo grupo familiar que iniciou o 

acampamento, deixando para as outras famílias os lotes com mata fechada, sem condições 
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para a criação de gado ou de plantio. Logo, este grupo familiar teve melhores condições de 

sobrevivência no assentamento que as demais famílias, gerando divisão e disputa 

organizacional e política que persiste até hoje. 

Para estudar a autonomia camponesa, requer a consciência que ela não é absoluta, uma 

vez que as famílias são afetadas pelas condições circundantes e, por isso, dependentes de 

fatores externos (PAULINO, 2006). Contudo, ela se manifesta na maneira com que os 

camponeses controlam seu tempo e seu espaço de forma contrastante com a lógica dominante. 

Nesta perspectiva, a interpretação do conceito de campesinato presente nesta discussão, se faz 

no sentido da construção teórica sobre a realidade de um marco político definido.  

O marco remete a posição do Estado e do capital em promover políticas públicas em 

que proporcionaria a transformação, teórica e prática, dos camponeses em Agricultor 

Familiar. Esta política foi instituída no país na década de 1990, baseada em premissas 

neoliberais adotadas pelo governo atual, transformando a questão agrária em uma questão do 

capitalismo. 

Os pesquisadores que adotam a leitura da realidade pelo paradigma do capitalismo 

agrário, e a própria política pública, assumem que este é o único caminho para a permanência 

do trabalho camponês no campo, modificado em agricultura familiar. Os mecanismos 

políticos e econômicos estabelecidos por esta política, para além de condicionar a reprodução 

das famílias no campo à total integração ao mercado, serviam (servem) para a desmobilização 

dos movimentos de luta pela terra, revelando o caráter de controle social da mesma. 

Desse modo, os camponeses e sua autonomia ficariam subordinados às regras 

comerciais, que controla todo o sistema produtivo no território, bem como minaria as relações 

solidárias entre as famílias. Ou seja, a cultura do modo de vida camponês deixaria de existir e 

sua família passaria a ser um “empregado” das empresas, que trabalha em seu próprio sítio. 

Estes são, basicamente, os preceitos da Agricultura Familiar. 

Contudo, as famílias buscam na participação dos programas oriundos da Política 

Pública para a Agricultura Familiar, mais um meio de produção e um canal de 

comercialização, não permitindo que as regras capitalistas organizem todas as atividades 

desenvolvidas no programa. Se o capital controla, ele não organiza a produção camponesa 

(MARQUES, 2008). Assim, as famílias criam estratégias que diminuem a absorção da renda 

da terra pelo capital, primando pela sua autonomia e buscando parcerias solidárias, com as 

quais mantém a produção de outras atividades. 
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Admitir esta relação dialética e conflituosa é admitir a existência dos camponeses. 

Nesta leitura crítica debate-se o conflito não como um processo externo ao desenvolvimento, 

mas que acontece no seu interior e é produzido em diferentes escalas geográficas e nas 

dimensões da vida.  

Dois programas atualmente se fazem presentes no cotidiano das famílias que carecem 

de tal análise. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e o 

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) agregam praticamente 3% de 

todas as famílias camponesas do Brasil (MDA, 2010). É um número relativamente pequeno, 

mas é a partir do resultado das relações destas famílias com os programas, que será possível 

readequar as estratégias de ação. Como são programas efetivados pelo Estado e por 

instituições públicas e privadas, a pesquisa propõe apresentar o olhar das famílias camponesas 

sobre tal parceria. 

A análise da “parceria” das famílias com a política pública especialmente efetivada 

para elas pode levar a questionamento das atitudes dos camponeses, que por vezes, recusam 

os programas derivados desta política, questionando os representantes e/ou as negando. 

Pretende-se demonstrar aos mediadores e aos agentes das políticas, que os programas não são 

absorvidos pelas famílias camponesas apenas pela lógica comercial reproduzida pelas 

empresas e pelo Estado. É preciso reconhecer, respeitar e considerar a organização e as 

intenções produtivas das famílias, para que os programas sejam incorporados no sentido da 

liberdade e da autonomia camponesa.   

O PAA age como um canal direto de comercialização da produção de alimentos, via 

mercado estatal. Este canal de comercialização, no qual o comparador é o Estado, é inédito no 

Brasil. O PNPB, por outro lado, é um programa que, na região Centro-Oeste, incentiva a 

exploração das terras dos assentamentos pela commodity da soja, para a produção do 

biodiesel.  

Os dados institucionais revelam que são dois programas com crescimento de mais de 

100% de adesão no último ano (2011). No município de Perolândia os programas são 

acessados por, aproximadamente, 50% das famílias assentadas, fazendo parte da produção e 

da realidade no território do assentamento. A presença das atividades produtivas 

desempenhadas para os programas, como dos técnicos e das empresas, reage com a lógica 

camponesa de produção e de vida, criando, desestabilizando e suprimindo relações sociais e 

trabalhistas.  
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A participação das famílias nos programas não é definida somente a partir da produção 

e da renda, mas em relação ao que eles podem contribuir com a reprodução social do grupo. 

Conforme Neves (1999), a análise dos desdobramentos das intenções de políticas públicas 

deve considerar os espaços sociais em que as regras, os valores, os recursos e os objetivos por 

elas definidos são disputados, apropriados ou rejeitados; as tensões e a construção de novas 

relações que tais definições propiciam; os constrangimentos, as alternativas e as expectativas 

por elas geradas diante de segmentos sociais específicos. 

Por isso, este envolvimento depende de elementos que escapam à lógica comercial, 

tais como: a necessidade das satisfações materiais e subjetivas de cada família; a quantidade e 

disposição da mão-de-obra para as atividades demandadas; a autonomia do tempo, do uso do 

espaço e dos recursos; bem como a disposição das famílias em encarar novas produções e 

parcerias. 

Como estratégia metodológica de identificação e entendimento das relações e conflitos 

camponeses com os programas, procedeu-se a pesquisa e revisão bibliográfica que 

contemplassem: Conceito de Campesinato, Modo de vida Camponês e Campesinidades, 

Campesinato no Brasil, Reforma Agrária e Assentamentos, Políticas Públicas, PAA e PNPB, 

além de outras que apresentassem dados e reflexões sobre tais categorias, questões e temas.  

Em seguida, foram realizados trabalhos de campo, de abril a outubro de 2011, para 

entrevistar as famílias envolvidas nos programas. Optou-se pela entrevista semi-estruturada, 

que possibilitou apreender dados quantitativos e qualitativos do envolvimento das famílias 

com os programas, bem como elementos das histórias de vida. Foram entrevistadas onze das 

vinte e três famílias envolvidas com o PAA e dez das vinte e uma famílias que participaram 

do PNPB. Ainda, foram entrevistadas duas famílias que não se envolveram com nenhum dos 

programas. Dentre as famílias entrevistadas, nove participaram dos dois programas. 

O capítulo dois e três apresentam-se as condições estruturais e legais de 

funcionamento do PAA e do PNPB, respectivamente, com dados atuais de desempenho no 

Brasil e no assentamento pesquisado, bem como a interação/relação das famílias camponesas 

nos programas, que foi analisada em cada etapa de execução dos mesmos. 

Foram investigadas as formas de organização da produção e a relação destas com a 

terra, a família e o trabalho, tríade esta, que representa o conjunto de elementos fundamentais 
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no modo de vida camponês2, o qual é indissociável do processo de estruturação interna da 

família camponesa no que diz respeito à economia e à divisão do trabalho. 

Os pontos analisados foram as intenções das famílias ao acessarem este programa e as 

formas de interação com os mediadores e com as normas exigidas; os benefícios e 

dificuldades neste processo, considerando a relação com a terra de trabalho e de morada; as 

formas de trabalho; a autonomia camponesa em relação ao uso do tempo e do espaço, as quais 

foram adequadas e se adequaram às normas do programa. Estas análises estão diluídas em 

cada etapa executada na parceria com os programas. 

Como os assentamentos rurais se configuram num território, a imersão das famílias em 

programas e projetos derivados das políticas públicas contrastantes com a lógica camponesa 

gera disputa territorial, as quais são se configuram em territorialidades. Entender esse 

processo remete a compreensão do território enquanto expressão material e imaterial da 

apropriação do espaço, por isso, carregado de lutas, conflitos e disputas, mas, também de 

símbolos, significados e relações. A leitura geográfica do território não deve ser feita 

prescindida do poder, interesses e ao mesmo tempo, a partir das possibilidades 

transformadoras.  

Para Haesbaert (2004), todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente em 

diferentes combinações, funcional e simbólico, pois se exerce domínio sobre o espaço tanto 

para realizar “funções” quanto para produzir “significados”. Dessa forma, tanto os programas 

(Estado e capital) como as famílias disputam o território e o controle das relações produtivas, 

materiais e simbólicas, por meio do poder que ambos possuem. 

Esta não é uma relação dicotômica, mas dialética, uma vez que a oportunidade de 

produção oferecida pelo programa também significa chance de reprodução camponesa, como 

também pode levar a “descamponização”, ou mesmo a negação da presença do programa no 

território. Para tal as famílias, as empresas e o Estado lançam mão de estratégias para se 

manterem no território, ou seja, exercem territorialidades. 

Propõe-se a leitura da territorialidade a partir da escala de poder e de atuação dos 

sujeitos envolvidos. Nesse caso, a escala permite avaliar qual a dimensão do poder, por onde 

ele pode ser negado e em quais etapas os camponeses conseguem reorganizar e re-significar 

as estratégias de ação dos programas. Utilizou-se a categoria da escala, estratificada em 

                                                 
2 Esta expressão foi elaborada por Fei Hsiao-Tung e utilizada por Shanin (2010, p. 2), quando menciona que ela 

representa “[...] um sentimento amplamente difundido entre a maioria daqueles que estudam o camponês de 

modo sistemático e comparativo”. 
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níveis, a saber: global, nacional, regional, local e intra-local, que por sua vez, não são 

estáticas, pois se imbricam e se influenciam. O quarto capítulo é composto por esta discussão. 

Buscou-se demonstrar que a apropriação camponesa das Políticas Públicas para a 

Agricultura Familiar remete ao controle e exercício de práticas materiais e simbólicas, 

principalmente na busca pela autonomia do trabalho, que para o camponês significa, 

funcionalmente e culturalmente, sua moral. O camponês trabalha para viver, sem a certeza do 

domínio sobre o trabalho, ele “pode largar a terra e vir para a cidade”, conforme relatado nas 

entrevistas. 

Logo, aí está a questão mais importante: a evidência da re-existência do campesinato e 

a forma como ele recebe, compõe, aceita as políticas públicas e parcerias e as desenvolve, 

apropriando-as pelo/ao seu modo de vida e de trabalho. Ao final, de um lado as empresas/ 

parceiros/ etc. obtêm lucros, de outro, os camponeses também se reforçam, por isso é uma 

relação dialética e contraditória do capital. 
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1. A REPRODUÇÃO CAMPONESA E A CONSTITUIÇÃO DO ASSENTAMENTO 

TRÊS PONTES  

 

O território é o resultado da interação de três fatores: tempo, espaço e relações sociais 

(RAFESTTIN, 1993). Os assentamentos rurais são territórios que expressam a apropriação 

material e imaterial do espaço pelas famílias camponesas e dos mediadores, por isso, 

carregado de lutas, conflitos, acordos e disputas que vão moldando o espaço.  

A propriedade da terra efetivada no assentamento proporciona às famílias a chance de 

reproduzir a cultura camponesa, como o ensinamento-aprendizado das crianças no trabalho 

rural, as relações de vizinhança solidárias e a luta pela autonomia em relação à dependência 

econômica, política e social de órgãos públicos e privados. 

Neste primeiro capítulo, apresenta-se a sustentação teórica sobre o conceito de 

campesinato que dá a base para discutir e analisar a constituição do Assentamento Três 

Pontes, por meio da reprodução camponesa e os efeitos deste na estrutura agrária e agrícola 

do município de Perolândia.  

Estas famílias precisaram enfrentar grileiros, representantes de entidades sindicais, 

latifundiários e adversidades nos acampamentos, ao mesmo tempo em que constituíam 

relações solidárias no espaço e no tempo.   

A efetivação dos Assentamentos Três Pontes e do Assentamento Lagoa do Bonfim, 

contemporâneos, desconcentraram o número de imóveis rurais do município, mas não ao 

ponto de modificar a realidade do latifúndio. Contudo, se os assentamentos não 

desconcentraram a estrutura fundiária, estes contribuíram para a reprodução camponesa, 

elevando o aumento de residentes no campo, a diversificação da produção de alimentos, e, 

consequentemente, incrementaram a economia urbana do município. 

A história de luta das famílias, articulada à realidade política e econômica do país na 

década em que se formou o acampamento e se instituiu o assentamento, proporciona entender 

as estratégias camponesas que vão sendo impostas no processo, com a intenção da conquista 

do território, ou melhor, da terra de trabalho. Além do modo de vida camponês, o 

desenvolvimento do capitalismo interferiu intimamente na configuração do assentamento, 

pois este controla as relações econômicas e produtivas.  
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1.1 Leitura teórica sobre o conceito de campesinato 

Enquanto categoria de análise, o campesinato se valida na teoria da reprodução 

camponesa a partir da contraditória reprodução do sistema capitalista. Admite-se que este 

modo de vida (re)organiza a produção e as logísticas de ações dos programas oriundos da 

política pública da Agricultura Familiar. 

O campesinato, enquanto um modo de vida que se relaciona contraditoriamente com o 

modo de produção capitalista revela que o capital não organiza todas as formas de reprodução 

social. As famílias obtêm a renda a partir do comércio de suas mercadorias, o que viabiliza 

recurso para a continua reprodução social camponesa, mesmo se sujeitando a exploração. 

As famílias camponesas, ao se orientarem pelo modo de vida camponês na busca pela 

apropriação da terra e da sua reprodução na mesma, transcendem a homogeneização 

preconizada pelo Estado e pelo capital no processo de desenvolvimento simplesmente 

econômico, imputado às famílias.  Dessa forma, ultrapassa-se o debate instrumentalista de 

caráter puramente econômico, admitindo que as condições de produção de vida destas 

famílias envolvidas com a agricultura são heterogêneas (PAULINO, 2010). 

Essa heterogeneidade é expressa na apropriação da terra e nas configurações da 

produção e do trabalho que são realizadas no lote da família assentada, que usa das estratégias 

promovidas pelo modo de produção capitalista e pelas ações e projetos do Estado, adaptando-

as aos seus interesses tanto econômicos quanto sociais. Pois, da mesma forma que o capital 

monopoliza o território, depende de relações não-capitalistas para a produção do capital, por 

meio da apropriação da renda da terra (OLIVEIRA, 2007). 

As preocupações teóricas com o papel destinado à agricultura e ao campesinato 

configuram o centro das análises de autores clássicos como Kautsky, Lenin e Chayanov, no 

debate sobre a problemática camponesa no decurso do desenvolvimento capitalista 

(ALMEIDA, 2006).  

Lênin e Kautsky teorizaram, sobre a questão agrária, no sentido da oposição da teoria 

da reprodução do trabalho familiar camponês, fundamentados na concepção que o 

desenvolvimento capitalista não comportaria outras classes além da burguesa e da proletária. 

Analisaram a condição campesina como um entrave da superação do modo de produção 

capitalista, devido a sua incapacidade política para a construção do socialismo, como a 

condição de não assalariado e de proprietário de terras, simultaneamente, não tinham o perfil 

revolucionário, daí a anunciada diferenciação/extinção do campesinato. 
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Chayanov, conforme Paulino (2006) procurou desvendar o cálculo camponês 

alicerçado na teoria do balanço trabalho-consumo, a fim de apreender a racionalidade 

camponesa e diferenciá-la do comportamento capitalista. Propondo assim a permanência 

camponesa, em que o processo de diferenciação é parte de uma lógica interna da reprodução 

camponesa. 

Para Shanin (2005), “os camponeses necessariamente refletem, relacionam-se e 

interagem com não-camponeses; trata-se da questão da autonomia parcial de seu ser social. O 

campesinato é um processo e necessariamente parte de uma história social mais ampla”. Para 

este autor, o julgamento de um conceito deve ser feito nas utilizações no trabalho cotidiano de 

pesquisa e de programas e nas ações e políticas reais, contribuindo para definir as dimensões 

da opressão do homem pelo homem e os caminhos da luta para combatê-las.  

O conceito de campesinato pretende clarear as ações reais das políticas públicas da 

Agricultura Familiar, desde a implantação dos assentamentos até a instituição de programas 

de produção e inclusão social, quando elas transferem a questão agrária para a questão 

agrícola, usando do discurso do desenvolvimento local e da segurança alimentar, temas que 

ocultam as normativas da reprodução do capitalismo. 

Oliveira (1996) contribui com o esclarecimento do desenvolvimento do capitalismo 

que se faz movido pelas suas contradições. Ele é, em si, contraditório e desigual. Isto significa 

que para seu desenvolvimento ser possível, ele precisa desenvolver aqueles aspectos 

aparentemente contraditórios a si mesmo, como as relações não-capitalistas do campesinato 

(OLIVEIRA, 1996).  

No processo de formação do capital, em que necessariamente concorrem relações não-

capitalistas, não é o trabalho que está sujeito aos capitalistas, mas a renda da terra, a qual está 

contida na produção camponesa. No momento em que essa produção é comercializada a um 

preço inferior ao valor trabalho ali contido, ocorre a transferência da renda (PAULINO, 

2006). Essa é a lógica da monopolização do território pelo capital. 

Na análise de Martins (1995), o camponês se expressa como um sujeito histórico, 

produto do desenvolvimento do capital. A lógica de acumulação capitalista precisa aumentar a 

sujeição da renda da terra ao capital. Todavia, ao mesmo tempo em que o capital expropria o 

camponês em alguns lugares, em outros ele cria condições para a sua reprodução. 

É nessa tendência de subjugação do camponês às leis do capital, que a resistência 

camponesa assume um sentido concreto de luta para permanecer na terra ou também, para 

entrar nela. O autor destaca que a terra para os camponeses assume a denotação de terra de 
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trabalho, diferente do capitalista que a visualiza como uma forma a mais de garantir a 

exploração contínua do trabalho e dar-lhe o cunho especulativo.  

 Um exemplo disto é a forma como o campesinato se recria dentro do capitalismo 

quando se integra ao mercado via complexos agro-industriais, em que a renda obtida é 

revertida para o processo de (re)criação camponesa, como demonstra Paulino (2006). 

Conforme apresenta Tavares dos Santos (1978, p. 133), “o processo de trabalho camponês foi 

gerado historicamente pelo modo de produção capitalista e é reproduzido por este, onde o 

sobretrabalho camponês é apropriado pelo capital, sendo este sobretrabalho necessário à 

reprodução ampliada do capital”.  

As famílias camponesas não são um personagem especificamente capitalista, pois 

mantém a condição de proprietária dos meios de produção, como a terra e as ferramentas, e 

são ao mesmo tempo a força de trabalho que realiza a produção. Desta feita, podem e 

assumem um padrão singular de autonomia em relação ao processo de reprodução capitalista, 

buscando meios que diminuam a apropriação da sua renda por este sistema (PAULINO, 

2006). 

Nestes meios, estão explícitos e implícitos também, as regras e normativas da cultura 

camponesa, como a ética, a moral e a hierarquia, respeitada e reassumida no processo de 

constituição do sitio camponês no assentamento. Woortmann (1990) apresenta-as como 

campesinidades, que em menor ou em maior grau estão presentes nas famílias camponesas.  

Este autor não vê a terra como objeto de trabalho, mas expressão de uma moralidade, 

de seu uso enquanto valor. A tentativa de Woortmann (1990) se afasta da tendência 

economicista, que vê o campesinato como um modo de produção com sua lógica própria ou 

como o resultado de determinações impostas pela lógica do capital. Para ele “transita-se pela 

ordem econômica para realizar, como fim, a ordem moral e, com ela, a campesinidade”. 

Dessa forma, elementos desta ordem moral também influenciam nas escolhas dos caminhos 

econômicos, que são por elas apropriados.  

Leva-se em consideração, tanto conceitual quanto política, que as famílias se 

apropriam do território por relações orientadas pelo modo de vida camponês, por isso é 

necessário analisar a constituição de seus territórios, buscando perceber quais relações, para 

além das econômicas, influenciam a configuração do território do assentamento.  

A apreensão do campesinato, enquanto parte da realidade, se faz na relação que as 

famílias camponesas têm com a terra, a família e o trabalho, norteadas por um projeto de vida 
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autônomo dentro do sistema vigente, se configurando no modo de vida camponês 

(MARQUES, 1999).  

Este modo de vida se apresenta nas interações e nas respostas que as famílias dão às 

formas de apropriação das ações e dos projetos proporcionados pelos agentes que compõem 

sua realidade como o Estado (políticas públicas), o comércio (formas de produção e 

comercialização) e natureza (fontes naturais). 

Conforme Farias (2007), estas famílias vivem processos de construção, de recriação e 

de dissolução de traços da cultura camponesa, ora de continuidade, ora de descontinuidade, 

nos quais a ambigüidade é fator de destaque na longa trajetória de andanças dessas pessoas, 

migradas do campo para a cidade e que ao campo desejaram retornar. 

Para Abramovay (1992) o contato com a nova realidade produtiva, mais competitiva 

devido a garantia da comercialização proposta pelas varias políticas públicas para a 

agricultura familiar, levaria as famílias camponesas a perder sua condição de produção para a 

subsistência baseada em relações que ele trata como parciais ou incompletas perante o 

mercado. Na verdade, essa teoria legitima as ações do Estado e do capital de criar formas de 

apropriação dos territórios camponeses. 

Todavia, conforme Fernandes (2007), o capital age incorporando, diferenciando, 

expropriando e recriando estes espaços, onde se encontram camponeses viabilizados, 

remediados, empobrecidos e excluídos, resistindo e construindo estratégias de reprodução.  

Nesse sentido, Fernandes (2007) afirma que a lógica que Abramovay utiliza para 

denominar a metamorfose (de camponês a agricultor familiar), explicita o processo de 

diferenciação do campesinato transformado em dicotomia, além da redundância, que faz soar 

estranha a separação em duas categorias, quando de fato eles são sujeitos diferenciados de 

uma mesma classe. 

A sujeição das famílias camponesas ao mercado é uma condição para sua subsistência. 

Sendo que a escolha da atividade produtiva reflete outros elementos que não apenas o 

econômico, mas a condição de trabalho da família, a diminuição da penosidade do trabalho, as 

relações de amizade e solidariedade construídas no espaço. De acordo com Fernandes (2008, 

p. 187), 

Mercados completos e mercados incompletos são formados pelo desigual 

desenvolvimento territorial do capitalismo. Integração parcial e integração plena 

representam diferentes formas de subordinação do campesinato ao capital. Os 

camponeses se comportam distintamente diante desses processos de expansão do 

capitalismo. Os camponeses que contribuíram com o desenvolvimento 

socioeconômico e político de uma região não tiveram, necessariamente, seus 

comportamentos transformados [...] O modo de vida camponês não foi substituído 
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por um determinado comportamento “moderno” derivado das práticas mercantis. A 

cultura camponesa não é avessa às mudanças da base técnica.  

 

Enquanto Abramovay (1992) afirma a metamorfose do camponês em agricultor familiar 

a partir do desenvolvimento do capitalismo, para Fernandes (2008) podem-se ver processos de 

diferenciação que promovem a destruição e a recriação do campesinato a partir de sua própria 

reinvenção social. 

Para Farias (2007), 

Possivelmente, o projeto camponês é a vida em permanente construção e 

reconstrução, uma história que está sendo escrita todos os dias, nas lavouras, com os 

sonhos, nas relações de gênero, no espaço da casa, por famílias e grupos, um modo 

de vida se fazendo, se desfazendo e se reconstituindo no movimento de negação e 

afirmação de valores, vontades e necessidades (FARIAS, p 3, 2007). 

 

As famílias utilizam das oportunidades produtivas e comerciais a partir de relações 

capitalistas de produção, ao mesmo tempo em que leva em consideração o conhecimento do 

modo de vida camponês na lida da terra, que também é terra de morada. 

 

1.2 A luta camponesa no processo da reforma agrária pela constituição do Assentamento Três 

Pontes  

 

Histórica e geograficamente, a reforma agrária no Brasil nunca foi efetuada. Não se 

pode falar em reforma agrária, pois a estrutura agrária continua concentrada. A distribuição de 

terras realizada pelo Estado brasileiro esteve e está ligada a programas de colonização, como a 

ocupação da Amazônia e como resposta à pressão dos movimentos sociais. A história da 

política de assentamentos rurais no Brasil é marcada por movimentos de luta pela terra. 

Podem-se elencar os movimentos messiânicos, as Ligas Camponesas e, posteriormente, os 

movimentos sindicalistas e os movimentos sócio-territoriais3. Estes movimentos recontam, 

implicitamente, as posturas políticas e ideológicas do Estado capitalista brasileiro, no qual, o 

latifúndio permaneceu intocável pelo sagrado direito da propriedade privada e pela instalação 

do modelo agroindustrial da modernização agrícola. 

As famílias Carvalho e Vilela foram as primeiras a ocupar a microrregião Sudoeste de 

Goiás na década de 1880 e fundaram o município de Jataí, um dos maiores do estado. O mapa 

1 apresenta a localização e os municípios desta microrregião. As terras que compunham o 

município de Perolândia pertenciam ao Sr. Altino e ao Dr. Silvestre de Carvalho (IBGE, 

                                                 
3 Oliveira (2007) apresenta um histórico minucioso dos movimentos de luta pela terra e seus representantes, bem 

como dados dos conflitos fundiários e dados “mascarados” dos PNRA.  
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2011). A vinda destas famílias para a região se explica pelo “povoamento” dos sertões 

brasileiros. Tais famílias são tradicionais na região, ocuparam e ocupam importantes cargos 

políticos no município de Jataí e, por extensão, em Perolândia. Pelo fato de serem 

proprietárias de praticamente toda a área no município de Perolândia, tem na posse de terras 

seu central arcabouço de representatividade política.  

 

Mapa 1. Localização da microrregião Sudoeste de Goiás 

Fonte: RIBEIRO, Dinalva Donizete (2005) 

  

A principal causa da fundação de Perolândia foi a extração da árvore Peroba Rosa, que 

se destinou à construção de Brasília, o qual recebeu o nome de Perolândia, devido a grande 

quantidade destas árvores. As atividades centrais neste município era a criação de gado para 

carne e a produção de lavouras de alimentos, como o arroz. Conforme Ribeiro (2005), no final 

do séc. XIX e início do séc. XX Goiás já fazia parte da economia nacional, enquanto 
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fornecedor de alimentos para a região Sudeste como carne e arroz, liberando as terras desta 

região para o cultivo, principalmente, do café. 

Historicamente, o campesinato se fazia presente na região por meio das famílias que 

usavam os fundos de vale, cultivando roças de toco por meio de relações de parceria, 

agregação ou a meia com os proprietários de terras.  

Com o advento da modernização agrícola via revolução verde, os latifúndios foram 

modernizados. Para tal modernização usou-se do aparato estatal, que se configurou em 

políticas públicas agrícolas de fornecimento de créditos e estruturação das regiões, incluindo o 

Sudoeste de Goiás no Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 

Cerrados (PRODECER) e no Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), 

para a exploração agroindustrial4.  

As terras de chapadas, no município de Perolândia, até então ocupadas com cerrado 

ralo, campos limpo e sujo que eram utilizados como pastagens naturais, deram lugar ao 

plantio de lavouras mecanizadas destinadas à exportação, como soja, milho, sorgo, algodão e 

mais, recentemente, cana-de-açúcar. No ano de 2010, foram cultivados cinqüenta mil hectares 

de soja, metade da área total do município, com produção de cento e cinqüenta mil toneladas 

de grãos (IBGE, 2011). 

Logo, este município tem todos os elementos arcaicos e modernos para a concentração 

fundiária, o que revela a contradição do sistema capitalista de produção, que no Brasil 

manteve a concentração fundiária como forma de acumulação e reprodução do capital. 

Conforme Oliveira,  

Dessa forma, a concentração da propriedade privada da terra no Brasil, não pode ser 

compreendida como uma excrescência à lógica do desenvolvimento capitalista, ao 

contrário, ela é parte constitutiva do capitalismo que se desenvolveu no país. Um 

capitalismo que revela contraditoriamente sua face dupla: uma moderna no verso e 

outra atrasada no reverso. É por isso que se deve insistir na tese de que a 

concentração fundiária no Brasil tem características sem igual na história mundial, 

em nenhum momento da história da humanidade se encontrou propriedades privadas 

com a extensão que se encontra no Brasil (OLIVEIRA, 2007, p. 132). 

 

De acordo com o Anuário Estatístico de Goiás, (SEPLAN, 2005), a área total no 

município de Perolândia é de 102.696,0 hectares, sendo que as propriedades rurais ocupam 

88% da área e os outros 12% não são áreas declaradas. A estrutura agrária do município é 

concentrada em grandes propriedades. Seu módulo fiscal de terras é de quarenta hectares, 

muito elevado se considerada sua pequena extensão. Porém, necessário à exploração agrícola 

                                                 
4 A apropriação do território do Sudoeste de Goiás por meio do processo de modernização agrícola é discutida 

em profundidade por Ferreira (2001), Melo (2003) e Ribeiro (2005),  
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de lavouras mecanizadas que demandam grande quantidade de áreas para otimizar o trabalho 

das máquinas.  

Os dados da tabela 1 apresentam a estrutura fundiária no município de Perolândia. 

Observa-se que 16% das propriedades consideradas grandes, ocupam quase 60% do total da 

área que fora declarada.  

Tabela 1 Estrutura fundiária no município de Perolândia no ano 2005 

Classificação das 

Propriedades (ha)* 

Quantidade de 

propriedade 

Relação ao total 

propriedade (%) 

Área (ha) Relação ao 

total área (%) 

Área média 

(ha) 

Pequenas (0-160) 128 50 7.668,7 8,5 59,9 

Médias (160-600) 84 34 29.150,0 32,2 347,0 

Grandes (600 acima) 42 16 53.659,0 59,3 1.277,6 

Total 254 100 90.477,7 100 356,2 

Fonte: Anuário Estatístico de Goiás, SEPLAN (2005) 

Organização dos dados: DIAS, Mariza Dias, (2011) 

* Classificação das propriedades por módulos fiscais, baseada na metodologia utilizada pelo INCRA. 

 

Portanto, este município não escapa à tendência da concentração de terras, as quais 

serviram e servem como status político e econômico às famílias tradicionais, bem como ao 

processo de modernização agrícola do país. Entretanto, as famílias camponesas não desistiam 

de seu sonho de retornar à terra. A desapropriação dos latifúndios, por meio da pressão dos 

movimentos de luta pela terra, era mais um meio de alcançá-lo. 

 Comparando os Censos Agropecuários de 1996 e 2006 (IBGE, 2011), com uma 

diferença de 10 anos entre eles, verifica-se que a estrutura agrária do município se 

transformou. Em 1996 a quantidade de proprietários era menor e de arrendamentos era o 

dobro do que no ano de 2006, bem como a área média dos estabelecimentos ocupados por 

estes produtores. Isso quer dizer que em 1996 a concentração de terras era maior, que com a 

posse da terra arrendavam principalmente para gado, pois a quantidade de pastagem no 

município diminuiu em quatorze mil hectares entre 1996 e 2006.  

 Em relação aos produtores ocupantes, que são aqueles que não têm documento legal 

que regulamentam a exploração da terra, em 1996 apenas nove pessoas ocupavam quase 

quatro mil e quinhentos hectares de terras. Em 2006 essa condição não mais existia no 

município. Isso quer dizer que estas terras ocupadas foram certificadas como propriedades, 

por meio da compra ou por meio de legalização dos documentos de posse. Este dado 

representa como poucas pessoas ocupavam uma quantidade imensa de terras, que no caso 

servia a exploração extensiva, seja de gado ou de soja. 

A tabela 2 apresenta os dados da evolução da estrutura fundiária. O Censo de 2006 

revela o aumento do número de estabelecimentos devido à instituição dos assentamentos Três 
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Pontes e Lagoa do Bonfim.  Nota-se que as outras formas de uso da terra, como a parceria já 

não se enquadra como uma atividade corrente no município, pois estas formas foram quase 

extintas no processo de “modernização” do campo. 

Tabela 2. Estrutura agrária do município de Perolândia de acordo com os Censos Agropecuários de 1996 e de 

2006 

Condição 

do Produtor 

Estabeleci-

mentos 

Censo 1996 

Área Total 

(ha) 

Censo 1996 

Média (ha) 

Censo 1996 

Estabeleci-

mentos 

Censo 2006 

Área Total 

(ha) 

Censo 2006 

Média (ha) 

Censo 2006 

Proprietários 103 54.518 529,3 122 58.186 476,9 

Assentados - - - 104 3.697 35,5 

Arrendatários 40 25.033 625,8 19 10.536 554,5 

Condomínio - - - 2 895 447,5 

Parceiro 1 7 7 1 - - 

Ocupante 9 4.458 495,3 1 - - 

Total 153 84.016 549,1 248 73.336 295,7 

Fonte: Censo Agropecuário 1996 e 2006, IBGE (2011) 

Organização dos dados: DIAS, Mariza Souza (2011) 

 

Depois de três décadas de ditadura militar, a partir de 1990 os movimentos populares 

reagiram com mais força em luta pela reforma agrária, a qual havia sido prometida pelo 

Estatuto da Terra de 1963 (OLIVEIRA, 2007). Entretanto, 1990 também foi a década na qual 

imperou o neoliberalismo nas decisões do país, enquanto política de governo de Fernando 

Henrique Cardoso e de seu partido político 1994 a 2001, cujas diretrizes para a reforma 

agrária foram o tratamento enquanto política social compensatória, implantando 

assentamentos desarticulados com as demais políticas necessárias ao desenvolvimento rural.  

Este período fora marcado pela inauguração do Programa do Novo Mundo Rural5. As 

principais ações foram: tratar a reforma agrária como meio de aliviar a pobreza rural (de 

caráter assistencial); distribuição de terras para amenizar conflitos ou simplesmente responder 

às demandas e pressões dos movimentos; inserir a reforma agrária no mercado, por meio do 

programa Cédula da Terra e/ou Banco da Terra; a criação do PRONAF em 1995 e passou a 

tratar a questão agrária como caso de polícia, pois criminalizou as ocupações dos imóveis 

rurais. Fernandes afirma que:  

Os objetivos dessas políticas são diversos. Podem ser sistematizados na estratégia de 

desarticulação das relações entre as principais instituições envolvidas com o 

problema agrário, principalmente dos movimentos camponeses, sindicais, e na 

constituição de novos espaços de representação, por meio dos conselhos de 

desenvolvimento rural, em diferentes escalas geográficas. Essas ações são 

formuladas e realizadas na produção do paradigma do capitalismo agrário. 

(FERNANDES, 2008, p. 182). 

 

                                                 
5 Sauer e Souza (2008) fazem uma apresentação sucinta, porém esclarecedora, desta passagem do governo 

brasileiro em relação à reforma agrária. 
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Os movimentos populares de luta pela terra não alcançavam as escalas da 

representatividade no governo, tampouco desistiam de ocupar as fazendas. Ocupar as terras 

virou quase uma condição para a efetivação da reforma agrária (FERNANDES, 2001). Pois, a 

ocupação era uma forma de pressionar o Estado, resolver o problema dos “sem-terra” e 

mobilizar os proprietários para a negociação da desapropriação. Dessa forma, a Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura em Goiás (FETAEG) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(STR) passaram a orientar a ocupação das fazendas como meio de pressão para a 

desapropriação.  

O Assentamento Três Pontes, no município de Perolândia, Sudoeste de Goiás, é 

iniciado pelo movimento popular de luta pela terra e somente depois ganha a 

representatividade do STR.  

Em 1998, um grupo de aproximadamente 18 famílias acampou na Fazenda Três 

Pontes, latifúndio de propriedade da Sra. Maria das Graças Carvalho. Uma pequena parte da 

fazenda estava sendo arrendada para o plantio de monoculturas e a restante estava ocupada 

com pecuária extensiva, como defendia a proprietária, contudo, questionada pelas famílias, 

pois não havia presença de gado na fazenda. A vegetação se restringia a capoeiras e Cerradão.  

A luta pela terra hoje existente no país representa, na maioria dos casos, mais um 

capítulo da história do campesinato brasileiro, movido pelo conflito entre a 

territorialidade capitalista e a territorialidade camponesa. Mas as novidades desse 

momento histórico são muitas. Dentre elas, destacam-se: a grande abrangência da 

base social da categoria sem-terra, que envolve uma multiplicidade de sujeitos 

sociais, inclusive trabalhadores residentes nas cidades, e o significado aí contido de 

negação do processo de proletarização em curso, demonstrando que a possibilidade 

de recriação camponesa não se esgota com o processo de expropriação nem com a 

passagem desses sujeitos pela cidade. (MARQUES, 2004, p. 151). 

 

 As famílias que acamparam na Fazenda Três Pontes relatam que a ocupação não foi 

organizada por movimentos atrelados às instituições. O único documento que possuíam de 

cadastro no movimento de luta pela terra eram as “carteirinhas”. Por meio destas, que 

custavam o equivalente a R$ 10,00, as famílias se cadastravam no movimento dos “sem-

terra”. Mas elas não sabem dizer realmente qual era o movimento que estas “carteirinhas” 

representavam, pois na região atuavam movimentos como a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a FETAEG, o Movimento Terra, Trabalho e 

Liberdade (MTL) e Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) (CARNEIRO, 2011).  

Seguindo a orientação de Leal (2006) e de Carneiro (2011) trabalha-se com o termo 

“movimento de luta pela terra” pelo fato de que no município de Perolândia não houve a 

permanência de Movimentos Sociais, existindo apenas ações coletivas que se dão em 
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determinados momentos, com finalidades específicas e que alcançadas tais finalidades, estas 

ações se findam. 

Somente depois de estarem no acampamento é que as famílias se filiaram ao STR por 

demanda da diretoria do mesmo, pois a terra havia sido direcionada para reforma agrária por 

meio da FETAEG.  

A carência de representação e de formação política para as famílias deste 

assentamento se reflete na falta de organização dentro do território. Diferente do que ocorre 

nos movimentos organizados, como o MST, MPA, dentre outros, onde a condição de estudos 

e de consciência é incentivada, as famílias do Assentamento Três Pontes ficaram por conta de 

decisões que envolviam presidentes de sindicatos, representantes políticos e pelos próprios 

organizadores do movimento, que, no caso, buscavam a autopromoção e vantagens pessoais.  

Entretanto, a posse da Fazenda Três Pontes estava sendo, e é até os dias atuais, 

demandada pelo que as famílias chamam de “herdeiros”, representados por uma única pessoa 

detentora dos documentos da mesma propriedade. Por conta da duplicidade de documentos da 

mesma fazenda que hoje é o assentamento, este representante tentou se beneficiar do processo 

de luta pela terra e das famílias “sem-terra”, para adquirir a posse de tal fazenda. 

 Verifica-se que este é um caso típico de grilagem de terras, pois legalmente não é 

possível uma propriedade ter dois documentos de posse de proprietários distintos. Entretanto, 

a grilagem faz parte da estrutura agrária brasileira. No caso, o movimento das famílias que 

lutavam pela terra estava sendo usado para a ocupação da fazenda por um interesse particular, 

claramente, de um grileiro, pois as famílias convidadas por ele não eram, efetivamente, as 

“herdeiras” daquela terra. O episódio foi narrado da seguinte forma: 

Esse I era um gaucho, ele veio para cá há muito tempo. Falou pro meu pai que ele 

tinha os documentos e que se ele entrasse na terra, ele iria providenciar para terra ser 

desapropriada, para poder receber o dinheiro da herança desses herdeiros. Ele era 

muito amigo do meu pai e procurou meu pai para ver se ele não queria juntar uma 

turma para vir ocupar essa fazenda aqui para desapropriação. Porque aqui já tinha 

um processo de desapropriação dessa terra, só que não estava conseguindo 

desapropriar pelos documentos que ele tinha, daí ele queria por o pessoal sem-terra, 

que eles falam né, para desapropriar, para ele poder receber essa terra. Acaba que no 

final a gente não fez da maneira que era para ser feito. Aí ele revoltou contra a gente, 

invadiu isso aqui umas três vezes, a polícia veio e tirou ele. Foi feito um processo 

contra ele que ele não poderia mais entrar aqui no assentamento e quietou. Uns 

tempos para trás ele faleceu (SUJEITO F). 

 

 Vendo a oportunidade de conquistar a terra com o apoio e pela pressão do STR, as 

famílias acampadas optaram por ir à luta e consegui-la sem ter que dividir com o 

representante dos “herdeiros”. Elas conseguiram estabelecer um acordo com a proprietária, 

proposto por ela inclusive. Em nenhuma negociação, este representante foi contemplado. 
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Quando a proprietária da fazenda dirigiu-se às famílias acampadas e propôs a 

negociação de sua fazenda, a qual não tinha nenhuma benfeitoria, fica claro que para os 

latifundiários negociar a terra com o INCRA pode ser um bom negócio, pois as terras são 

adquiridas por um bom preço. Pagar pela propriedade privada, que será destinada à reforma 

agrária, é um direito constitucional e se faz à custa do recurso público (OLIVEIRA, 2007).  

A luta pela terra e a reforma agrária brasileira se fazem em conjunto, não há como 

separá-las. Entre estes dois movimentos, um popular e outro institucional, estão implícitos e 

explícitos vários elementos que podem tanto ajudar como atrapalhar a posse da terra pelas 

famílias camponesas. Posse esta que gera conflitos, mesmo depois do assentamento efetivado. 

A participação do agente externo, que havia “grilado” as terras, gerou o pior conflito. 

Em 2001, ele se muniu com outras famílias “herdeiras” e decidiu invadir a área do 

assentamento já ocupado pelas quarenta e uma famílias do acampamento, iniciando um 

confronto armado que perdurou por três dias. A Polícia Federal foi acionada para garantir a 

segurança dos assentados. As famílias ainda carregam o trauma deste episódio e sempre ficam 

temerosas com estranhos que adentram o Assentamento. Depois de nove anos, este agente foi 

assassinado no município de Jataí e a suspeita ainda recai sobre a disputa de terras entre ele e 

as famílias assentadas, marcando, mais uma vez, a história de luta dessas famílias.  

 A constituição do assentamento é fruto do período e da luta travada no acampamento. 

Para elevar o acampamento a condição de assentamento é preciso definir estratégias de 

reprodução, de proteção do seu futuro território e de superação das dificuldades por meio da 

busca de um fim em comum. A efetivação destas estratégias depende, também, da capacidade 

das famílias em resistirem às adversidades neste espaço precário, superando a falta de 

recursos e de políticas públicas que concretizariam mais agilmente o assentamento. 

O final da década de 1990 marcou o Sudoeste de Goiás por um processo contínuo de 

ocupação de terras de várias organizações de movimentos de luta pela terra. Conforme 

Carneiro (2011) foram sessenta e oito ocupações nesta região entre 1993 a 2007, sendo que 

três foram realizadas no município de Perolândia.  

As famílias que, atualmente, estão no Assentamento Três Pontes ocuparam as margens 

da fazenda no dia 03 de agosto de 1998. Lá ficaram até meados de 1999, quando negociaram 

com a proprietária e entraram definitivamente para dentro da fazenda em outubro do mesmo 

ano.  

O processo do acampamento foi marcado por adversidades, esperanças e tristezas. O 

que leva as famílias a se submeterem às condições indignas do acampamento é o desejo de 
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reproduzir o modo de vida camponês. Para tal, a terra é imprescindível, por isso precisam 

conquistá-la.  

A história camponesa é pautada nas migrações constantes, tendo, a família o objetivo 

de acumular recursos para adquirir um pedaço de terra e tornar-se “livre”. Mas, nem todos 

alcançam esta façanha e nem por isso deixaram de ser camponeses. O retorno à terra por meio 

da reforma agrária feita pelo Estado, passa pela capacidade das famílias em enfrentarem os 

dias, meses ou anos nos acampamentos. Esta é uma condição que traduz a força da identidade 

camponesa, do sonho e da necessidade de trabalhar na terra e também reflete a falta de 

comprometimento do Estado para com a questão da concentração de terras e dos pobres no 

país. 

O relato da Entrevistada I, a seguir, revela as adversidades e o sentimento de tristeza 

por ter perdido a terra onde ela havia estado acampada, narrando as dificuldades em ficar no 

acampamento e como fazia para proteger o seu futuro território. 

Eu fiquei um ano e oito meses na turma da S. (Lagoa do Bonfim). Ainda catei muito 

milho mais uma pretinha de muita estimação. Nós catamos um caminhão de milho. 

Quando meu menino veio me buscar, ainda levou uma trenheira danada, açafrão que 

eu tinha plantado para fazer. Depois, num deu uns dois ou três meses que eu fui 

embora, a terra saiu. Eu cheguei ficar doente, um cunhado meu foi até para o 

hospital. E quem disse que eles chamaram nós para trás? Daí surgiu um 

acampamento lá no Córrego Dantas, lá nós ficamos 8 meses. Aí o finado G. mais o 

Sr I. tomou conta de fazer um acampamento aqui e chamou nós para trás. Aí nós 

entravamos na terra e a polícia tirava nós para trás. Debaixo de sol e chuva, 

misturado com cobra, aquela luta, aquela luta. Um dia eles despejaram nós 4 horas 

da tarde no barracão e nós esquecemos lamparina, nós dormimos sem janta, sem 

nada. De repente um rapaz vai fazer uma limpeza aí, colocou um fogo menina, e 

esse trem ferveu com a espuma. Nós fizemos uma reunião e decidimos que nós 

íamos para estrada e ia cercar (vigiar). Por causa desse fogo nós estávamos 

considerando que a gente tinha perdido tudo, né. Daí nós ficamos 15 dias cercando 

tudo, uma turma ia de dia, outra ia de noite, para vigiar, para eles não entrar, para 

não prejudicar o movimento que já estava em andamento de sair a posse da terra. Se 

eles (INCRA) descobrissem esse negócio do fogo, nós perdíamos, e nós já 

estávamos ganhando a questão. Daí a fazendeira veio e fez um acordo com nós, para 

cada um plantar suas 2 hectares. Foi a época que nós mais fizemos fartura, parece 

que nunca mais a gente colheu tanto. 

Esse relato apresenta como foi difícil se manter nos acampamentos e demonstra que 

famílias camponesas precisam passar por vários acampamentos antes de conquistar o seu 

território efetivamente. Quando a negociação foi efetivada e as famílias puderam, enfim, 

produzir na terra, culminando na produção e fartura de alimentos. O trabalho camponês 

iniciou a reterritorialização do campesinato naquele território.  

Os assentamentos rurais passaram a ser e continuam sendo uma estratégia de 

reprodução das famílias camponesas, que depois de expropriadas dos seus meios de produção 

principalmente por conta da modernização do processo produtivo no campo, engajaram na 
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luta pela terra. Os assentamentos possibilitam a reterritorialização camponesa, o que os 

transformam numa fração de território camponês, no entanto monopolizado pelo capital6. 

Neste caso, a produção realizada no assentamento se destinava ao consumo das 

famílias e dos animais, bem como era comercializada, principalmente por meio de 

atravessadores ou em laticínios.  

O modo de vida camponês representa o domínio do território das famílias, por meio da 

apreensão do tempo e do espaço por práticas camponesas, as quais almejam a reprodução 

econômica e social das famílias orientadas pela busca da autonomia, da liberdade. O relato do 

Sujeito L demonstra basicamente os elementos da (re) existência camponesa buscados no 

assentamento. 

Na realidade, toda vida nós fomos trabalhador rural. E o salário do trabalhador rural 

toda vida é mixaria. Você trabalha, trabalha e quem mora nas fazendas não tem 

horário de serviço. Na realidade eles falam que a gente trabalha 8 horas por dia. Mas 

na fazenda você levanta às 6 horas e até 10 da noite você está trabalhando. Você 

vivia trabalhando e não tinha nada. Daí quando saiu a oportunidade de vir para cá a 

intenção era de ter a própria terra para gente trabalhar e que a gente tivesse um lucro 

a mais, para dar uma vida mais digna para família. Mas na realidade não era igual a 

gente pensava. Mas, eu creio que aqui, por mais que a gente não alcançou aquilo que 

a gente queria, mas é bem melhor do que trabalhar e prestar serviço pros outros. 

Trabalhar para gente mesmo você tem uma vida mais tranqüila. A renda é mínima, 

não tem aquela renda... O povo na rua às vezes fala: tem a terra e parece que está do 

mesmo jeito e não melhorou em nada, mas a gente tem uma vida mais tranqüila. 

Levanta a hora que quer. Aqui não tem aquele negócio de patrão está autorizando: 

você faz isso, faz aquilo. A vinda para cá era para gente ter uma vida melhor, mais 

garantida, mas está difícil, mas devagar a gente vai vencendo (SUJEITO L). 

 

Percebe-se que a autonomia buscada se refere à possibilidade de controle e domínio do 

tempo, do espaço e da produção pela família, mesmo que essa não constitua uma situação 

financeira ideal, mas significa liberdade e tranquilidade. No novo espaço do assentamento, o 

desejo de permanecer na terra se revigora e, ainda, surgem novos incentivos , a terra floresce, 

produz frutos, traz alimento com fartura, pois uma condição melhor para viver se apresenta no 

horizonte das famílias (FARIAS, 2007). 

A sociabilidade camponesa vai se reconstruindo aos poucos. A transformação do 

espaço do assentamento em território é conduzida por cada família, agregadas em grupos 

familiares, ou por relações de vizinhança, resgatam relações de parcerias e de convivência 

social.   

No assentamento, os filhos de uma das famílias tomaram atitude de iniciar a 

construção de um campo de futebol. Este campo é um orgulho aos jovens. Eles são os 

responsáveis pela sua estrutura e pela organização de torneios, sempre com o aval do pai. A 

                                                 
6 Para maiores esclarecimentos sobre a monopolização do território pelo capital ver Oliveira (2007).  
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hierarquia é mantida como regra dentro do sítio camponês. O pai (Sujeito D) afirma que “tem 

que deixar os meninos fazerem, eles gostam”.  

Por meio das reuniões dos torneios são realizados almoços, torneios de truco, festas, 

encontros, trocas de experiências entre as famílias, namoros. Todavia, os assentamentos não 

são como comunidades tradicionais. A realização deste evento não proporciona a agregação 

da comunidade do assentamento em si. Isso decorre da própria constituição do assentamento, 

com pessoas que não possuem uma história de vida em conjunto.  

A maioria das famílias que moram no assentamento é evangélica e não mantém 

ligação direta de parentesco e por isso não participam do evento. Mas os jogos reúnem muitas 

pessoas, que vem do assentamento vizinho e da cidade de Perolândia. De toda forma, os 

eventos neste espaço do campo significam a possibilidade de encontro de famílias 

camponesas, mesmo de lugares diferentes, que reforçam o sentido de pertencimento ao lugar e 

dá movimento ao território camponês. As fotos 1 e 2 apresentam um dia de torneio de futebol 

e de truco. 
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Foto 1. Partida de futebol realizada no campo do Sítio 3 Pontes. À direita é possível ver uma 

roça de milho e ao fundo as árvores Peroba-Rosa. 

 
Fonte: DIAS, M. S. Maio de 2011  

 

Foto 2. Barraco de palha na frente do campo, onde funciona o bar e acontece o torneio de truco. 

 
Fonte: DIAS, M. S. Maio de 2011. 

A sociabilidade camponesa também representa uma estratégia não-capitalista de 

reprodução, pois age no circuito diverso da produção, troca e consumo, que se manifestam nas 
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parcelas camponesas do território do assentamento. Como a troca de dias de serviços e a 

parceria a meia, seja na produção de polvilho e farinha, na colheita do pequeno cafezal, ou da 

preparação do almoço pelas comadres no dia do torneio de futebol. 

A reprodução de estratégias não-capitalistas dizem respeito a realização do trabalho, 

que se direciona para a manutenção da família no campo, sem as regras de exploração da 

mais-valia e do significado que o próprio trabalho tem para o camponês. O trabalho 

transforma a terra antes aprisionada pelo latifúndio em lugar de morada e de vida, enfim, em 

terra de trabalho e não de negócio (MARTINS, 1995). 

Farias (2007), como muitos outros autores que abordam o significado da terra para os 

camponeses, afirma que a “terra de trabalho é a fonte de manutenção da vida camponesa, uma 

vez que possibilita a concretização do saber-fazer da mulher e do homem em busca de um 

futuro possível”.  

O modo de vida dos camponeses faz renascer conhecimentos e vontades das famílias 

para a lida na terra do assentamento, organizando o território. A concretização dos sonhos se 

fortalece alicerçada nos padrões de ações diárias, no modo de vida, nas estratégias de 

resistência às imposições do mercado, do Estado e dos mediadores no interior do 

assentamento (FARIAS, 2007). 

 

 

1.3 Consolidação e estrutura do Assentamento Três Pontes no município de Perolândia 

 

O Assentamento Três Pontes foi oficializado no mês de outubro de 1999, numa área 

total de 1.873,95 hectares, dos quais 454,3 hectares compõem duas áreas de reserva legal. O 

relevo é constituído ao sul por chapadas e ao norte pela cuesta da Serra do Caiopó, fazendo 

divisa com o Ribeirão Invernadinha e com o Córrego do Combate ao oeste. Por conta deste 

relevo acidentado e por ser margeado por rios, cerca da metade da área deste assentamento era 

e, em grande parte ainda é recoberto de mata densa, conhecida como Cerradão. 

O assentamento é constituído por quarenta e três lotes, contendo em média trinta e 

cinco hectares cada. Foram assentadas quarenta e duas famílias até o final do ano 2000, pois 

um lote fora destinado a área da cooperativa, que depois de seis anos, sem praticamente 

nenhum uso, foi destinado a assentar outra família acampada da região. Das quarenta e duas 

famílias originais, seis comercializaram os lotes. As famílias compradoras já estão 

regulamentadas como assentadas, por meio da concessão de uso expedida pelo INCRA.   
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O mapa 2 apresenta a área do assentamento. Nele é possível distinguir os eixos das 

estradas e as divisões dos lotes. No mapa, as áreas em verde escuro são matas densas. Apenas 

a área mais plana, a oeste, já era desmatada quando as famílias se apossaram da terra. Este 

mapa é referente ao mês de agosto de 2011, sendo este o mês com menor índice de chuva, o 

que deixa a vegetação do Cerrado acinzentada, característica do período seco na região. Por 

isso, neste mapa a vegetação da mata parece menor do que realmente é. 

Por estar sobre formação calcária7 a terra do assentamento é rica em nutrientes. Essa 

terra “forte” é orgulho para as famílias assentadas: “a gente não tem o que reclamar, porque 

terra boa igual essa, não é qualquer assentamento que tem não” (SUJEITO D). Mas o acesso à 

água é difícil, justamente, por estar sobre esta laje de calcário, o que dificulta a perfuração e a 

perenidade da água nos poços. Essa informação é importante na medida em que os recursos 

naturais também influenciam nas decisões das formas produtivas e das parcerias estabelecidas 

por meio dos programas. 

A água que abastece as famílias é retirada dos dois córregos presentes no 

assentamento, mas que não conseguem atender toda a necessidade das famílias e dos animais 

(gado). Dessa forma, no período de estiagem é preciso racionar água.  

Como a política de assentamento, no governo em que o Assentamento Três Pontes 

fora instituído não fornecia o aporte necessário ao desenvolvimento das atividades produtivas, 

as famílias que ocuparam a área da mata tiveram mais dificuldades, pois não havia meios de 

trabalhar. Foi preciso desmatar, construir “caminhos” à foice e a machado, canalizar a água 

para abastecer a casa e os animais e esperar a rede elétrica ser instalada. Atualmente, estes 

ainda se configuram como problemas estruturais dentro do assentamento, principalmente, a 

dificuldade do acesso à água.  

   

                                                 
7 Período Permiano, formação Ppd. A classificação geomorfológica desta área foi realizada por Guerra et al. Um 

estudo do meio físico com fins de aplicação ao planejamento do uso agrícola da terra no Sudoeste de Goiás 

(1989). 
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Mapa 2. Localização do Assentamento Três Pontes 

  

O Censo Agropecuário Brasileiro de 2006, realizado pelo IBGE (2011), apresenta um 

acréscimo no número de estabelecimentos rurais com a instituição dos assentamentos, que 

aumentaram a quantidade de pessoas vivendo da terra no município de Perolândia. Neste 

município, dos 248 estabelecimentos rurais do município, 104 estão no Assentamento Três 

Pontes e Lagoa do Bonfim e correspondem a 42% destes imóveis 

Em relação à produção alimentícia, os assentamentos contribuem produzindo gado, 

leite, melancia, mandioca e banana, que é a cultura permanente mais presente na região. 

Tradicionalmente, a banana é cultivada por camponeses que se concentram em pequenas 

propriedades no vale do Rio Claro, onde as terras são mais férteis, condição necessária a esta 

cultura, exigente em água e em nutrientes.  

Dentre as quarenta e três famílias do Assentamento Três Pontes, 80% se tornou 

produtora de bananas, compondo e aumentando o comércio regional. A fruta se tornou renda 

importante para as famílias que aproveitaram as terras férteis deste assentamento para cultivá-

la, já que a banana serve de alimento e ao ser processada pode ser comercializada em forma 

de doce. 
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Os assentamentos também são responsáveis por 104 dos 228 estabelecimentos 

cultivados com pastagens no município de Perolândia (IBGE, 2011). As famílias mantêm o 

gado de leite como uma das principais fontes de renda. Dessa forma, geram alimentos e 

empregos para a região, uma vez que o leite é destinado à Cooperativa Mista dos Produtores 

do Vale do Araguaia (COMIVA) em Mineiros, cidade vizinha.  

 Os assentamentos representam 42% dos estabelecimentos que produzem suínos, aves e 

ovos, pois a produção de pequenos animais é uma fonte de alimento e renda para as famílias 

(IBGE, 2011). A produção de pequenos animais e derivados, pelas famílias camponesas dos 

assentamentos, abastece a população local por meio da comercialização na feira, mercados, 

restaurantes, em municípios vizinhos, bem como por meio do comércio direto que é realizado 

nos sítios. A foto 3 apresenta a diversidade produtiva do território do assentamento e a foto 4 

mostra o comércio dos alimentos na feira municipal.   
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Foto 3. Horta no Sítio das Palmeiras onde estão sendo produzidas: cebola, alho, tomate, 

beterraba, cenoura, alface, pimenta, coentro e banana. Ao fundo é possível ver as vacas 

leiteiras. 

 
Fonte: DIAS, M. S. Maio 2011 

 
Foto 4. Comercialização dos alimentos produzidos no Assentamento Três Pontes na Feira 

municipal de Perolândia 

 
Fonte: DIAS, M. S. Junho 2011 



45 

 

 

 

A produção de leite abrange mais da metade dos estabelecimentos do município, 

sendo que os assentamentos representam 75% deste número (IBGE, 2011). A produção de 

leite é para os camponeses a principal fonte de renda, mesmo com baixa produtividade.  

Pela falta de investimento em melhoramento genético e alimentação, é uma 

característica da produção camponesa optar por um gado mais rústico, com menor risco de 

contaminação por doenças e menos exigentes na alimentação. Nesta lógica produtiva não 

impera apenas a produtividade, mas a consciência dos recursos e do que pode ser feito com a 

maior autonomia possível.  

O Assentamento Três Pontes juntamente com o Assentamento Lagoa do Bonfim, 

transformaram a estrutura agrária de Perolândia, no que diz respeito à quantidade de 

estabelecimentos, pois a área destinada para os assentamentos diminuiu apenas 3% da 

concentração de terras do município. 

De qualquer maneira, os assentamentos significam mais diversificação produtiva e 

mais produção, as quais refletem na economia da cidade. A população do município também 

se transformou com a constituição dos assentamentos. Conforme o Censo Demográfico 2010 

realizado pelo IBGE (2011), a população deste município é de 2.950 pessoas, sendo que a 

residente urbana é de 1.859 pessoas e a residente rural é constituída de 1.091pessoas, ou seja, 

37% da população do município estão na zona rural, distribuída em 345 domicílios.  

Os dados do Censo Demográfico também confirmam a masculinização do campo, pois 

são 615 homens e 476 mulheres residentes na zona rural de Perolândia. No assentamento Três 

Pontes entrevistamos 4 famílias, cujas filhas haviam migrado para outras cidades em busca de 

estudo e trabalho. Os jovens reclamam que dentro do assentamento não há como arrumar 

namoradas, situação que os motiva, também, a sair em busca de emprego e lazer. As 

ocupações externas alcançadas quase sempre são de empregos acessórios o que, comumente, 

os fazem retornar aos sítios. 

Em relação ao emprego de pessoas no campo, os dados refletem a realidade da 

agricultura camponesa do Brasil. Nos dois assentamentos com pouco mais de 3.500 hectares, 

cada família ocupa uma área média de 35,5 hectares. Considerando que cada família possua 

quatro membros, uma pessoa ocupa sete hectares do lote. Cruzando estes dados de empregos 

formais gerados na agricultura com a estrutura agrária, verifica-se que os 70.000 ha de 

estabelecimentos próprios ou arrendados do município de Perolândia, ocupam formalmente 

trezentos e setenta e sete trabalhadores, perfazendo a média de cento e oitenta e cinco hectares 

para cada trabalhador, revelando a pouca capacidade de geração de empregos na zona rural do 
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município (MTE, 2011). Ou seja, os assentamentos proporcionam a possibilidade de mais 

pessoas viverem na terra. 

A apresentação destes dados teve como objetivo montrar, por meio dos números 

institucionais, como os assentamentos transformaram a realidade estrutural no município de 

Perolândia no que tange à estrutura fundiária, ao uso da terra, à produção agropecuária, à 

demografia e aos empregos.  

Os dados comprovam que os assentamentos fazem parte do processo produtivo e 

democrático e que, por isso, as famílias que compõem com este território ser vistas como 

atores no espaço rural e urbano deste município. Daí também decorre a necessidade de 

analisar as políticas públicas direcionadas para as famílias que compõem estes assentamentos, 

pois elas também são responsáveis pela segurança alimentar da população local. 

Neste aspecto reside outro problema. Quando as políticas são instituídas com o intuito 

de garantir a renda por meio da produção, não é levado em conta o que há de mais específico 

nas famílias camponesas, o seu padrão singular de autonomia8. As políticas públicas 

interferem na produção, reorganizando as atividades camponesas e conflitando com a 

autonomia das famílias, o que gera confrontos, adequações, submissões e também 

apropriações das famílias. 

                                                 
8 Ver Paulino, 2010. 
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2. A RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS CAMPONESAS COM O PROGRAMA DE 

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR  

 

A análise das relações das famílias camponesas com os programas oriundos da política 

Pública para a Agricultura Familiar inicia-se com os conflitos e interações ocorridos entre as 

famílias do Assentamento Três Pontes e o PAA. Este programa foi efetivado no ano de 2009 

pelas famílias dos Assentamentos Três Pontes e Lagoa do Bonfim, levando-as a experimentar 

novas formas de organização da produção e a alcançar renda.  

Será apresentada a discussão sobre o significado das políticas públicas, das ações e 

projetos desencadeados pela Agricultura Familiar enquanto categoria política brasileira que 

unifica o campesinato, relacionando-o com o embasamento ideológico, teórico e executivo 

desta política. 

As relações das famílias com o programa é conflituosa, mas ao mesmo tempo 

facilitadora da reprodução camponesa. Mesmo os programas impondo às famílias processos 

produtivos e parcerias com mediadores que não as reconhecem como sujeitas na construção 

do território, as formas do trabalho, a produção e geração de renda por meio dos alimentos 

foram organizadas e garantiram a autonomia camponesa.  

 

2.1 Teoria e prática da Política Pública para a Agricultura Familiar no Brasil 

 

A política pública para a Agricultura Familiar, estabelecida atualmente, tem suas bases 

na implantação do plano do Novo Mundo Rural imputado ao Brasil pelo Banco Mundial e 

pelo FMI, como metas da diminuição da pobreza rural9 (FERNANDES, 2008).  

Esta política coloca num primeiro plano o mercado e o senso empresarial como 

elementos diretores da nova dinâmica, instituindo os pequenos e médios produtores como 

potenciais microempresários rurais integrados ao mercado.  

Sua formulação teórica e intelectual é orientada no paradigma do capitalismo agrário 

que tem como principais expoentes Veiga (1991) e Abramovay (1992). O que o paradigma do 

capitalismo agrário trouxe para o Brasil por meio de seus intelectuais foi, especialmente, a 

                                                 
9 Neste plano foram instituídos políticas e programas que vinculam a reforma agrária ao mercado, por meio da 

compra de terras financiada pelo Estado aos pequenos produtores e de novas linhas de créditos para estes 

trabalhadores. 
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tentativa de supressão do conceito e das formas produtivas do campesinato, pois este seria um 

modelo de exploração imperfeito para o sistema capitalista de produção. 

O paradigma do capitalismo agrário também serviu como respaldo teórico à 

mercantilização da reforma agrária, à criminalização dos movimentos sociais de luta pela terra 

e a formalização de assentamentos sem o mínimo de condições de trabalho para as famílias 

camponesas.  

A instituição do Assentamento Três Pontes, como em muitos outros, estava fundada 

nesta postura de governo para a diminuição da pressão dos movimentos populares que 

lutavam pela terra. Balizado pelo paradigma do capitalismo agrário, o Estado, representado 

pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, limitou-se à distribuição de terras e à liberação 

do crédito do PRONAF, que é considerado por algumas famílias como a “derrota dos 

assentados”.  

A participação do Estado, na compreensão de Veiga (1991) e Abramovay (1992), seria 

a  atuação como fomentador de uma política produtivista assentada no progresso técnico, na 

qual somente os agricultores mais capazes de se adequar às novas tecnologias e de se adaptar 

ao contexto do livre mercado continuarão na atividade agrícola, sendo que os demais, tidos 

como retardatários, terão que abandonar o campo. Os camponeses se metamorfoseariam em 

agricultores familiares, enquanto definição e prática da produção rural.  

Por outro lado, Fernandes (2008) analisa e entende os agricultores familiares como 

famílias camponesas que vivem em condições diferenciadas, dependendo do seu grau de 

inclusão no mercado, não deixando de ser camponeses na essência. O que modifica a leitura é 

o uso dos paradigmas do capitalismo agrário, ou da questão agrária, que admite a 

relação/conflito entre as famílias camponesas (familiares) e o capital. 

Na compreensão de Veiga (1991), somente os agricultores mais capazes de se adequar 

às novas tecnologias e de se adaptar no contexto do livre mercado continuarão na atividade 

agrícola, sendo que os demais tidos como "retardatários", terão que abandonar o campo. 

Desse modo, o Estado deve atuar como fomentador de uma política produtivista, assentada no 

progresso técnico.  

A elaboração das políticas públicas para a agricultura familiar está se convergindo em 

ações e projetos com o caráter de desenvolvimento local e territorial, que primam pela 

geração de renda às famílias que estão no campo a partir da absorção e reprodução do modelo 

econômico do capitalismo.  
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Percebe-se que esta política busca inserir integralmente as famílias camponesas nas 

relações capitalistas de produção, usando do argumento da melhoria da renda. A inserção no 

mercado precede assumir o pacote tecnológico e produtivo imposto pelo sistema, como a 

adequação e uso de tecnologias, que são comercializadas pelas empresas capitalistas, por 

meio da aquisição de sementes, maquinários, insumos, etc. Isso torna a família camponesa 

dependente de um pacote tecnológico, que pode ser rentável, mas minimiza a autonomia do 

tempo e do espaço camponês. 

Idealmente, a Política Pública é a forma de efetivar direitos, intervindo na realidade 

social. Ela é o principal instrumento utilizado para coordenar programas e ações públicas, e 

deve ser resultado de um compromisso público entre o Estado e a sociedade, com o objetivo 

de modificar uma situação em uma área específica, promovendo a igualdade e o 

desenvolvimento sócio-político, supostamente, benéfico para toda a sociedade.  

Ao contrário, a idéia de desenvolvimento habitualmente utilizada se inscreve 

plenamente ao corpo ideológico do capital, servindo como instrumento dinamizador da sua 

expansão e da acumulação (MONTENEGRO GÓMEZ, 2006). Como as políticas públicas 

para a agricultura familiar são legitimadas pelo Estado e passam a fazer parte do corpo de leis 

que regem o país, considera-se que o Estado é o seu principal mentor, mesmo que elas 

reflitam as posições governamentais de cada administração pública. Por isso, as políticas 

públicas são tratadas no trabalho como políticas de Estado e não de governos.  

Estas ações e projetos, desencadeados pelas políticas públicas do Estado para os 

assentamentos deveriam fornecer serviços básicos, promover o desenvolvimento econômico e 

social das famílias camponesas assentadas. Todavia, as políticas públicas, balizadas pela 

noção de desenvolvimento, que coloca o capital no controle das relações, são resultado das 

disputas entre grupos que possuem valores, interesses, opções e paradigmas divergentes. 

No caso estudado, estes atores se configuram no Estado, capital e famílias 

camponesas. A instituição dos assentamentos, conforme Ferrante e Barone (2008), enquanto 

uma política pública que atua na transformação do território, expressa as tensões que revelam 

as contradições entre as famílias assentadas, os mediadores das políticas públicas e o interesse 

do Estado. 

A formalização da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, regulamentada pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, também 

chamada de Lei da Agricultura Familiar. Esta lei inclui como beneficiários da Agricultura 

Familiar todos os grupos que se caracterizam pela exploração do trabalho familiar em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
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pequenas propriedades de terra ou de água, inserindo os aquicultores, seringueiros, pequenos 

empreendedores rurais, dentre outros. Para tal, o PRONAF foi reestruturado, com a 

reformulação e instituição de novas linhas de crédito.  

Para atender a demanda deste novo grupo social criou-se, no âmbito do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), a Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) que tem como 

eixos norteadores: o financiamento e proteção da produção agrícola; a geração de renda e 

agregação de valor e a assistência técnica de extensão rural (MDA, 2011). As políticas 

elaboradas pelos distintos níveis de governo e entre distintas Secretarias e Ministérios, como é 

o caso da Agricultura Familiar, devem dialogar entre si e ter objetivos e formas de ação 

articulados vertical e horizontalmente.  

Percebe-se que o eixo principal destas ações tem cunho produtivo e comercial. Para 

desenvolver estas ações foram criados programas que também remetem a produção 

agropecuária e ao comércio desta, tais como: o Seguro da Agricultura Familiar (SEAF), o 

Programa de Garantia de Preços à Agricultura Familiar (PGPAF), Mais Alimentos, a 

Assistência Técnica, o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), o Plano 

Safra, dentre outros. Estes programas buscam desenvolver estratégias para que as famílias 

camponesas produzam mais, melhor, com mais segurança e consigam colocar seus produtos 

no mercado. Com isso a Agricultura Familiar cresceu e apareceu no cenário brasileiro.10 

Ao mesmo tempo em que as famílias camponesas se integram às estratégias 

capitalistas de produção na realização dos programas oriundos desta política, também se 

articulam em ações de caráter solidário e autônomo estabelecidas pelas famílias no uso do 

território do assentamento, como a troca de dias de trabalho, os pequenos mutirões, a cessão 

de terras, pois, “o território é um espaço transformado no/pelo trabalho ali contido, o qual é 

delineado por estratégias de organização e controle do mesmo” (PAULINO, 2006).  

O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA) e o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) são programas que estabelecem formas 

inéditas de parcerias e comercialização dos produtos camponeses e que vem crescendo 

vertiginosamente no país. O PNPB é um programa produtivista, pautado na produção a partir 

do pacote tecnológico da produção e comercialização capitalista e demanda parceria com 

órgãos públicos e privados. Já o PAA é um programa que confere certa autonomia, pois as 

famílias escolhem quais alimentos vão produzir e o fazem a partir da sua realidade econômica 

e cultural.   

                                                 
10 Os dados do Censo Agropecuário de 2006 confirmam o aumento da participação da Agricultura Familiar na 

produção e renda no campo brasileiro.  

http://portal.mda.gov.br/portal/saf/institucional/financiamentoprote%C3%A7%C3%A3oprodu%C3%A7%C3%A3oagr%C3%ADcola
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/institucional/geracaorendaagregacaovalor
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/institucional/geracaorendaagregacaovalor
http://portal.mda.gov.br/portal/saf/institucional/assistenciatecnicaextensaorural
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Todos os assentamentos dos municípios de Jataí e Perolândia já tiveram famílias 

envolvidas no PAA, bem como o PNPB, que já conta com mais de 700 famílias participantes 

em toda a região11. Torna-se importante analisar os benefícios e dificuldades encontradas 

pelas famílias camponesas na realização dos programas, uma vez que são elas as principais 

atoras nesta política, que carece de avaliações tanto quantitativas como qualitativas. 

 

2.1.1 Caracterização do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA 

 

O PAA foi criado no Plano Safra 2003/04. A implementação deste programa revela, 

de forma inédita, a presença do Estado na comercialização da pequena produção familiar. No 

ano de 2009 foram aplicados R$ 628 milhões no PAA, um aumento de quase quatro vezes em 

relação a 2003 (R$ 164,4 milhões) (GRISA e WESZ JR, 2010). 

O programa foi concebido no bojo de um grupo de políticas estruturantes do Programa 

Fome Zero (PFZ), visando implementar ações no âmbito das políticas agrícola e de segurança 

alimentar com o objetivo de fortalecer a política global de combate à fome (MATTEI, 2007). 

Para tanto, buscou-se incentivar a agricultura familiar através de ações vinculadas à 

distribuição de alimentos de origem agropecuária para grupos sociais em situação de 

insegurança alimentar (alimentação escolar nos municípios; alimentação em creches, abrigos, 

albergues, asilos e hospitais públicos; formação de bancos de alimentos; utilização em 

restaurantes populares e em cozinhas comunitárias). 

O programa facilita o processo de comercialização no âmbito local, sendo 

possibilitada a compra de produtos da agricultura familiar, sem licitação até um limite 

máximo (R$ 4.500,00) por agricultor ao ano e promove a formação de estoques estratégicos 

de alimentos, ao mesmo tempo em que procura fortalecer o setor da agricultura familiar, 

gerando emprego e renda no próprio meio rural (MDA, 2011). 

O PAA foi formalizado legalmente pela Lei Nº 10.696, de 2 de julho de 2003, a qual 

dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, 

e dá outras providências. Conforme o Art. 19 desta Lei e seus parágrafos subseqüentes: 

Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos com a finalidade de 

incentivar a agricultura familiar, compreendendo ações vinculadas à distribuição de 

produtos agropecuários para pessoas em situação de insegurança alimentar e à 

formação de estoques estratégicos. § 1o Os recursos arrecadados com a venda de 

                                                 
11 Dado obtido na entrevista realizada em julho de 2011 com o representante da Cooperativa Mista Agropecuária 

do Rio Doce (COPARPA). 
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estoques estratégicos formados nos termos deste artigo serão destinados 

integralmente às ações de combate à fome e à promoção da segurança alimentar. § 

2o O Programa de que trata o caput será destinado à aquisição de produtos 

agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, ficando dispensada 

a licitação para essa aquisição desde que os preços não sejam superiores aos 

praticados nos mercados regionais. § 3o O Poder Executivo constituirá Grupo 

Gestor, formado por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário; da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Fazenda; do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; e do Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar e 

Combate à Fome, para a operacionalização do Programa de que trata o caput deste 

artigo. § 4o A aquisição de produtos na forma do caput somente poderá ser feita nos 

limites das disponibilidades orçamentárias e financeiras (BRASIL, 2003). 

 

Pode-se dizer que a Lei que instituiu o PAA desburocratizou o processo de aquisição 

dos produtos da agricultura familiar para atender os programas públicos. Com isso, criou-se 

um marco jurídico capaz de possibilitar uma maior presença do Estado no apoio aos processos 

de comercialização da produção dos agricultores familiares (MATTEI, 2007). 

A gestão nacional do PAA está a encargo de um comitê ministerial com participação 

do Ministério da Fazenda (MF), Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), 

MDA, Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), enquanto que a operacionalização das ações é de responsabilidade 

do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB) (MATTEI, 2007). 

Dessa forma, são vários agentes estatais que regulamentam, fomentam e executam o 

PAA. Para Delgado et al (2005) in Mattei (2007), o PAA não adquiriu status de programa 

orçamentário na linguagem do Plano Plurianual de Governo (2004-2007) mantendo-se, até o 

presente momento, apenas como mais uma “ação orçamentária” dentre as dezenas delas 

existentes sob a rubrica “abastecimento alimentar”. Logo, o programa não está consolidado no 

orçamento da União e representa uma ação assistencialista do Estado. 

Avaliações sobre este Programa indicam sua contribuição sobre a alteração da matriz 

produtiva (diversificação, produção ecológica etc.) e de consumo (mudança dos hábitos 

alimentares), valorização dos produtos dos territórios, recuperação dos preços regionais, 

construção de novos canais locais de comercialização e fortalecimento das organizações 

sociais.  

Permanecem algumas limitações que afetam sua operacionalização: dificuldades na 

organização e planejamento da produção agrícola, falta de assistência técnica, obstáculos no 

acesso à Declaração de Aptidão do PRONAF (DAP), atraso na liberação dos recursos e 
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problemas de logística (transporte e armazenamento dos alimentos). Todos estes problemas 

foram encontrados na pesquisa. 

Ademais, o número de agricultores familiares beneficiados ainda é pouco expressivo 

em nível nacional. Estima-se que, em 2008, o PAA atingiu apenas 4% deste público, e é 

necessário que estes não se tornem dependentes deste mercado institucional como a única 

opção de comercialização de seus produtos (GRISA e WESZ JR, 2010). 

O programa é composto pelas modalidades Compra Direta da Agricultura Familiar 

(CDAF); Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar (CAEAF); Compra 

Antecipada da Agricultura Familiar (CAAF) e Compra Direta Local da Agricultura Familiar 

(CDLAF). Resumidamente, cada uma das modalidades cumpre uma função específica no 

âmbito do programa, conforme segue: 

a) Compra Direta da Agricultura Familiar (CDAF): esta modalidade visa garantir renda ao 

agricultor familiar, inserindo-o no mercado de forma mais sustentável através da compra 

direta de sua produção a preços de mercado; 

b) Compra Antecipada da Agricultura Familiar (CAAF): esta modalidade prevê a antecipação 

de recursos para o plantio da safra, sendo destinada exclusivamente aos agricultores familiares 

que não são atendidos pelo crédito de custeio do PRONAF. A operação é realizada no 

momento do plantio e a entrega do produto pelo agricultor ocorrerá após a colheita da referida 

safra; 

c) Compra Antecipada Especial da Agricultura Familiar (CAEAF): esta modalidade atua no 

âmbito local e estadual adquirindo produtos para formação de estoques e para fazer doação 

simultânea às populações em situação de risco alimentar; 

d) Compra Direta Local da Agricultura Familiar (CDLAF): esta modalidade é operada 

nacionalmente através de convênios entre Governo federal e administrações municipais, 

visando estimular a articulação entre a produção oriunda da agricultura familiar e o 

atendimento direto às demandas de suplementação alimentar e nutricional dos programas 

sociais das municipalidades, bem como de instituições locais que atuam no combate à fome. 

Conforme Grisa e Wesz Jr (2010) em parte, fruto desta experiência, um novo mercado 

institucional se consolidou para a agricultura familiar no Plano Safra 2009/10. Através da Lei 

11.947 instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que torna obrigatório, 

empregar no mínimo, 30% dos recursos destinado à alimentação escolar da educação básica 

de toda a rede pública de ensino, na aquisição de produtos da Agricultura Familiar.  
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Projeta-se que, aproximadamente, R$ 1 bilhão será aplicado nessas compras em 2011 

(GRISA e WESZ JR,2010). Ambos os programas, PAA e PNAE, são um estímulo à formas 

de produção mais “autônomas” e à possibilidade de participação em mercados diferenciados. 

Entretanto, a relação no processo de implantação e execução do programa geram 

discordâncias entre o grau de autonomia proposta pelos agentes externos. 

Em dados, o PAA apresenta-se ainda incipiente no que tange à quantidade de famílias 

participantes e de recurso alocado. Conforme os dados do 3º Seminário do PAA (2010) em 

2009 apenas 3,3% dos agricultores familiares brasileiros participaram do PAA, sendo que na 

região Centro-Oeste este índice cai para 2,15%, devido ao baixo percentual de agricultores 

familiares, se comparado à região Sul ou Nordeste. O recurso aplicado no ano de 2009 foi de 

R$ 591,00 milhões divididos entre 137.185 famílias agricultoras e que proporcionou uma 

renda média anual de R$ 4.300,00 e média mensal de R$ 358,00 para cada família.  

Por mais que este valor não alcance o valor de um salário mínimo mensal, este recurso 

possibilita a reprodução de muitas famílias, uma vez que o consumo com mercadorias 

externas à propriedade familiar é muito baixo em comparação, por exemplo, ao trabalhador 

urbano, o qual demanda dinheiro para satisfazer todas suas necessidades. Portanto, qualquer 

recurso mínimo que venha a ser incluído no orçamento da família camponesa, pode fazer 

diferença na sua estrutura.  

Na região Centro-Oeste foi aplicado apenas 2% dos recursos do PAA em 2009 (PAA, 

2010). Este dado corrobora com a realidade de Goiás, em que dos 246 municípios apenas Jataí 

participa do PAA na modalidade Municipal, quando é o município que elabora e gerencia o 

programa. Em Jataí são cem famílias que participam do programa, dividas entre vinte e nove 

produtores individuais e setenta e uma famílias nos sete assentamentos do município. 

A participação das famílias camponesas neste programa, no ano de 2009, se 

concentrou nas enquadradas como agricultores familiares, representando 89,7% das 

participações, e os assentados representaram apenas 7,7% das famílias, mesmo sendo o grupo 

com prioridade na participação (PAA, 2010). A maior participação dos agricultores familiares 

se dá por conta de que 94% dos recursos do PAA foram distribuídos para as regiões Nordeste, 

Sul e Sudeste, onde se concentram a maioria dos agricultores familiares do Brasil (PAA, 

2010). 

Este dado revela ainda que o PAA é uma política que está em processo de efetivação 

no campo brasileiro, pois em oito anos de existência conseguiu atingir pouco mais de 3% dos 

agricultores familiares brasileiros.  
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2.2 A reprodução camponesa a partir do PAA   

 

O modo de vida camponês organiza e reorganiza o uso do território do assentamento 

com base na natureza física deste e nos princípios econômicos, sociais e culturais das 

famílias. A relação das famílias com os programas são justaposições de estratégias 

desenvolvidas pela dependência econômica do sistema e das ações em busca de autonomia no 

uso deste espaço.  

A finalidade do PAA é buscar fortalecer os agricultores familiares, especialmente, 

aquelas camadas que produzem em pequenas quantidades e que estão enfrentando 

dificuldades para agregar valor à produção, gerando mecanismos de comercialização nos seus 

próprios locais de origem (MATTEI, 2007).  

Tomando como base este modo de vida, foram identificados elementos das estratégias 

produtivas e de trabalho das famílias camponesas nas quatro etapas de execução deste 

programa: Elaboração da proposta e entrada no programa; Estratégias produtivas dos 

alimentos, do trabalho e do uso da renda; Logística do funcionamento do programa e os 

agentes parceiros e Continuação do/no programa. 

Nestas etapas, as famílias camponesas ao sobreporem suas práticas e saberes nos 

processos que envolvem a execução do programa, podem controlar mais ou menos o 

território. Observa-se que as estratégias produtivas são, basicamente, desenvolvidas por meio 

do modo de vida camponês, sendo que as outras etapas dependem de ações dos agentes 

externos, o que não permite o controle total das atividades pelas famílias camponesas. 

As famílias ao se recusarem a interagir, ou reorganizando a lógica da parceria, estão 

mantendo a autonomia do seu território, da mesma forma, famílias introjetam as normas e 

regras e tomam para si o programa como parte da reprodução econômica e social camponesa. 

O PAA não interfere em questões estruturais agrárias e pode ser considerada uma 

política agrícola, assim como o PNPB. A avaliação neste trabalho tem como objetivo 

incorporar novos elementos à análise dos programas e contribuir com os interesses públicos 

que ele representa. Como o interesse público é construído, ele não é algo fixo e não está dado 

naturalmente, tem que ser debatido, agregando outras análises que não apenas a econômica. 

Pois, conforme Neves (1999), a análise da mudança social que as ações e projetos 

como este podem provocar, exige a consideração dos valores culturais ou de pré-compreensão 

simbólica do real para que sejam compreendidas as regras constitutivas do sentido da ação.  
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Se a construção de normas, de regras e de instituições por meio de processos externos 

permite a emergência de uma nova ordem social, também revela a tomada de consciência e os 

desdobramentos sociais daí decorrentes, referenciadores dos modos de percepção e de 

atribuição de sentido às ações (NEVES, 1999). 

Os espaços de realização das políticas públicas, como do PAA, são também espaços 

de disputas que geram tensões, opondo interesses e racionalidades diversas, mediante 

distintos projetos, compromissos e estratégias (FERRANTE e BARONE, 2008).  

Este programa foi implantado como estratégia de garantia da segurança alimentar das 

populações em grupos de risco, criando um canal de comercialização mais seguro para os 

alimentos das famílias camponesas, quando enquadradas ao PRONAF.  

Para a análise da participação das famílias camponesas no PAA foram levantados os 

dados quantitativos de produção e geração de renda e as formas de trabalho na execução do 

programa. Como estratégia metodológica, optou-se por analisar cada etapa da realização do 

programa, identificando nestas etapas as interações e as expressões do modo de vida 

camponês das famílias, com os poderes locais e com as instituições que regem as normas do 

programa. 

Foi pesquisado como o PAA altera a vida das famílias camponesas assentadas no 

Assentamento Três Pontes. Estas famílias são as mais vulneráveis em função da dependência 

de recursos e investimentos por parte do Estado e por isso o PAA pode estar fazendo mais 

diferença. 

Conforme Ferrante e Barone (2008), as famílias assentadas aparecem como sujeitos 

muitas vezes em posição de subalternidade, porém com presença ativa e desenvolvendo 

estratégias mais ou menos coerentes com possíveis projetos políticos de fortalecimento da 

agricultura familiar nos assentamentos, na qual estão em disputa tanto os projetos de 

desenvolvimento, quanto a hegemonia política no território local/microrregional. 

Uma vez no assentamento, as famílias reproduzem o seu modo de vida pela 

apropriação dos recursos que a terra pode lhe oferecer, usando para tal o trabalho. A terra é 

apropriada pela família camponesa como lugar do trabalho e de morada, na qual a principal 

aspiração é ter uma vida digna com autonomia (MARQUES, 2004). 

A diversificação da produção é realizada nos sítios das famílias do Assentamento Três 

Pontes e se efetiva pela necessidade da manutenção da família por meio da produção dos 

alimentos que serão consumidos e/ou comercializados, funcionando também como uma saída 

para os momentos de crise.  A Entrevistada M apresenta a necessidade de diversificar a 
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produção e de participar dos programas estatais para se manter na terra: “Se você não vender 

leite, vender galinha, vender porco, se você não entrar em CONAB, esses trens para escola, 

do que você vai viver?”.   

As famílias deste assentamento criam gado de leite; produzem lavouras permanentes, 

como a banana e lavouras temporárias, como o arroz, milho, feijão, soja, sorgo, amendoim, 

mandioca, entre outros; hortaliças; frutas e produtos processados como a farinha de mandioca, 

o polvilho e quitandas. Esses dados são confirmados na variedade de alimentos que foram 

destinados ao PAA. 

 

2.2.1 Interações e resistências do modo de vida camponês no PAA  

A intenção primeira das famílias, ao participar dos programas, é a obtenção de uma 

renda a mais da produção e não como renda exclusiva. Ou seja, os programas contribuem com 

a diversificação da produção e, até então, não são vistos como uma imposição do mercado, 

mas como uma oportunidade a mais de obter renda. 

Todas as famílias entrevistadas afirmam que é necessário participar de programas e 

projetos, pois qualquer renda a mais no orçamento da família significa diferença no poder de 

compra desta, que é usado para a manutenção da família na terra.  

Os programas, bem como outros projetos, são vistos pelas famílias como uma 

experiência e um aprendizado, pois, além da renda fica o conhecimento das estratégias de 

produção referente ao alimento/produto de cada projeto. Podem ser vistos também, como uma 

necessidade para as famílias se desvencilharem de dívidas. 

Percebe-se que não apenas a lógica econômica precede as parcerias das famílias com 

os programas, como vários outros elementos que compõem o modo de vida camponês. Como 

o capitalismo age se apropriando de parte da renda dos produtos das famílias camponesas, 

estas se orientam, também, pela parceria na qual esta apropriação pode ser minada. 

Contraditoriamente, a comercialização dos produtos por meio dos atravessadores também é 

uma prática corrente, uma vez que libera a família para outras atividades e também garante a 

compra, mesmo que por um preço menor do que o praticado pelo PAA.  

A lógica da reprodução camponesa é complexa, pois se faz baseada em elementos que 

se referem à quantidade de força de trabalho da família, à capacidade produtiva do sítio, à 

necessidade física e subjetiva de cada família, à ética camponesa e à lógica financeira. 
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Partindo do pressuposto de que as famílias são variadas em tamanhos, em histórias de 

vida e em aspirações, encontram-se num assentamento desde empreendedores rurais até 

famílias em processo de descapitalização, mas que continuaram a viver sob a orientação do 

modo de vida camponês buscando autonomia por meio do trabalho da família na terra. 

As etapas da implantação e execução do PAA, bem como a avaliação deste, serão 

debatidas a seguir. 

2.2.2 Adversidades na elaboração e efetivação da proposta do projeto do PAA  

Conforme a CONAB (2006), as propostas do PAA/CAEAF-DS12 devem ser 

elaboradas pela Associação e/ou Cooperativa, preferencialmente, a partir de discussão com os 

agricultores/as e as entidades beneficiárias para que se possa chegar a um bom planejamento 

de quais produtos incluírem, época de entrega e quantidade.  

 O PAA é um programa que está em execução desde 2003. No entanto, as famílias dos 

assentamentos no município de Perolândia tomaram conhecimento deste, apenas no ano de 

2008, até então o PAA era desconhecido para estas. Este fato demonstra como os programas 

destinados à agricultura familiar podem demorar a chegar ao seu público de interesse.  

 Conforme o relato da Entrevistada B, o PAA fora apresentado para as famílias pelo 

técnico do INCRA, depois de um questionamento feito pela própria família sobre alguma 

forma mais fácil de comercializar as suas mercadorias, pois esta família havia deixado de 

comercializar doces, devido às normas da vigilância sanitária.  Segue o relato da Entrevistada 

B: 

“Eu perguntei a ele (técnico do INCRA), não tem uma fórmula de a gente inventar 

alguma coisa assim pra gente trabalhar, que seja mais fácil da gente entregar as 

mercadorias da gente? Ele falou que tem o projeto do PAA e perguntou se a 

presidente do sindicato nunca explicou pra gente? Eu disse que não, nós não 

sabemos de nada não. Ele falou que se nós estivéssemos interessados ele iria trazer a 

pessoa pra fazer o projeto pra nós, só que tinha uma coisa, tinha que pagar”. 

 

 O PAA não havia sido apresentado às famílias pelos órgãos que poderiam fazê-lo 

como a Associação, o Sindicato, a Prefeitura e os técnicos responsáveis pela assistência no 

assentamento. Isso demonstra a pseudo-representatividade das famílias assentadas nas 

instituições a que pertencem e por isso, dependem de ações isoladas e de “projeteiros” para 

acessar programas como este. 

                                                 
12 Modalidade de PAA executada pela Associação do Assentamento Três Pontes: Compra direta local da 

Agricultura Familiar com doação simultânea 
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 O programa disponibiliza para as famílias assentadas a participação na elaboração, 

gerenciamento e execução do programa. As Associações são responsáveis pelo controle do 

recebimento dos alimentos, emissão de notas fiscais e pagamento às famílias, e podem ainda, 

elaborar o projeto. Contraditoriamente, é um programa que depende das famílias no seu 

gerenciamento, mas não é divulgado aos seus principais atores. 

 A participação das famílias se faz no sentido da auto-gestão, de dar poder às famílias 

na condução do programa, uma vez que elas decidem quais alimentos e a quantidade a ser 

produzida.  O que acaba se tornando um dos maiores, senão, o maior problema. 

 A elaboração do projeto, pela técnica contratada pelas famílias não contou com a 

participação efetiva de todas as instituições parceiras. O projeto teve que ser refeito por conta 

do preço dos alimentos que estavam superfaturados e por conta da superestimação da 

quantidade de alimento demandada pelas entidades.  

Foi cobrado R$ 70,00 de cada projeto por família. Como eram 41 famílias, o custo 

pelo projeto completo foi de R$ 2.870,00, ou seja, 3% do valor integral do projeto. Quando 

questionadas, as famílias afirmaram não se sentirem prejudicadas por terem que pagar pelo 

projeto, elas apontaram que o valor era baixo e todas tinham condições de pagar e que 

pagando para alguém fazer, o projeto foi aprovado rapidamente, o que era mais importante.  

Posteriormente, as famílias ficaram sabendo que não deveriam ter pago pela 

elaboração do projeto, pois quando há a realização do primeiro PAA por qualquer Associação 

ou Cooperativa, a CONAB é obrigada a disponibilizar um técnico para treinamento da 

elaboração e gestão do projeto à associação ou cooperativa. Mesmo assim, todos diziam que 

pagar o projeto não foi um empecilho, e que confiaram na técnica porque ela sabia como 

fazer, tinha o conhecimento para tal. 

A maioria das famílias possui grau de escolaridade baixa, o que dificulta a 

participação na elaboração do projeto, que se restringiu às escolhas dos tipos e quantidades de 

alimentos a serem disponibilizados para o PAA.  

A técnica que elaborou a proposta do PAA ficou responsável por retirar junto ao órgão 

responsável a DAP das famílias, que é o principal documento para acesso aos programas e 

projetos destinados à agricultura familiar. Por meio da DAP a família se caracteriza 

legalmente enquanto agricultor familiar. Já os documentos referentes à associação ficaram a 

cargo do presidente, o que tomou muito seu tempo. Ele relatou que o projeto foi “a coisa com 

mais trabalho pra entrar e pra realizar também, foi tudo difícil; no começo exige muito 
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documento, certidão negativa de tudo que você pensar, a associação não estava certinha com 

os documentos, tive que correr atrás” (SUJEITO A). 

A realidade e o tempo do projeto são diferentes do tempo das famílias camponesas que 

é regido pelo nascer e pelo pôr do sol, bem como pela demanda que a produção agrícola exige 

da sua força de trabalho. Quando é necessário se envolver com documentos e burocracia há 

um esforço enorme das famílias camponesas que têm que apreender o trabalho e a lógica do 

tempo da cidade e das instituições financeiras, e isso atrapalha o seu trabalho no sítio, que é o 

que faz sentido para as famílias camponesas.  

O trabalho com a burocracia, bem como com a contabilidade do projeto ficou toda a 

cargo do presidente da associação que relatou: “Não gostaria de ter me envolvido com isso. 

Queria entrar na terra e trabalhar, mas como tinha sido eleito e a maioria das famílias do 

assentamento me apoiou, não poderia deixar de ajudar e retribuir a confiança” (SUJEITO A). 

Não se pode aferir, também, até que ponto isso significa autopromoção ou receio de que as 

outras famílias rejeitassem a sua permanência no assentamento, pois sua história da 

apropriação do lote é um tanto quanto peculiar.  

 Esta família, que hoje preside a Associação, ficou sete anos e meio acampada no 

Acampamento Rio Claro, que ficava às margens do Rio Claro no município de Perolândia. 

Ela foi assentada no Assentamento Três Pontes em 2006 no lote que, quando houve a criação 

deste assentamento, fora destinado à cooperativa que seria criada. Conforme a Ata da criação 

do assentamento, se a partir de dois anos de existência do assentamento a cooperativa não se 

efetivasse e ocupasse aquele lote, caberia o assentamento de mais uma família. 

Depois de quatro anos passado o prazo para a efetivação da cooperativa, o técnico do 

INCRA da regional de Goiás decidiu, em comum acordo com a maioria das famílias, ocupar o 

lote com mais uma família que estivesse acampada na região. Dessa forma foi assentada a 

família, do então hoje presidente da Associação, que era a que tinha mais tempo de 

acampamento em toda a região, e ele se elegeu presidente, pois, era líder do acampamento em 

que estava. Todavia, este lote vinha sendo ocupado por alguns cooperados da Cooperativa do 

Assentamento Três Pontes (COOPERPONTES) que o usavam como pasto para o gado. 

De qualquer forma, participaram do PAA famílias associadas e cooperadas, sem 

distinção e sem privilégios, pois cada uma escolheu o que gostaria de produzir para entregar. 

 O valor do contrato individual era de R$ 3.500,00, cota máxima para esta modalidade 

do PAA. Entretanto, o projeto de 90% das famílias foi rebaixado de valor. Os preços dos 

alimentos, fornecidos pela técnica que elaborou o projeto, estavam superfaturados e não 
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foram aceitos pela CONAB, pois o preço final é informado pela Companhia no momento da 

análise da proposta.  

Os preços são definidos com base em algum dos seguintes critérios: preço fixado pelo 

Grupo Gestor; preço de leilão da CONAB; preço de licitação das prefeituras, em vigor; preço 

médio das CEASAs; ou preço de atacado no mercado local/regional (CONAB, 2006).  

Esse episódio criou uma situação constrangedora para as famílias, pois elas ficaram 

sem saber o que havia realmente acontecido com o recurso que seria destinado à sua família, 

criando tensões entre os assentados e o gerenciador do programa, pois a responsabilidade 

recaiu sobre ele. 

Além do valor alterado, a quantidade de alimentos propostos no projeto original 

ultrapassava a demanda das entidades beneficiadas no município de Perolândia. A 

Entrevistada S relata o ocorrido e outras impressões camponesas. 

 

Houve problema, como deu problema. Teve pessoa lá que fez o projeto e entregou 

só R$ 1.000,00 e pouco. Por causa do produto. Tipo assim, o consumo de Perolândia 

é x, aí eu coloquei pra entregar alface, você alface, o Pedro alface, várias pessoas. E 

a Perolândia não conseguia consumir aquilo tudo e não podia pegar, aí não alcançou 

valores. O erro foi na hora de fazer o projeto, no fazer do projeto. As famílias não 

pensaram nesse problema. Porque muitas famílias mexem com horta. E porque tem 

o bendito imposto, e horta é isento. Ah, só deu horta. Achando que entregaria R$ 

3.500,00 de verduras, um monte de famílias entregando a mesma coisa. O que tinha 

que acontecer, eu acho, que a pessoa que estava fazendo o projeto é que tinha que 

dizer, não gente, espera aí. Porque na hora ali a pessoa vai colocando aquilo que 

interessa pra ela. 

 

 Como as famílias não tinham o controle sobre quanto deveria ser produzido, elas se 

limitaram a escolher os alimentos e se comprometeram a produzir o suficiente para 

integralizar a cota total. Esta escolha fora realizada de acordo, também, com o domínio que 

cada uma tinha do tipo de cultivo e da possibilidade de ficar com toda a renda que ela poderia 

gerar, pois não precisaria pagar imposto. As famílias não tinham noção de que não poderiam 

entregar a cota apenas com hortaliças, ou mesmo com outros alimentos, pois não conheciam o 

consumo de alimentos das entidades. 

 Nota-se que a escolha da produção está intimamente ligada com a autonomia do 

tempo, do espaço e da renda auferida pelas famílias, ou seja, do que “interessa para elas”, se 

baseia na racionalidade camponesa. Isso significa também ter o domínio sobre o seu território. 

O imposto, que é uma lógica externa às famílias, é incorporado pela necessidade, mas nega-se 

a apropriação da renda por meio dele.   
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Na opinião da interlocutora, a técnica deveria ter tentado corrigir a disparidade dos 

projetos, pois ela possuía os mecanismos e conhecimentos para tal, entretanto, ela não o fez e 

nunca retornou ao assentamento. 

Isso demonstra como o (des)compromisso dos mediadores das políticas públicas 

compromete os parceiros, promove desencontros que fragilizaram ainda mais as relações de 

solidariedade e de confiança dentro do Assentamento, e ainda dificulta a logística em toda a 

condução do projeto. 

As famílias se sentiram enganadas, pois não receberam o valor total do projeto 

assinado. Dentre todas as famílias pesquisadas, três questionaram sobre o restante do valor do 

projeto. As outras oito famílias compreenderam a necessidade da modificação e acreditaram 

na palavra do então gerenciador do programa.  

 Depois da proposta do projeto aprovada, o recurso foi depositado na conta da 

Associação e os assentados começaram a entregar os alimentos em março de 2009. Conforme 

a CONAB (2006), o pagamento é feito na conta da Associação ou Cooperativa que apresentou 

a proposta. Os produtores fornecedores recebem direto da Associação e ou Cooperativa, mas 

o recurso fica bloqueado e só é liberado com a apresentação do Termo de Recebimento e 

Aceitabilidade e da nota fiscal. O pagamento para as famílias deve ser feito até 10 dias após a 

CONAB ter recebido a documentação, através de depósito em conta corrente ou ordem de 

pagamento. 

 Todavia, o gerenciador do programa não pode emitir a nota em nome da Associação, 

pois esta é uma entidade civil sem fins lucrativos, o que impedia a liberação do recurso para o 

pagamento dos alimentos que haviam sido entregues às entidades. 

Foi então proposto, por funcionários da Agência da Fazenda em Jataí, que os 

assentados mudassem a razão social e a condição da Associação para empresa, com a 

instituição de uma inscrição estadual, o que demandaria documentos, endereço e pagamento 

de impostos. A solução encontrada pelo gerenciador foi conversar diretamente com o 

delegado da Agência, usando como mediadores um vereador e a Secretária da Agricultura de 

Perolândia, demandando a liberação do fornecimento das notas fiscais para a Associação. O 

delegado afirmou que nesse caso deveria abrir uma exceção liberando as notas fiscais para a 

Associação, mas como uma exceção e não como direito. 

É importante, então, salientar que em todos os documentos analisados sobre o PAA, 

como cartilhas, seminários, página eletrônica do MDA, todos apresentam a participação da 

Associação de Agricultores como uma entidade apropriada para conduzir o PAA. Logo, as 
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Associações têm o direito de emitir notas fiscais em seu nome, pois o programa só efetiva-se 

por meio da comprovação da movimentação das mercadorias e do recolhimento dos tributos. 

Apenas assim a lei é cumprida.  

No caso estudado, a possibilidade da comprovação das mercadorias em notas fiscais é 

colocada como uma exceção, quase uma dádiva da instituição personificada na pessoa do 

delegado e nos membros da prefeitura de Perolândia.  

 Esse processo reforça a disputa em torno de interesses diversos, como o das famílias 

camponesas e dos membros da prefeitura, e colocam estas famílias a mercê de mediadores 

que podem usar da sua posição política para posterior favorecimento, como votos.  

Conforme Neves (1999), os grupos de interesses se constituem no confronto travado 

em campos sociais determinados, mas também em instâncias do aparato estatal, nas quais 

conquistas como a emissão de notas fiscais, por Associações civis, podem ser legitimadas, 

institucionalizadas e legalizadas. Daí a importância em cobrar os direitos, mesmo que por 

meio de mediadores que podem cobrar pela postura tomada em favor das famílias.  

Como foi o primeiro programa executado pela Associação, as famílias esperavam o 

auxílio de alguma instituição, ou mesmo da técnica que elaborou o projeto. Entretanto, o 

gerenciador do programa relatou que procurou a CONAB sobre como proceder com os 

relatórios, e a instituição forneceu uma cópia destes relatórios por fax sem nenhuma 

orientação adicional. 

Para manter o controle das entregas foi preciso criar uma forma de anotação da 

quantidade de alimentos de cada família. Tudo era anotado num caderno a parte e depois 

passado para o relatório. Deviam constar no relatório todos os alimentos entregues nas 

instituições por cada família e este deveria estar totalmente de acordo com as notas fiscais, no 

que diz respeito à quantidade e tipo de alimento entregue. Por isso o Presidente da Associação 

afirmou que foi “a coisa mais difícil de entrar e realizar este projeto”, pois a organização 

destes relatórios era muito complexa e demandava muito tempo para sua execução.   

Como o gerenciador do programa não poderia providenciar estes relatórios todos os 

meses, pois isso demandava quase 20 dias de trabalho dele e de sua esposa sem o auxílio de 

nenhuma outra pessoa, então ele decidiu por fazer os relatórios e tirar as notas fiscais a cada 

três meses. O pagamento às famílias, também foi adequado ao tempo camponês, em relação à 

demanda dos outros trabalhos no sítio do gerenciador. 

Para algumas famílias, este “atraso” não foi um empecilho, pois tinham como manter 

sua produção durante os meses que não recebiam. Para outras, a falta do pagamento nos 
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primeiros meses de efetivação do projeto desencadeou o prolongamento de dívidas e 

dificultou a continuação no projeto.    

2.2.3 Estratégias de produção para o PAA e uso da renda para a reprodução camponesa 

Depois do projeto aprovado e o recurso depositado na conta bancária da Associação 

começaram as entregas dos alimentos. Os alimentos escolhidos, para a produção e 

comercialização via PAA, obedeceram a critérios específicos e subjetivos de cada família. 

Neste texto serão apresentados os dados quantitativos da produção dos alimentos e as 

estratégias da produção camponesa que influenciaram e reorganizaram o programa, bem 

como foram por ele reorganizadas. 

Para a investigação das estratégias produtivas foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com onze das vinte e três famílias do Assentamento Três Pontes que participaram 

do programa.  

Foram produzidos quarenta e seis tipos de alimentos diferentes entre frutas, hortaliças, 

tubérculos, animais e derivados, cereais, leguminosas e alimentos processados, como doces, 

pães, farinhas e polvilho. Estes alimentos foram cultivados/produzidos trezentos e oito vezes 

em todo o assentamento, o que resultou em trinta e uma toneladas de alimentos entregues às 

pessoas beneficiadas pelo programa. Em média, foram dezessete alimentos produzidos por 

cada família.  

Apenas por estes dados pode-se afirmar que o PAA tem condições de proporcionar 

segurança alimentar tanto para as famílias assentadas como para a população que se encontra 

em situação de risco alimentar. A tabela 3 apresenta todas as variedade e quantidade de vezes 

que os alimentos foram produzidos, bem como a renda gerada. Todos os dados são referentes 

à produção das famílias do Assentamento Três Pontes. 

 

Tabela 3. Dados da produção de alimentos das famílias camponesas do Assentamento Três Pontes destinados ao 

PAA no ano de 2009 

Classificação 

dos alimentos 

Alimentos Quantidade 

de produtores 

Produção de 

alimentos 

(kg) 

Preço 

individual 

(R$) 

Valor 

recebido 

(R$) 

Animais Vivos Frango caipira 13 1.620 4,00 6.480,00 

Cereal Arroz beneficiado tipo 2 6 1.390 1,20 1.668,00 

Cereal Milho verde em espiga 7 1.356 1,20 1.627,20 

Cereal Feijão carioca 8 1.015 2,30 2.334,50 

Cereal Amendoim descascado 7 230 2,52 579,60 

Derivado aves Ovos de galinha  11 855 2,50 2.137,50 

Doces Rapadura 2 138 2,50 345,00 
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Doces Doce leite barra 2 845 3,55 2.999,75 

Doces Doce Banana barra 7 790 5,50 4.345,00 

Doces Doce de leite pastoso 5 354 5,50 1.947,00 

Fruticultura Melancia 4 2.909 0,92 2.676,28 

Fruticultura Banana da terra 8 1.340 1,10 1.474,00 

Fruticultura Laranja comum 2 75 1,10 82,50 

Fruticultura Abacaxi Pérola 3 804 1,20 964,80 

Fruticultura Banana prata 5 430 1,25 537,50 

Fruticultura Limão taiti 5 98 1,29 107,07 

Fruticultura Mamão comum 7 565 1,30 734,50 

Fruticultura Tomate longa vida 9 680 1,43 972,40 

Fruticultura Banana maçã 8 1.708 1,50 2.562,00 

Fruticultura Maracujá 2 824 1,80 1.483,20 

Fruticultura Melão amarelo 3 274 1,81 495,94 

Hortaliça Repolho verde 7 354 0,78 276,12 

Hortaliça Alface lisa 9 850 0,80 680,00 

Hortaliça Jiló redondo 7 350 0,80 280,00 

Hortaliça Salsa 4 540 0,80 432,00 

Hortaliça Cebolinha verde 5 303 0,83 251,49 

Hortaliça Coentro 4 280 0,83 232,40 

Hortaliça Abóbora cabotiá 7 290 1,00 290,00 

Hortaliça Alface americana 10 1.150 1,00 1.150,00 

Hortaliça Couve manteiga 10 370 1,00 370,00 

Hortaliça Chuchu 7 230 1,09 250,70 

Hortaliça Pepino comum 10 340 1,20 408,00 

Hortaliça Cebola 7 240 1,22 292,80 

Hortaliça Rúcula 7 320 1,35 432,00 

Hortaliça Quiabo 9 550 1,50 825,00 

Hortaliça Pimentão verde 5 45 1,60 72,00 

Hortaliça Abóbora menina 11 400 1,75 700,00 

Tubérculo Batata doce 5 311 0,58 180,38 

Tubérculo Mandioca  16 2.490 0,90 2.241,00 

Tubérculo Beterraba 10 500 1,20 600,00 

Tubérculo Cenoura 11 472 1,20 566,40 

Tubérculo Rabanete 6 100 1,42 142,00 

Alimentos 

processados 
Farinha Mandioca 

classificada 

3 427 2,20 939,40 

Alimentos 

processados 
Polvilho goma mandioca 3 243 2,50 607,50 

Alimentos 

processados 

Pão caseiro 6 1.440 4,00 5.760,00 

Tempero e 

condimento 

Tempero completo 

caseiro 

4 137 1,75 239,75 

TOTAL 46 alimentos 308 31.032 - 54.772,68 

Fonte: Projeto do PAA realizado pela Associação do Assentamento Três Pontes em Perolândia (2009) 

Organização dos dados: Dias, Mariza Souza (2011) 
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Em Perolândia as instituições beneficiadas foram: a Creche Nossa Senhora D’Abadia 

que atende a sessenta e duas crianças de zero a seis anos; o Projeto Conviver no qual vivem 

treze idosos; o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil (PETI) que recebe noventa 

crianças e adolescentes de sete a catorze anos; somando cento e sessenta e cinco pessoas.  

Os alimentos do PAA também foram destinados à Escola Municipal Ulisses 

Guimarães e à Escola Municipal Altino de Carvalho, as quais possuíam quinhentos e quinze 

alunos matriculados no ensino fundamental em 2009 (MDA, 2010). Formalmente, foram 

atendidas seiscentos e oitenta pessoas, mas este número é maior, pois muitas vezes, os 

alimentos eram distribuídos à população carente do município. 

Quanto aos projetos, estes obedeciam a um padrão.  Foi possível classificar três grupos 

de produtores, para que assim pudesse ser apresentada qual forma de produção foi a mais e 

menos constante e se a produção de certos alimentos influenciaram as famílias na desistência 

de participação no programa. Os grupos são: Alimentos básicos, Hortifrutigranjeiros e 

Alimentos processados.  

Classificaram-se como pertencentes ao grupo dos Alimentos básicos, os projetos em 

que os maiores valores eram de alimentos que as famílias já produziam constantemente como 

frango, ovos, mandioca, arroz, feijão e banana, totalizando nove famílias. A produção destes 

alimentos está intimamente ligada à reprodução da família. 

A terra é o lugar do trabalho e da manutenção da família. Tanto que os primeiros 

cultivos no assentamento foram alimentos como arroz, feijão, milho, mandioca, entre outros. 

Dentre as famílias entrevistadas 50% continuam cultivando o arroz e o feijão, e todas 

cultivam o milho, a mandioca e criam frango. Estes alimentos se configuram na base 

alimentar destas famílias, mas também são comercializados.  

A produção de alimentos obedece à lógicas que transcendem a geração da renda, pois 

está ligada a fatores como: à fartura produtiva, ao múltiplo  uso que eles permitem, à renda da 

venda do excedente, à quantidade de trabalho disponível, à possibilidade de se desvencilhar 

do mercado, bem como à estratégia para superação nos momentos de crise.  Estes elementos 

orientam a relação das famílias com a terra, os alimentos, o trabalho e orientou a escolha dos 

alimentos na produção para o PAA. 

 O relato da Entrevistada S apresenta a racionalidade e a necessidade de manter 

cultivos de alimentos já que eles significam fartura, e o entendimento que para além da renda 

existem outros fatores que pesam na produção. 

Tem muita gente aqui que já parou de plantar arroz, mas nós ainda plantamos. Ainda 

estamos colhendo arroz esta semana, e é tudo manual. Como é roça de toco, porque 
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era mata, é tudo feito manual, mais complicado ainda, menos rendimento. Então tem 

muita gente parando de fazer esse tipo de coisa. Mas no fundo, no fundo, acaba que 

compensa. Mas você fala assim. Eu pego e gasto R$ 160,00 com diárias com um 

companheiro para me ajudar, quatro diárias. Então seria mais fácil comprar este 

dinheiro de arroz. Mas eu nunca compro R$ 160,00 de arroz, você compra por mês, 

certo. Se você tem aqui, você vai lá (cerealista) limpa e fica um mês sem comprar. 

Acaba que parece que, você ainda faz mais fartura, você plantar, por mais que esteja 

difícil, do que você comprar. Você vai lá e limpa um saco de arroz, você tirou o 

arroz para você consumir, sobrou um pouco que você trata dos cachorros, trata 

dos pintinhos, você está entendendo? Acaba que ainda fazendo uma certa 

fartura,a gente ainda acha que compensa. Não compensa, não é uma coisa 

lucrativa, mas a gente acha que é melhor do que comprar. (ENTREVISTADA 

S) (grifo meu). 

 

Os estudos das sociedades camponesas tradicionais mostram que a evolução destas 

pode ser percebida através do aperfeiçoamento da diversidade, seja pela introdução de novas 

culturas até o limite da supressão das áreas de pousio, seja pelo aprofundamento da relação 

entre as culturas e as atividades pecuárias efetuadas no estabelecimento. Como afirma 

Mendras,  

[...] toda a arte do bom camponês consistia em jogar sobre um registro de culturas e 

criações o mais amplo possível e a integrá-los em um sistema que utilizasse ao 

máximo os subprodutos de cada produção para as outras e que cada diversidade de 

produtos fornecesse uma segurança contra as intempéries e as desigualdades das 

colheitas (MENDRAS, in Marques, 2008, p. 4). 

 

A produção e a renda obtidas pelas famílias camponesas, deste e de outros 

assentamentos, são frutos basicamente do trabalho familiar, mas que também é 

complementada por uma diferenciada forma de trabalhos como o trabalho acessório, a ajuda 

mútua, as parcerias com os vizinhos e parentes, a realização de pequenos comércios dentro do 

próprio assentamento, a participação em feiras, o comércio de alimentos nas cidades vizinhas, 

bem como empregos fixos e aposentadorias. Todas estas estratégias produtivas e reprodutivas 

se fazem presentes na interação com os programas. 

Como são cultivos em pequena escala, muitos feitos no quintal de casa e com vários 

destinos, as famílias não souberam responder qual a área, em quantidade, destinada aos 

alimentos do PAA.  

Percebe-se que o PAA permite a comercialização de alimentos que antes eram usados 

apenas no consumo interno. Essa é uma estratégia importante do programa, pois, possibilita às 

famílias comercializarem alimentos que fazem parte do cotidiano e do espaço, sem a 

necessidade de incorporar técnicas e racionalidades divergentes. Logo, permite e mantém o 

controle do território das/pelas famílias camponesas, ao mesmo tempo em que é 

monopolizado pelo capital. 
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 As famílias que tinham nos seus projetos a predominância e a variedade de 

hortifrutigranjeiros foram classificadas como o grupo Hortifrutigranjeiro. Conforme os dados 

colhidos nas entrevistas, este grupo foi o que mais iniciou cultivos por conta do programa, o 

que mais investiu na diversificação da produção e o que mais incrementou a alimentação da 

família. Dentre as vinte e três famílias que participaram do programa, onze produziram 

hortifrutigranjeiros.   

 A produção de qualquer alimento no sítio camponês obedece a vários critérios. O 

cultivo da horta, iniciado por conta do programa, só pôde ser realizado porque as famílias 

detinham o conhecimento das formas produtivas; havia água suficiente para irrigação; a 

família, mesmo pequena, tinha disposição do tempo e mão-de-obra para o trabalho da 

horticultura e porque estava gerando renda, um dos maiores motivos que incentivaram a 

implantação da horta. O relato da Entrevistada I mostra como se dá essa relação.  

Toda vida nós fomos plantador de horta, o meu esposo gosta de plantar cará pra 

vender, mas nós fizemos a horta mesmo pra isso (para o PAA). Produziu bem 

mesmo, cada alface bonita com uma cabeça assim ó, cada canteiro dele que sumia 

de vista. A gente sempre teve horta. Quando eu estou boa eu sempre planto uma 

hortinha, mas desse tamanho, foi para o projeto. Quem trabalhava na horta era eu e o 

meu marido, mais ele que mexia com a horta. Tirava o leite e ia pra horta, porque eu 

tinha que cuidar aqui de casa, mas éramos nós dois que cuidava. Nós fizemos a horta 

aqui porque a gente tem água.  

 

Da mesma forma, o PAA incrementou a alimentação das famílias e abriu a 

possibilidade de retorno ao cultivo da horta por aquelas famílias que não estavam cultivando. 

Como relatou a Entrevistada B. 

Fez a horta para o projeto. Foi bem nesse quadrado aí, onde as vacas estão agora. 

Mas comia melhor, bem mais fartura. Ele (PAA) motiva as pessoas, plantar, vender 

e comer bem. Às vezes as pessoas ficam assim, ah, eu vou fazer isso pra que, só pra 

‘mim’ comer mesmo? Isso aí eu vou lá o mercado, pego uns quilinhos lá, menino 

quase não gosta disso (hortaliças). Sempre tem essas historinhas, e com o projeto, 

você tem aí a fartura, uma pessoa chega aí e você tem pra dar, a pessoa leva. E você 

fala, eu tenho que plantar, pra ‘mim’ colher bastante e vender bastante, por que é o 

que mais conta. 

 

A intenção da interlocutora é plantar para vender porque é o que mais importa para 

ela. No entanto, cultivar a horta também significou melhorar a alimentação, fazer fartura que 

contribuiu com a solidariedade e, evitou transferir a renda dos produtos. No momento atual 

ela não está trabalhando com a horta, pois não tem mais a garantia da compra pelo PAA. 

Já o grupo dos Alimentos processados era formado por aqueles em que os projetos 

eram compostos de doces como o de banana e o de leite, e as quitandas como o pão caseiro. 

Mesmo com a menor diversidade de alimentos eram os projetos que possuíam os maiores 
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valores. Este grupo era constituído de apenas três famílias, as quais já trabalhavam e 

comercializavam os alimentos processados, em feiras e nas cidades vizinhas. 

Para comercializar alimentos processados é exigida, pelo próprio comércio, a 

apresentação do produto dentro das lógicas comerciais, como embalagem apropriada, etiqueta 

informativa com data de validade.  A Entrevistada S, conta que não teve dificuldade para 

produzir os alimentos para o PAA, pois já comercializava e conhecia as normas exigidas. Isso 

demonstra que a família camponesa não é avessa ao mercado, nem a sua comercialização é 

incompleta. 

Eu já fazia, já estava fazendo uma coisa ou outra e levando para Mineiros. Eu estou 

sempre procurando alguma coisa. Eu fazia, colocava em mercados. Vendia, eu já 

tinha minhas vendas, mas era uma coisa muito singela, muito pequena. Pra levar 

para mercado é bem exigente. Eu tenho que ter etiqueta com inscrição estadual, 

ingredientes e eu já tinha tudo isso arrumadinho. Porque quando eu comecei, a 

primeira vez que eu fui no mercado e disse, olha eu faço biscoito aqui e queria 

colocar pra vender. Tudo bem, mas é assim, tem que ter etiqueta, com seu nome, 

endereço, ingredientes. Eu já tinha inscrição estadual. E quando eu fui mexer (com o 

PAA) eu já tinha noção. Quando veio esse projeto da Conab, eu pensei, ah, já sei o 

que eu vou fazer. Para o que é? É para as escolas, não sei o que. Ah, então eu vou 

fazer minhas quitandas. Foi assim que o projeto da Conab entrou aqui. 

A adequação às normas do mercado, para a apresentação dos alimentos processados, 

revela a articulação necessária para a manutenção do trabalho e da renda. A interlocutora se 

adequou às regras do mercado, levando em consideração a vontade de manter-se na terra e o 

conhecimento precedente: “eu sempre fui mais de artesanato, adoro artesanato, adoro 

culinária, bolo, esse tipo de coisa”, pois, conforme ela: “eu não estou aqui forçada, porque eu 

não tenho outra oportunidade, eu estou aqui por opção própria” (ENTREVISTADA S). 

A disposição para o comércio precede lógicas de produção, relações e 

reaproveitamento que perpassam a lógica comercial. Conforme Paulino (2006), não é possível 

analisar as estratégias camponesas senão dentro de um contexto produtivo próprio, no qual há 

uma complexa imbricação de fatores que fogem ao pragmatismo do mercado. A Entrevistada 

S relata as estratégias de produção que passam pelo reaproveitamento e parcerias.    

Para produzir as quitandas, o que eu não tenho, eu compro. Daqui eu uso os ovos, o 

polvilho, faço polvilho aqui mesmo. Geralmente faço mais uma vizinha aqui do 

lado. Semana passada eu estava falando com ela, vamos fazer polvilho, que meu 

polvilho está acabando. E a manteiga, que eu não compro margarina. Como eu tiro o 

leite a tarde, o leite vai para o freezer. No outro dia eu tiro aquela gordura do leite, 

que ela sobe, e eu guardo pra fazer os bolos. E entrego o leite. Eu compro açúcar, 

óleo, fermento, a farinha, às vezes ovos. Eu estou com uma encomenda de 50 

pintinhos de poedeiras pra chegar, porque minhas poedeiras ficaram velhas. Daí eu 

compro o ovo fora (do assentamento), porque agora, como está saindo da Quaresma 

é uma tristeza, quase não tem ovo. 

As estratégias produtivas são também baseadas na amizade. Como a relação de 

amizade e parceria com a vizinha para fazer o polvilho. Do reaproveitamento da nata do leite 
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para a manteiga, dos ovos que respeitam o ritmo dos animais e porque não, cósmico e 

religioso. 

Dessa forma, a produção dos alimentos que fora direcionada para o PAA reforçou o 

modo de vida camponês. As famílias usaram dos seus conhecimentos e das atividades já 

desenvolvidas para produzir os alimentos para o programa. Dessa forma, esta foi a etapa do 

programa na qual elas puderam, efetivamente, ter o controle.  

A produção de alimentos para o PAA, assim como todo trabalho camponês, foi 

realizado pela família, em que esta é um trabalhador coletivo13. No caso do PAA a maior 

parte da organização do trabalho competia às mulheres, uma vez que a maioria dos alimentos 

destinados a este programa são aqueles oriundos do quintal da casa, território que está em 

poder feminino. Tanto que das onze famílias entrevistadas, sobre o PAA, nove eram 

encabeçadas por mulheres e por dois homem. Quem decidia a quantidade de alimentos a ser 

entregues, quem entregava, assim como quem gerenciava o recurso, também eram elas.    

  O trabalho mais pesado da roça, como o cultivo do arroz e feijão foi realizado pelo pai 

da família. No entanto, todo o trabalho é realizado em conjunto, não há dissociação do 

trabalho familiar, pois o pai faz o serviço que demanda mais força, os filhos menores realizam 

os mais leves e a mulher se dedica ao trabalho da casa e do quintal, mas que também 

complementam o trabalho masculino (MOURA, 1986).  

Já o processamento de alimentos como os doces, pães, farinhas e polvilhos foram 

conduzidos exclusivamente pelas mulheres, por deterem mais conhecimentos com o preparo 

destes alimentos. No entanto, a família toda trabalha na preparação dos ingredientes como a 

ordenha das vacas para o leite, do corte da banana, da produção do polvilho, etc. 

 Como o trabalho do cultivo de alimentos é um processo que requer várias etapas, há 

oportunidades e necessidade do trabalho de todos os membros das famílias para sua 

realização. Esta forma de trabalho permite a inserção das crianças no trabalho, que ao verem 

como os adultos realizam o trabalho, vão aprendendo.  

A capacidade da transferência de experiências é um ato extremamente importante e 

revolucionário do modo de vida camponês. O PAA estimula a participação das crianças e dos 

adolescentes no trabalho, como o exemplo da Entrevistada B que entregou bananas e conta 

como era a divisão do trabalho entre a família: “Para nós economizarmos, a gente que vive do 

                                                 
13 Esta é uma análise que José V. Tavares dos Santos, faz do trabalho familiar, “onde estrutura-se uma divisão 

técnica do trabalho, articulada pelo processo de cooperação, resultando numa jornada de trabalho combinada dos 

vários membros da família”.   
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pouquinho, para cortar as bananas ia eu, meu esposo e os dois meninos, o menor vai, mas só 

pra atrapalhar mesmo. O meu esposo corta a banana e eu mais os dois meninos carregamos”.  

 Dessa forma o trabalho familiar camponês, para além do trabalho enquanto forma de 

subsistir, também recria os saberes e as formas de domínio sobre a natureza, chamado por 

Tavares dos Santos (1978) de processo de socialização das crianças no trabalho da família 

camponesa, em comparação com o meio urbano, onde as experiências das crianças são 

repassadas pela escola, pelos pais ou pela televisão. As crianças urbanas não tem a chance de 

vivenciá-las, como fazem as crianças camponesas. 

O trabalho no campo, mesmo como forma de brincadeira ou de estorvo aos pais, forma 

uma consciência do saber lidar com a terra e de tirar dela o sustento. Isso permanece no 

imaginário das crianças e é o que leva muitos trabalhadores, rurais ou urbano, a procurarem 

formas de retorno à terra. Os pais trabalhavam na terra e eles aprenderam a lidar com a terra 

desde pequenos. O trabalho, para além da forma produtiva, é também simbólico no modo de 

vida camponês. É a partir dele que a família se reproduz, tanto fisicamente, quanto 

culturalmente. A principal interlocutora sobre o PAA, a Entrevistada S, reflete sobre a 

socialização camponesa da seguinte forma: 

Antes de você chegar, meu filho estava fazendo a tarefa de caligrafia que ele tem 

que entregar na segunda-feira. E ele ficava toda hora, “deixa eu ir mamãe, deixa eu 

ir, deixa eu ir ajudar o papai”. Eu falei meu filho primeiro a escola, primeiro você 

precisa terminar. Ele terminou, eu já estava fazendo o almoço. E ele veio, “mamãe 

eu já posso ir ajudar?” Não, agora almoça primeiro. Terminou de almoçar e, “não 

mamãe, agora eu posso”. Você viu, não sei se ele estava brincando, não sei o que ele 

estava fazendo, mas ele estava com uma enxada ali. E não é uma coisa forçada, é 

uma coisa que ele faz, porque ele quer fazer, sem a gente estar forçando. E com isso 

ele está aprendendo, ele está dando valor a uma coisa que provavelmente vai fazer 

parte da vida dele. Porque amanhã ele pode estudar, ser um advogado, ser o que ele 

quiser na vida, mas vai saber que lá nas raízes dele tem isso aqui. Sem falar que 

aproxima, este tipo de coisa aproxima a família. Às vezes, se, eu trabalhando na 

cidade, eu e meu marido trabalhando na cidade, a gente ia se ver de manhã, na hora 

do almoço e a noite. Aqui não, estão trabalhando, mas estão juntos. Ali conversa, 

brinca, ralha se tiver que ralhar, ensina o que tiver de ensinar, mas está ali junto. É 

um tempo útil que eles passam juntos. Então, eu de maneira de nenhuma penso em 

sair daqui. 

 

A socialização camponesa reforça o que há de mais importante no modo de vida 

camponês, a família. Por meio dela se trabalha, produz, vivencia e significa a vida.  

A solidariedade camponesa também se apresenta como uma estratégia para a 

participação das famílias no PAA, principalmente, pela troca e pela doação de alimentos. 

Como relata a Entrevistada I, “nós dávamos os trens (verduras) para as pessoas que não 

tinham água, não podiam plantar, e também mandava os outros carregar, senão ia perder mais 

ainda”. 
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No caso da família da Entrevistada J, que se propôs a entregar os alimentos no projeto 

da família do seu sobrinho, pois este havia se separado, condição que o impedia de produzir, a 

doação tem um cunho ético. Ela narra que se dispôs a doar alimentos, como mandioca e 

banana, para que o sobrinho pudesse entregar no PAA e assim, receber um pouco do recurso. 

Doou os alimentos, pois não havia despendido recurso para aquela produção, e por isso não 

achava justo cobrar. 

No entanto, a Entrevistada J não se dispôs a doar frangos e ovos, pois para produzi-los 

ela teve que investir em compra de pintinhos, galinhas poedeiras, rações concentradas e 

milho. Por isso, não achava justo fornecer a ele, pois seria explorada, mas também não 

venderia, para não ter que explorá-lo. A prática desta família remete à ética camponesa, que 

conforme Woortmann (1993), com parente não se “neguceia”, pois não se pode obter 

vantagens sobre a família, não se explora quem ajuda.   

De toda maneira, havia o comércio, dentro do assentamento, dos alimentos que a 

serem entregues no PAA. Quando uma família não tinha o alimento que deveria entregar no 

PAA, ela comprava de outra, principalmente hortaliças e frangos, o que aumentou a 

circulação monetária dentro do próprio assentamento.  Mesmo sendo uma relação de compra 

e venda, com a obtenção de lucro, os preços pagos pelas famílias superavam os valores pagos 

pelos atravessadores. E assim elevou a renda das famílias. 

Ainda como estratégia de produção, a cessão de projeto entre famílias e a entrega dos 

alimentos por outras famílias nós projetos daquelas que desistiram do programa foram 

necessárias para a execução integral do projeto. 

Entregar os alimentos nos projetos das famílias desistentes foi uma decisão tomada 

com o consentimento de todas as famílias, pois é uma prática ilegal. O programa foi criado, 

justamente, para possibilitar um meio mais vantajoso às famílias que não têm condições de 

comercializar seus alimentos, e coíbe as famílias mais estruturadas e “espertas” de tirar 

vantagem das outras.  

No entanto, as famílias cederam os projetos por conta, basicamente, da dificuldade em 

produzir, seja pela falta de recursos, de mão-de-obra, ou mesmo pelo despreparo para cumprir 

com todas as produções propostas no projeto. Algumas famílias se comprometeram a entregar 

alimentos que só seriam produzidos no final do ano, como o milho, ou mesmo, com mais de 

trinta tipos de alimentos diferentes, o que influenciou na logística da produção. 

As famílias que não entregaram não tiveram acesso à renda, mas também não sofreram 

retaliações. Esta postura das famílias indica que elas são capazes de organizar alternativas 
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produtivas, que supram a necessidade do programa, desde que seja realizado em comum 

acordo e para a melhor condução do programa. Ter esta liberdade é fundamental para as 

famílias camponesas. 

Tavares dos Santos (1978) afirma que a família camponesa combina duas atividades 

econômicas que são a produção do meio de vida e produção de mercadorias. O PAA se 

enquadra como uma atividade econômica da produção do meio de vida camponês, pois 

permite à família camponesa ter acesso direto aos alimentos e, por meio da comercialização 

do produto dos fatores de produção excedentes dos que foram utilizados na subsistência, ter 

acesso ao dinheiro.  

Como também à atividade da produção de mercadorias, pois o PAA também se tornou 

um canal de comercialização da produção das mercadorias, como o do grupo dos projetos que 

trabalharam com alimentos processados (doces e pães) e daquelas famílias que produziram 

alimentos que também eram comercializados no atacado, como a melancia e a banana.  

Com relação à geração de renda, o valor total do projeto do PAA foi de R$ 92.459,36, 

divididos por quarenta e uma famílias, sendo que a média de valores dos projetos por família 

é de R$ 2.255,00. Dentre as vinte três famílias do Assentamento Três Pontes, cinco famílias 

desistiram de seus projetos. Ao total, dezoito famílias deste assentamento participaram do 

programa, produziram e receberam o equivalente a R$ 54.772,68, o que proporcionou uma 

média de renda mensal para cada família de, aproximadamente, R$ 240,00.  

 Analisando apenas a quantidade de recursos gerados afirmar-se-ia que o PAA 

promove uma renda insatisfatória. No entanto, a fala da Entrevistada M expressa como toda 

renda é importante na manutenção da família: “porque você fica aqui, se você ganhar 200 ou 

300 reais por mês, você já faz muita coisa aqui; eu entrei neste projeto na hora, eu entrei em 

todos, porque, nossa, o tanto de R$ 500,00 reais ia fazer a diferença”. A “pouca” renda no 

sítio camponês faz diferença, pois na terra é possível obter os alimentos que compõem a 

nutrição da família, evitando comprá-los.  

Como é o Estado que se responsabiliza pelo processo de comercialização formal do 

PAA, e este paga o preço dos alimentos exercidos no mercado varejista isso aumenta, 

relativamente, a renda gerada por estes alimentos. Caso as famílias camponesas vendessem os 

mesmos alimentos para atravessadores, o preço diminuiria aproximadamente 50% do valor 

pago pela CONAB. Por isso, mesmo o capital sendo o responsável pelo controle dos preços 

de alimentos, o desaparecimento do atravessador que o PAA proporciona é muito vantajoso 

para as famílias. 
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No que diz respeito ao destino da renda gerada pelo PAA, todas as famílias a usaram 

para cobrir despesas do dia-a-dia, para pagamentos de contas e compra de mercadorias. E 

ainda foi usada para a manutenção dos filhos em faculdade, pagamento de dívidas bancárias e 

de bens como carros, bem como dividida entre as crianças que ajudavam no trabalho com a 

produção dos alimentos. Dessa forma, a renda obtida pelas famílias camponesas foi 

direcionada para a manutenção da família, na obtenção de mercadorias ou processos com 

valores de uso, como uma forma não-capitalista de reprodução. 

De acordo com Tavares dos Santos (1978), a produção da família camponesa é a 

combinação da propriedade dos meios de produção, na qual a família trabalha com estes 

meios de produção e produz mercadorias que são vendidas para adquirir outros produtos 

qualitativamente diferentes, que possam satisfazer suas necessidades de consumo.  

Assim, a produção camponesa realizada para o PAA se incorpora no ciclo mercadoria-

dinheiro-mercadoria (M-D-M), ou seja, “o processo de vender para comprar, culminando o 

ciclo na obtenção de valor de uso; a mercadoria é retirada da esfera da circulação e 

introduzida na esfera do consumo do camponês” (TAVARES dos SANTOS, 1978).  

O PAA estimulou a produção e o consumo dos alimentos, tornando-os geradores de 

renda para as famílias, passando a significar riqueza monetária. Este programa se apresenta 

como um modelo de programa que promove outra dimensão da riqueza agrícola, destoando da 

lógica do agronegócio enquanto único gerador de riqueza, o qual está extremamente arraigado 

no imaginário das famílias camponesas assentadas. 

2.2.4 A racionalidade camponesa e a logística do PAA  

Para o funcionamento, regular, do PAA é preciso que as etapas da produção-

comercialização-pagamento sejam cumpridas por todos os agentes que fazem parte da 

realização do programa. Estas etapas demandam atividades complexas e interdependentes, por 

isso, foram cruciais para o andamento do programa e para sua não continuação. 

As responsabilidades são divididas da seguinte forma: as famílias produzem os 

alimentos em quantidade para atender às demandas das entidades, com padrão de qualidade 

adequado ao consumo humano; o transporte dos alimentos até as entidades e a distribuição, 

que ficou a cargo da prefeitura de Perolândia, por meio da Secretaria da Assistência Social e 

para completar o ciclo, o gerenciador do programa deve preencher corretamente os relatórios 

da produção e da entrega, emitir as notas fiscais e efetuar o pagamento. 
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Para as etapas se desenvolverem em ordem, é preciso que o projeto tenha sido 

adequado à realidade das famílias, das entidades e do município que vai recebê-lo. A partir do 

levantamento da quantidade de alimentos necessários às entidades, é que devem ser 

formulados os projetos individuais, distribuindo a quantidade de alimentos demandados pela 

quantidade de famílias que desejam produzi-los, bem como em relação à época de produção.  

Já foi discutido que isso não ocorreu, pois a técnica se limitou a fazer o projeto sem 

essas adequações que tiveram de ser realizadas, posteriormente, pelo gerenciador do programa 

e pelas próprias famílias.  

As famílias deveriam saber quanto de qual alimento entregar toda semana, para 

poderem conduzir também o plantio de forma que não perdessem alimentos, nem precisassem 

comprá-los para entregar. Este foi um dos pontos de estrangulamento do projeto. 

Como as famílias não sabiam quanto entregar, elas levavam os alimentos que estavam 

sendo produzidos, com a quantidade que achavam interessante. Até porque, poderiam 

entregar por meio dos projetos das famílias que desistiram. A fala da Entrevistada B revela 

como funcionavam as entregas: “lá não tinha quantidade, você podia levar 10 quilos de 

tomate hoje”. Para as famílias camponesas o importante era cumprir com sua obrigação, 

plantar, colher e entregar. E quanto mais pudesse comercializar, melhor.  

Segundo o gerenciador do programa, havia uma lista com os alimentos e com as 

quantidades a serem entregues, que era repassada pela Secretaria da Assistência Social, 

sempre com uma semana de antecedência. Entretanto, não havia um padrão na quantidade 

demandada de alimentos por esta instituição. 

A entrevistada J relata que “às vezes tinha que matar e limpar 10 frangos de uma vez 

só, e outras vezes levavam os frangos limpos para entregar, mas tinha que voltar com o frango 

pra casa, porque não ia pegar aquele tanto de frango naquela semana”. Percebe-se que não 

havia controle sobre a quantidade a ser produzida, o que interfere diretamente no controle do 

processo produtivo camponês.  

Juntamente com a dificuldade em produzir os alimentos e o atraso no pagamento, a 

inexatidão da quantidade de alimentos a serem entregues, foram alguns dos elementos que 

fizeram com que as cinco famílias desistissem do programa, e com que outras seis não 

entregassem os alimentos nos primeiros meses. 

Dentre as nove famílias que se enquadravam nos projetos de Alimentos básicos, três 

não entregaram nenhum alimento e duas não entregaram durante todos os meses em que o 

projeto vigorou, ou seja, metade das famílias. No grupo de hortifrutigranjeiros, dentre as onze 
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famílias, apenas duas desistiram e quatro não entregaram todos os meses, ou seja, metade das 

famílias também. Já no grupo de alimentos processados, todas as famílias entregaram e duas 

ainda produziram e entregaram outros alimentos. A tabela 4 apresenta a quantidade de 

famílias que participaram da produção em relação aos grupos, bem como a regularidade da 

entrega dos alimentos. 

Tabela 4. Grupos de projetos e regularidade da entrega dos alimentos pelas famílias 

Regularidade da entrega 
Não 

entregou 

Entregou 

alguns meses 

Entregou 

todos os 

meses 

Entregou todos os 

meses pelo seu 

projeto e pelo de 

outras famílias 

Total 

Grupos dos projetos 

Alimentos básicos 3 2 1 3 9 

Hortifrutigranjeiros 2 4 2 3 11 

Alimentos processados - - 1 2 3 

Total 5 6 4 8 23 

Fonte: Projeto do PAA realizado pela Associação do Assentamento 3 Pontes em Perolândia (2009) 

Organização dos dados: DIAS, Mariza Souza (2011) 

 

Como visto, não há diferença significativa na regularidade de entregas dos alimentos 

devido aos tipos de alimentos produzidos, o que demonstra que a maioria das famílias 

camponesas teve capacidade organizativa e se adequaram às dificuldades da logística do 

programa.  

Se as famílias não pudessem ter entregado os alimentos das outras que desistiram, e se 

houvesse alguma coibição por parte de algum agente externo, o que poderia ter acontecido, 

pois esta prática é ilegal, provavelmente, o programa não teria sido cumprido na íntegra. Por 

isso, a importância do gerenciamento do programa pelas próprias famílias, que vão o 

conduzindo e o adequando às suas realidades, escapando da obrigatoriedade impostas pelos 

órgãos externos.   

Mesmo assim, a falta de regularidade da entrega dos alimentos pelas famílias é o fator 

que mais prejudicou a execução do programa, uma vez que não havia regularidade de 

demanda de tipo e quantidade de alimentos pelo órgão executor do programa na prefeitura e 

nem na produção pelas famílias camponesas.  

Contraditoriamente, a desistência das famílias em participar do projeto, também 

exprime a autonomia camponesa em relação ao controle do processo de trabalho na terra, o 

que significa ser senhor do seu próprio espaço e do seu próprio tempo e, portanto, decidir 

como e quando produzir, mesmo que a situação financeira da família não seja a desejável e 

pudesse melhorar com a participação no programa (BOMBARDI, 2004). 

O gerenciador do programa relata que as famílias que não entregavam, regularmente, 

não “acreditavam” no projeto, mas quando viram outras entregando nos seus projetos e 
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recebendo corretamente, passaram a entregar religiosamente. Para algumas famílias, 

experimentar primeiro pelas experiências das outras é fundamental para fazer as escolhas, 

pois o saber camponês alimenta-se de práticas que possibilitam sua recriação sem que isso 

signifique experiências diretas, pois é uma combinação daquilo que já provou e do que 

poderá/deverá ser provado (PAULINO, 2006).  

Todavia, a participação da maioria das famílias ocorreu apenas nos últimos três meses 

do programa. Período em que a nutricionista contratada pela prefeitura de Perolândia, passou 

a organizar a quantidade de alimentos que deveria ser entregue, bem como a distribuição para 

as entidades. A Secretaria Municipal da Educação informou que a partir da organização do 

programa, efetuada pela nutricionista, os alimentos puderam ser melhores aproveitados, uma 

vez que muitos estragavam nas cozinhas das escolas.  

A perda dos alimentos, nas escolas, acontecia porque as famílias entregavam grande 

quantidade de um alimento perecível que não era integralmente consumido, pois a demanda 

na merenda era menor. Ou então, entregavam pouca quantidade e, por isso, não podiam ser 

distribuídos a todos igualmente, como ocorreu com as laranjas.  

Com relação às perdas, as famílias camponesas se manifestaram indignadas, pois além 

de perder muitos alimentos, principalmente nas hortas, ainda perdiam nas instituições. A 

família da Entrevistada I relata o seguinte 

Perdemos canteiros de alface, pepino perdeu absurdo mesmo, perdeu muita coisa.  

Perdeu por causa de que eles falavam que tinha que entregar só um tanto essa 

semana, o prefeito falou que não é pra mandar isso essa semana não, e ficava nesse 

jogo de empurra. A maior dificuldade foi por causa da perda dos trens, perdeu muita 

coisa (Entrevistada I). 

 

Verifica-se que o descompasso na organização da quantidade e tipo dos alimentos a 

serem entregues, gerou desconfiança entre as famílias. Ainda no que tange à logística e à 

perda dos alimentos, o transporte e a apresentação dos alimentos merecem destaque. 

Como a CONAB só paga o valor aprovado na proposta, os custos locais com 

embalagem, transporte, foram assumidos pela prefeitura de Perolândia, por meio da Secretaria 

da Assistência Social.  

 O transporte dos alimentos do assentamento até a prefeitura era feito uma vez por 

semana e sempre no período vespertino, por funcionários da prefeitura. Estes alimentos eram 

depositados numa sala na própria prefeitura. Depois eram divididos e distribuídos para as 

entidades e para as escolas. Este processo gerou tensões entre as famílias e a prefeitura, 

especialmente personificado na pessoa do prefeito. 
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 Por conta do transporte de alimentos perecíveis no horário e carro inadequados e do 

período em que ficavam na tal sala, muitos alimentos estragaram. No entanto, as famílias 

relatam que a prefeitura, no caso o prefeito, culpa as famílias pela perda dos alimentos, pois 

elas não estariam acondicionando-os de forma adequada. Entretanto a Entrevistada B conta 

que,  

Era todo mundo do mesmo jeito, todo mundo fazia tudo certinho. Ninguém deixava 

nada desorganizado. Embalava nos saquinhos, não era trem de qualquer jeito não. 

Porque nós queríamos o projeto, como nós vamos fazer uma coisa mal feita, de 

péssima qualidade, sendo que nós queríamos o projeto pra continuar? Nós não 

podíamos fazer isso (ENTREVISTADA B).  

 

 A Entrevistada S traz novos elementos que podem ajudar no esclarecimento e nos 

desdobramentos desse desencontro de informações. 

Houve dois grandes problemas. O primeiro aqui, com as famílias que estavam 

produzindo, que matam e limpam (frangos), quem vai fornecer. O erro começou 

aqui, porque as famílias que não estavam produzindo como deveria ser, e a segunda 

parte lá, dava problema aqui, maior lá (prefeitura). Você imagina, um frango que sai 

daqui não bem congelado, chega lá e vai para um quarto para depois ser distribuído? 

Não só o frango, mas alface, cenoura, beterraba, mamão, tudo aquilo que levavam, 

que é perecível. Houve muitas reclamações, houve denuncias em Goiânia por causa 

disso. Eu ouvi dizer que a prefeitura de Perolândia foi notificada por causa disso, 

não sei se é verdade.  

 Ocorre que as famílias camponesas lidam com os alimentos dentro da sua realidade e 

condição. Não havia freezer para o congelamento dos frangos, por isso, providenciavam a 

limpeza dos frangos no dia da entrega. Logo, qualquer aumento de temperatura faziam com 

que eles entrassem em processo de decomposição. Os vegetais murchavam no transporte e por 

conta das embalagens, muitas vezes recicladas. 

 As famílias se limitavam a entregar dentro da sua obrigação e apresentavam os 

alimentos dentro de um padrão até então aceitável, podendo ocorrer algumas vezes a entrega 

de alimentos inadequados, mas não constantemente. Como a responsabilidade da 

apresentação dos alimentos era dividida entre as famílias e a prefeitura, não se pode afirmar 

de quem é a culpa pela perda. 

Este problema poderia ter tido um peso menor para as famílias e para a prefeitura, se 

houvesse assessoria técnica para as famílias de forma adequada, com indicações de 

armazenamento dos alimentos. A proposição não é da solução somente pela assistência 

técnica, pois, sabe-se que a própria assistência, no modelo difusionista, quer imprimir receitas 

que não fazem sentido às famílias camponesas. Entretanto, estas famílias apreendem o que 

pode melhorar sua reprodução social, desde que possa ser incorporado no seu padrão de 

autonomia (PAULINO, 2006).  
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A maior facilidade encontrada pelas famílias na participação deste programa foi não 

precisar ir à cidade para entregar os seus produtos, pois assim não teriam nenhum gasto, 

ficando com a renda quase que integral que o projeto fornecia e também poderiam cuidar dos 

outros afazeres do sítio. O relato do Sujeito C exemplifica a facilidade,  

A maior facilidade do projeto foi saber que nós entregamos nossas coisas aqui na 

porta, sem nenhum custo, foi o dinheiro mais fácil de projeto que nós pegamos aqui 

dentro do assentamento, foi um projeto rápido. 

 

A condução do programa gerou conflitos e descontentamentos entre o grupo e entre 

seus parceiros. A começar pela elaboração inadequada da proposta, pela regularidade da 

entrega dos alimentos, com a divisão dos serviços burocráticos, ou seja, com a organização.  

Os programas são “frágeis”, neste sentido, pois quando as famílias não concebem a 

organização, ficam reféns de agentes externos que dificultam o acesso às informações. O que 

causa prejuízo às famílias e aos programas também.  

O PAA se fragiliza na dependência das famílias a órgãos externos e da boa vontade 

política dos membros das prefeituras.  

 

2.2.5 (Não) Renovação do PAA no município de Perolândia 

O PAA realizado pela Associação do Assentamento Três Pontes poderia ter sido 

renovado automaticamente. Entretanto, o gerenciador do programa não se prontificou a 

coordenar o programa novamente, uma vez que não teve ajuda para realizá-lo. Ele relata que 

poderia ter continuado, mas se houvesse uma equipe para organizar os relatórios, 

recebimentos, descentralizando as atividades. 

Contou para esta decisão, a prioridade desta família em cuidar da produção do sítio 

sem a obrigação da dedicação ao programa. O PAA, para esta família, teve um caráter 

passageiro, não se estabeleceu como componente da produção camponesa. Para muitas isso 

ocorreu, mas para outras o descontentamento pelo programa não ter continuado foi desolador. 

Tanto que questionavam se a pesquisa era para refazer o projeto. 

Para duas famílias o PAA serviu como porta de entrada de um novo canal de 

comercialização, incorporado como parte da reprodução social da família. Deve-se levar em 

consideração, que são famílias que já comercializavam alimentos como quitandas e frangos 

no comércio local, e possuem o grau de escolaridade mais elevado dentre as famílias 

pesquisadas, o que possibilita esclarecimento sobre direitos na participação de programas 

como estes. Atualmente estão comercializando seus alimentos pelo PAA em Jataí, pelo PNAE 
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em Perolândia e verificando a possibilidade de comercializá-los também pelo PNAE em Jataí, 

assim como em Mineiros. 

Estas famílias passaram a conduzir a produção no sítio de acordo com a demanda dos 

programas, bem como entregam alimentos antes produzidos, como a soja. Esta foi uma 

escolha das famílias, pois elas se comprometem com despesas de entrega, de emissão da nota 

fiscal, recolhimento do imposto, elementos que não apareciam quando da produção para o 

PAA. 

Entretanto, as famílias do Assentamento Três Pontes assim como as famílias do 

Assentamento Lagoa do Bonfim, se empenharam em continuar produzindo, pois havia 

“esperança” que o PAA fosse renovado. Dentre as famílias entrevistadas, todas estavam 

dispostas a continuar comercializando via PAA, até mesmo a família do gerenciador do 

programa. Algumas já haviam comprado pintinhos para engorda, ou então tinham plantado 

hortas. Mas a renovação do PAA esbarrou em disputas internas e na burocracia demandada. 

No momento da renovação do programa para o ano de 2010, o técnico o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais se responsabilizou pela elaboração da proposta do projeto, mas esta foi 

indeferida, devido a erros. A dificuldade em continuar pela Associação também se dava por 

conta da emissão das notas fiscais.  

Pela Cooperativa não havia problemas em emitir as notas fiscais, pois esta é uma 

entidade comercial. Por isso, a Cooperativa do Assentamento Três Pontes 

(COOPERPONTES) assumiu a elaboração do projeto e providenciou o treinamento de um de 

seus membros no processo de elaboração e gestão do PAA em Goiânia. A proposta do PAA 

2010 foi encaminhada pela cooperativa, mas também não foi aprovada por falta de 

documentos da Cooperativa.  

A disputa entre a Associação e a Cooperativa se se iniciou no ano de 2004, quando a 

primeira associação foi desfeita por conta da não prestação de contas e de outras ilegalidades 

desta associação, relatadas nas entrevistas. Praticamente, a metade das famílias se desvinculou 

da primeira associação, que acabou extinta, e outra foi montada. Os dirigentes da antiga 

associação constituíram uma cooperativa, a COOPERPONTES.  

Na reelaboração do projeto, estava implícita a disputa entre a Associação e a 

Cooperativa. O relato da Entrevistada S descreve a situação. 

Eu acho que o projeto parou foi a disputa associação x cooperativa. Aqui é uma 

briga ferrenha, mesquinha, que você não tem idéia. A cooperativa bateu o pé, porque 

não, não sai mais pela associação, só sai via cooperativa (o PAA). Tudo bem então, 

não dá mais pela associação por causa das notas, vamos juntar todo mundo e fazer 

pela cooperativa. Mas a briga deles não deixa. Ah, virou uma confusão, uma 
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“brigaiada”, uma mesquinharia. E aí não virou nada, nem funcionou nada e está até 

agora sem funcionar nada. Morreu o projeto. 

A dificuldade em elaborar o projeto se dá devido às exigências que este tipo de 

programa tem, bem como à quantidade imensa de documentos que são necessários para a 

aprovação.  

A burocracia impede a inserção dos atores menos preparados para tal. Dessa forma, 

reforça a dependência das famílias camponesas em relação aos técnicos que cobram pelos 

projetos. A fala da Entrevistada M ilustra bem essa situação. 

Mas eu acho que é preferível você pagar e você ter garantia, porque antes você pagar 

os R$ 70,00 e receber os R$ 3.500,00, do que igual o ano passado, ser de graça e não 

saiu nada (Entrevistada M). 

 

A prefeitura de Perolândia não participou da reelaboração do projeto, tampouco 

disponibilizou algum técnico para auxiliar. Os técnicos que prestam assistência para as 

famílias do assentamento, vinculados ao Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro-Empresário 

(SEBRAE) também não se dispuseram.  

As famílias assentadas estão cercadas de assistência técnicas e mediadores, que 

efetivamente não contribuem para a estruturação dos assentamentos. As atividades realizadas 

pelos técnicos são pontuais, o que não permite a construção de um projeto de assistência 

técnica efetiva. Todas as famílias se queixam desse “abandono”.   

Quando entrevistada, a secretária da Assistência Social do município informou que a 

economia no orçamento da prefeitura em relação à compra dos alimentos para as entidades foi 

expressiva, pois os alimentos das famílias assentadas supriam praticamente toda a necessidade 

das pessoas beneficiadas e da merenda escolar.  

Este programa significou para o município uma economia de quase R$ 100.000,00 no 

orçamento da prefeitura. O valor do projeto total era, por exemplo, três vezes o valor do 

recurso destinado à merenda escolar, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), às escolas do ensino básico de Perolândia que é de R$ 33.840,00 (SAF-MDA, 

2009). 

Dessa forma, o PAA também era interessante para a prefeitura. Mas as famílias 

relatam que o projeto deles não foi valorizado na prefeitura. A Entrevistada B, relata como vê 

a valorização do programa pela prefeitura.  

Porque nós não tivemos valorização no nosso programa, se fosse uma prefeitura que 

fosse valorizar, eu acho que é uma vitória para a prefeitura, é uma economia a mais. 

Saber que as pessoas estão comendo um produto que nós estamos produzindo e 

saber que é um produto de boa qualidade, sem agrotóxico. 
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Nota-se que a valorização do programa pela prefeitura, depende do governo atual, o 

que coloca as famílias a mercê da vontade política. As famílias camponesas têm clareza sobre 

a economia na prefeitura e a segurança alimentar que o programa proporciona, no entanto, o 

PAA em Perolândia só foi realizado no ano de 2009. 

As famílias não desistiram de obter renda por este tipo de programa. A 

COOPERPONTES assumiu o contato com o município de Mineiros, para poder fornecer os 

alimentos por meio do PNAE deste município, e as famílias já estão se preparando mais uma 

vez, comprando poedeiras, pintinhos, organizando irrigações. A prefeitura de Perolândia, por 

meio da pessoa do prefeito, emprestou uma sala comercial para servir como sede da 

cooperativa, mais uma vez denotando o jogo político de interesses sobre as famílias 

camponesas. 

De toda forma, o PAA abriu caminhos para uma nova proposta de comercialização da 

produção camponesa. Este programa significou melhoria na renda, na alimentação, na 

participação das mulheres no processo produtivo e de decisão, bem como reforçou a 

diversificação da produção. Estes elementos reforçam o processo de reprodução social das 

famílias no território camponês. Além do sentido subjetivo que este programa pode 

proporcionar como relata a Entrevistada B. 

Este projeto era uma esperança pra fornecer os produtos, porque dava uma certa 

época, vira um tristezão pra nós. Ver esse projeto era uma animação. Você chega na 

casa de um tem uma fartura. Ah, quantos que você entregou essa semana?, entreguei 

tantas caixas de tomate, de cenoura. Você está motivando o assentamento. Ali você 

vê as entregas, todo mundo alegre, sabe que você está vendendo e está garantindo. 

Era uma animação. Eu fiquei animada. Era uma festa. Todo mundo trabalhava 

satisfeito. Saber que você está fazendo ali e você vai receber, a não ser as percas que 

a gente tem, mas isso aí é normal, quem planta muita coisa, sempre não deixa de 

perder. Mas é uma animação, todo mundo alegre, vai lá entregar com as suas 

carrocinhas, de carrinho de mão, aquela fartura mesmo (ENTREVISTADA B). 

 

Os programas de produção derivados da atual política pública do Estado para os 

camponeses são desenvolvidos pelas famílias camponesas a partir da organização da produção 

baseada no trabalho familiar e no uso como valor. O reconhecimento de sua especificidade 

não implica a negação da diversidade de formas de subordinação às quais as famílias podem 

se apresentarem submetidas, como a sujeição às regras dos programas.  

Conforme Marques (2008), a multiplicidade de estratégias adotadas pelas famílias, 

diante de diferentes situações, pode conduzir ora ao “descampesinamento”, ora à sua 

reprodução enquanto camponeses. Sendo que, as políticas públicas e as ações governamentais 

podem criar um ambiente favorável ou colocar barreiras no processo de recamponização.  
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As famílias camponesas que se integraram ao PAA, precisaram readequar algumas 

estratégias produtivas para poder obter a renda do programa, ao mesmo tempo em que 

utilizavam dos conhecimentos camponeses para controlar etapas do programa, organizar a 

produção e o resultado dela, reforçando práticas autônomas do controle do tempo e do espaço 

no território do assentamento. 
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3. CONFLITOS E DESENVOLVIMENTO DO PNPB NO ASSENTAMENTO TRÊS 

PONTES 

 

A criação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel em 2004, também é 

fruto de um contexto mundial, da necessidade da transição energética de combustíveis fosseis 

para outras fontes de energia “limpa”. O programa desde sua implantação vem tendo sucesso 

na construção da imagem do Brasil enquanto produtor de energia que gera benefícios globais 

(BERNARDES, 2011). O objetivo deste programa interministerial do Governo Federal é a 

implementação de forma sustentável, tanto técnica como econômica, a produção e uso do 

biodiesel, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, via geração de 

emprego e renda.14 

A energia é, cada vez mais, um tema crítico para todos os países do mundo, 

especialmente considerando que uma das principais matrizes energéticas está baseada nos 

combustíveis fosseis não renováveis e altamente poluentes. Dessa forma, cresce a busca pelo 

uso de fontes alternativas. Nesse contexto, nos últimos anos, um debate vem ganhando 

destaque no cenário internacional, qual seja, a produção dos agrocombustíveis. 

 No Brasil, a produção de agrocombustíveis teve início com o lançamento do 

Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL de 1975) e o Plano de Produção de Óleos 

Vegetais para fins Energéticos (PRO-ÓLEO de 1980), logo depois dos dois choques do 

petróleo na década de 1970 (PIRES DO RIO, 2011). Verifica-se que estes programas são 

oriundos de uma condição mundial que se refletiu numa atitude do Estado em desenvolver 

políticas de produção de combustíveis alternativos ao petróleo. 

O PNPB ganhou novos contornos, ao mesmo tempo em que cristaliza os antigos, 

como a expansão da agricultura capitalista no campo brasileiro, que ocorre a quarenta anos no 

país. O diferencial do biodiesel, enquanto política energética é a inserção econômica e social 

das famílias camponesas. Entretanto, esta é uma meta longe de ser alcançada. 

A política do programa instituiu relações de interdependência entre sujeitos 

antagônicos na produção deste agrocombustível, a saber, famílias camponesas, suas 

federações e entidades representativas e as empresas privadas que compram as oleaginosas e 

produzem o biodiesel.  

                                                 
14 HTTP://www.biodiesel.gov.br/. 
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O desenvolvimento regional e a inclusão social decorrem, conforme o programa, da 

inserção de famílias camponesas na cadeia do biodiesel, como produtores de matéria-prima, o 

que incrementaria a renda e fortaleceria a agricultura familiar. Para garantir a aquisição da 

produção das famílias, foi instituído o Selo Combustível Social, que proporciona às empresas 

“parceiras” dos agricultores familiares, garantias de melhores preços na venda do 

agrocombustível e benefícios fiscais e creditícios. 

O poder público se valeu então destes instrumentos de implantação e de manutenção 

das políticas para conseguir a adesão dos empresários e garantir o projeto do agrocombustível 

e das famílias, estabelecendo regras e regulamentações nas formas de produzir. Dessa forma, 

o programa é controlado por meio de ações públicas, como a implantação do Selo, da 

obrigatoriedade da mistura ao diesel comum e dos leilões realizados pela Agencia Nacional 

do Petróleo e Gás (ANP), sendo este o único meio de comercialização do biodiesel no país.  

 A dimensão do conflito entre as famílias camponesas e esta política vai da escala intra-

local até a global. A principal delas é a bomba que foi armada, parafraseando Oliveira (2011), 

uma vez que o programa incentiva a produção de oleaginosas que passam a disputar território 

com a produção de alimentos. Ou seja, a soberania alimentar está em risco. 

 O conflito se expressa na imposição de tipo de matéria-prima a ser utilizada, na 

imposição de formas de cultivo, das técnicas, do preço estabelecido, dos contratos assinados e 

na liberdade do empresário em buscar o selo social em qualquer região. Ainda, conforme 

Bernardes (2011), o nível de recursos alocado pela política e a diminuição de impostos para as 

empresas em detrimento das famílias camponesas é discrepante, aprofundando desigualdades 

e aumentando os lucros e oportunidades que são apropriados pelo capital hegemônico. 

 Como este programa se desenvolve a partir da produção de soja, que é totalmente 

dependente da indústria, da biotecnologia e do comércio mundial, faz com que as famílias se 

tornem dependentes do pacote tecnológico e reféns do mercado, uma vez que eles não 

possuem autonomia para questionar ou negar a cadeia produtiva desta commodity. 

 Por isso, efetivamente, o programa não proporcionaria autonomia à família camponesa 

para produzir e comercializar, sendo que a estrutura dominante mais uma vez se apropria dos 

lucros da pequena produção. O programa faz parte do projeto hegemônico do capital para a 

aceleração da modernização do campo, atrelando a produção do campo à dependência da 

indústria e da circulação de mercadorias. 
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 Este modelo de desenvolvimento leva a extremos de progresso tecnológico e bem-

estar para alguns setores e extremos de privação e marginalização social para outros, pois o 

objetivo é a própria economia, é o lucro, é a acumulação capitalista. 

  O capital hegemônico se apropria do espaço e do tempo camponês, pois este tipo de 

programa requer configurações territoriais relacionadas com a produção de valor de troca, 

como o caso da cultura da soja. A relação dos interesses empresariais e as ações do Estado 

para manter o funcionamento do programa tem a ver com a eficácia da gestão, na qual o 

Estado rege as normativas e as manipula, do que com a justiça social e os direitos das famílias 

em relação ao programa. 

Bernardes (2011) faz uma observação importante sobre o poder do Estado, o qual 

precisa conservar as famílias camponesas fracas perante o programa, pois assim podem 

permanecer com o empresariado e com o Estado, mantendo a exploração e o controle deste 

grupo social. 

Por outro lado, Martins (2002) lembra que a sociedade é um processo continuo de 

estruturação/desestruturação, de inclusão/exclusão, portanto, os processos sociais das famílias 

camponesas que se integram às políticas públicas, devem ser refletidos em relação à 

totalidade que lhes dá sentido, que revela os aspectos visíveis e ocultos. 

 Conforme Bernardes (2011) o processo social se constitui nas relações que os homens 

travam com os outros e consigo mesmo através das alterações de suas condições de 

existência, logo de suas relações sociais. Para as famílias camponesas, as alterações das 

relações sociais imputadas pelo programa são também absorvidas pelo prisma do modo de 

vida camponês, o qual (re)organiza e dá o sentido de uso à esta política. 

 É dessa forma que as famílias lutam pela apropriação do seu território. A luta é travada 

entre as grandes empresas e as famílias camponesas, nomeadas agricultores familiares. Neste 

capítulo serão apresentadas as formas e estratégias camponesas e empresariais nesta parceria. 

O conflito é visível, assim como a intensificação do uso da terra pela cultura da soja que se 

reflete no aumento do monopólio do território pelo capitalismo no assentamento pesquisado. 

Como esta é uma relação dialética, as famílias camponesas questionam sua condição 

de subordinação às decisões no processo produtivo da soja. Estes elementos e acontecimentos 

são elencados e analisados à luz da resistência camponesa em busca da manutenção da 

autonomia do tempo e do espaço. Verificou-se que é na realização do trabalho e na busca pela 

posse dos instrumentos de trabalho que a autonomia camponesa se apresenta capaz de 
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reorganizar o processo produtivo, assim como o retorno da renda obtida com o programa para 

o sítio, visando a manutenção da família. 

Primeiramente foi realizada uma contextualização histórica e crítica do PNPB, 

proporcionando o reconhecimento do programa enquanto um braço da Política Pública para a 

Agricultura Familiar, bem como identificado os demais atores, sujeitos e mediadores.  

Visando compreender os conflitos entre os sujeitos do programa, entrevistou-se um 

representante da COPARPA, que media e avaliza as famílias assentadas perante o programa e 

um representante do setor de biodiesel da Caramuru, empresa que financia e compra a 

produção de soja. Também foram pesquisadas dez dentre as vinte e uma famílias camponesas 

do Assentamento Três Pontes que se vincularam ao PNPB. Para tal foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, referentes às safras 2010/2011 e 2011/2012; trabalhos a campo 

e levantamento fotográfico nos meses de maio, junho, julho, outubro e dezembro de 2011. 

A partir destas entrevistas foram levantados dados quantitativos e qualitativos e 

analisados sob o prisma do Paradigma da Questão Agrária e da pertinência da (re)existência 

camponesa no processo de reprodução e monopolização do território pelo capital. 

O território que as famílias querem manter é o território utilizado, praticado, vivido, 

que é o elas conhecem e que dão sentido ao trabalho executado, e é nele e a partir dele que 

querem novas conquistas. Pois, se por um lado, o mercado domina o campesinato, por outro, 

ele não o organiza (MARQUES, 2008). 

 

3.1 Produção do biodiesel no Brasil e sua relação com a política pública  

 

O biodiesel é um tipo de agrocombustível com características biodegradáveis, que 

deriva de fontes renováveis através de diferentes processos industriais, tais como o 

craqueamento, a esterificação ou a transesterificação (FLEXOR, 2011). Segundo a Lei 

11.097, de 13 de dezembro de 2005, biodiesel é um “biocombustível derivado da biomassa 

renovável para uso em motores à combustão interna com ignição por compressão ou, 

conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial ou 

totalmente os combustíveis fosseis15”. 

Conforme Flexor (2011) as origens do biodiesel remontam ao final do século XIX, 

mas sua utilização efetivou-se apenas nas décadas de 1930/40, na Segunda Guerra Mundial e 

nos momentos das grandes crises do petróleo (década de 1970). No Brasil, os investimentos 

                                                 
15 http:www.biodiesel.gov.br 
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no biodiesel iniciaram entre os anos 2000, com o apelo mundial por energias limpas 

(FLEXOR, 2011). 

A instituição dos programas de produção de agrocombustíveis no Brasil foi e é 

realizada enquanto uma política pública. As políticas públicas deveriam ser entendidas e 

aplicadas como ações ou propostas de regulamentação dos múltiplos problemas e 

contradições que afrontam a sociedade (ROMANO, 2007). Entretanto, elas apresentam uma 

dimensão conflituosa na alocação dos recursos entre os diferentes grupos sociais.  

As primeiras investidas na produção de biodiesel no país revelam que as políticas 

públicas seriam conflituosas, pois prevaleceu na pauta da política agrícola do país o 

desenvolvimento da agricultura capitalista e da reprodução do modelo conservador. Em 2002 

foi criado o Programa Brasileiro de Biocombustíveis (Probiodiesel), com a participação de um 

conjunto de organizações e instituições de grande porte16, com o foco para a produção de 

biodiesel de soja, o que beneficiava os grandes empresários do ramo, principalmente da região 

Centro-Oeste (FLEXOR, 2011). 

Entre 2003 a 2005 a política do programa foi reformulada e foi instituído o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). O programa fora criado na intenção de 

inserção das famílias camponesas, especialmente da região Nordeste neste nicho de mercado, 

a partir da produção de plantas oleaginosas, como mamona, pinhão manso e dendê.  

A principal modificação do Probiodiesel para o PNPB foi a criação do Selo 

Combustível Social (SCS), pela Instrução Normativa nº 1, de 5 de julho de 2005. Este selo 

significa uma ferramenta de controle do Estado em relação às empresas e às famílias 

camponesas. Por meio desta normativa, foi regulamentada a quantidade de matéria-prima que 

deve ser adquiridas das famílias camponesas pelas empresas produtoras de biodiesel, bem 

como especifica a relação dos descontos das cargas tributárias com os tipos de oleaginosas e 

as regiões onde são cultivadas. 

A obrigatoriedade da aquisição de matérias-primas da agricultura familiar é nos 

percentuais mínimos de 30% nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul e 15% das regiões Norte e 

Centro-Oeste a partir da safra 2011. Atualmente está em discussão a re-elaboração das 

normativas do Selo.  

Estabeleceu-se que as empresas receberiam, em contrapartida, incentivos fiscais, 

através do PIS e CONFINS, sendo que: a) a mamona ou a palma, produzida nas regiões 

Nordeste, Norte e no Semiárido teriam 100% de isenção; b) qualquer matéria-prima produzida 

                                                 
16 Para mais informações sobre as instituições que fizeram parte deste programa ver Bonnal e Leite (2011) 
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pela agricultura familiar, independente da região, teria 67,9% de isenção (MDA, 2011). As 

vantagens econômicas do selo alcançam o comércio do biodiesel, pois apenas empresas que 

possuem o SCS podem concorrer aos lotes com melhores preços no leilão da ANP.  

O interesse do Estado ao criar o selo foi incentivar a participação das famílias 

camponesas, principalmente, do Nordeste e Norte a partir da produção de mamona e palma 

(dendê). Na região Nordeste e Norte foram implantadas as primeiras usinas de biodiesel, a 

Brasil Ecodiesel, em parceria com a Petrobrás, que chegou a ser líder na produção em 2006. 

De acordo com BIODIESELBR (2011), a Brasil Ecodiesel fechou suas unidades em 2009 e 

em 2011 foi retomada, mas agora com o nome de Vanguarda Agro, novamente com o apoio 

do governo da época. 

Neste cenário iniciam participações de pequenas, médias e grandes empresas. Como as 

de capital internacional, como a Bunge, a ADM, dentre outras, que estão se instalando 

principalmente no estado do Mato-Grosso, que já possui sozinho 30% de todas usinas com o 

selo social, como uma nova alternativa para a cadeia produtiva da soja (BIODIESELBR, 

2011). Apenas em Mato Grosso há vinte e três pedidos de abertura de usinas e/ou de aumento 

de capacidade (ANP, 2011). Isto quer dizer que o PNPB vem contribuindo para o 

desenvolvimento da agroindústria no país, com aporte fiscal e de crédito nacional. Logo, a 

política social do programa está comprometida, pois o aumento da produção de soja implica 

no aumento da concentração fundiária e na diminuição da diversidade produtiva.  

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE de 2006, existem mais de 160 mil 

estabelecimentos da agricultura familiar produtores de soja no Brasil, responsáveis pela 

produção de 6,6 milhões de toneladas da oleaginosa no país. Aproximadamente 98% destes 

estabelecimentos estão nas regiões Sul e Centro Oeste. Isto explica a grande participação da 

soja nas compras do Selo Combustível Social.  

A produção de soja entre agricultores familiares nestas regiões acontece há pelo menos 

30 anos, impulsionada pelas demandas das cadeias agroindustriais de carnes e leite. A 

novidade é o desvio da soja para a produção de óleo, no lugar do farelo. O programa não 

proporcionou transferência de tecnologia, nem aumento expressivo na receita das famílias. Há 

sim um cenário de aumento de famílias camponesas para a produção de soja, pois o programa 

depende da aquisição do percentual mínimo da produção deste grupo. 

Ainda como estruturação da política pública para a produção dos agrobiocombustíveis, 

em 2006 foi lançada a Política Nacional de Biocombustíveis, a qual legitima a facilitação de 

créditos e isenção fiscal para o complexo produtor do biodiesel. Este programa é coordenado 
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pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e integrado por alguns ministérios membros da 

CEIB e órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Petrobras e a 

Embrapa. 

O programa é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial (CEIB), que 

tem como função elaborar, implementar e monitorar o programa, propor os atos normativos 

necessários à sua implantação, assim como analisar, avaliar e propor outras recomendações e 

ações, diretrizes e políticas públicas, conforme a Cartilha do PNPB (MDA, 2011). O 

programa possui também um Grupo Gestor a quem compete a execução das ações relativas à 

gestão operacional e administrativa voltadas para o cumprimento das estratégias e diretrizes 

estabelecidas pela CEIB.  

Outro mecanismo de controle do programa é o constante na lei 11097/05, de 

estabelecimento de um percentual obrigatório de 5% de adição de biodiesel ao diesel a partir 

de 2013, que fora adiantado para o ano de 2010 (FLEXOR, 2011). Conforme foi apresentado, 

são vários os mecanismos e as estratégias de controle por parte do Estado no desenvolvimento 

do PNPB, principalmente no que diz respeito à produção a partir da soja.  

O Estado intervém no formato organizacional do programa e nos incentivos, a partir 

dos quais se constitui um determinado mercado, mas não o faz a partir de uma injeção própria 

de recursos públicos. O programa transcorre sob a operacionalização de empresas privadas 

com a legitimação contratual por parte dos sindicatos representantes das famílias camponesas. 

Esta estrutura inédita de mercado para as famílias camponesas, junta sindicatos, 

Estado e empresas privadas enquanto parceiros produtores, transformando divergências de 

classe em discussões comerciais. Esta junção de atores contraditórios numa mesma política 

pública revela claramente a opção teórica e prática do Estado pelos agricultores familiares, 

que tem por objetivo fortalecer as atividades desenvolvidas pelo produtor familiar, de forma a 

integrá-lo à cadeia de agronegócios (OLIVEIRA, 2011). A política pública para a agricultura 

familiar se consolida com o PNPB, que ainda conforme Oliveira (2011, p 48) seria a “cereja 

do bolo das políticas públicas para converter os camponeses em produtores especializados”. 

Este papel da agricultura controlada pela produção de monoculturas para a fabricação 

do biodiesel cria desafios específicos para a previsão alimentar, pois áreas antes dedicadas a 

produzir alimentos, são destinadas à produção de soja e ou cana-de-açúcar (OLIVEIRA, 

2011). A participação dos movimentos sociais e centrais sindicais que, em tese deveriam 

veicular propostas de soberania alimentar e de autonomia camponesa, se organizam com a 



91 

 

 

 

entidade representativa das empresas produtoras de biodiesel (por meio da União Brasileira 

do Biodiesel – UBRABIO - e da Associação Brasileira dos Produtores de Biodiesel - 

APROBIO) para a elaboração das normas, execução e controle do Selo Combustível Social 

por parte da Secretaria da Agricultura Familiar do MDA.  

Além disso, foram criados o Projeto Pólos de Biodiesel e os Grupos de Trabalho 

(GTs) estaduais com o objetivo de facilitar o aporte de políticas públicas para a agricultura 

familiar  produtora de matéria prima. Este processo participativo vem ganhando força na 

condução das políticas públicas para a agricultura familiar, no intuito de desenvolver 

estratégias para a inserção das famílias e manter algum controle sobre os programas.  

Para tal são criados comitês, como os Comitês de Articulação estaduais e dos 

Colegiados Territoriais do Programa Territórios da Cidadania. Outro canal de participação e 

controle das ações do PNPB por parte da sociedade tem sido a Câmara Temática Setorial de 

Oleaginosas e Biodiesel, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

em que o MDA possui assento e que conta com representantes de entidades públicas e 

privadas (MDA, 2011). 

A fiscalização é importante e estes são os canais onde as famílias são representadas 

neste processo. Entretanto, efetivamente, o programa é conduzido pelas famílias, pela 

empresa privada, cooperativas e assistência técnica contratada. Na região pesquisada, além da 

transferência de conhecimentos em relação à produção da soja, não houve relato de nenhum 

aparato fiscalizador que orientasse as famílias com os contratos, aquisição de insumos ou 

problemas no recebimento da soja produzida. 

O discurso da produção de energia, geração de renda e sustentabilidade para as 

famílias camponesas como meio de difundir o programa, também tira o foco da questão da 

concentração de terras e da necessidade da Reforma Agrária. Os agrocombustíveis também 

desviam recursos que poderiam ser destinados a energias limpas e renováveis como a eólica, a 

solar e obscurecem, fundamentalmente, as relações político-econômicas entre terra, povo, 

recursos e alimentos. 

Energeticamente, o biocombustível é enganador. O termo invoca a imagem vital de 

renovação e abundância, uma garantia limpa, verde, sustentável em tecnologia e no poder do 

progresso. Essa imagem formulada pela indústria, Banco Mundial, Nações Unidas e pelo 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, apresenta os agrocombustíveis como 

sendo o próximo passo de uma transição sutil da economia do petróleo para uma economia 
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renovável ainda a ser definida. Dentre este discurso de sustentabilidade apresenta-se a 

realidade do biodiesel.  

Para a produção do biodiesel é necessária a queima de combustíveis fóssil devido ao 

uso da terra e à aplicação de fertilizantes no processamento que ocorre na produção dos 

insumos, do transporte, do uso de máquinas e na própria usina. Como a energia gasta para 

produzi-lo é maior que a energia que ele proporciona, energicamente o biodiesel possui um 

balanço negativo, não contendo nenhum elemento que o transforme em sustentável até o 

momento (OLIVEIRA, 2011). 

Economicamente, o biodiesel também não é vantajoso para o consumidor. O preço do 

litro de biodiesel custa cerca de 30% a mais que o diesel mineral. A mistura obrigatória de 5% 

de combustível renovável no óleo diesel encareceria ainda mais o produto final se não fosse 

pelos subsídios do Estado. Conforme a ANP (2011), no 23º Leilão da ANP que aconteceu em 

setembro de 2011, o preço do litro variou entre R$ 2,36 a 2,79, ou seja, entre 20 a 40% a mais 

do que valor do óleo diesel comercializado nos postos de combustíveis.  

Pelo elevado preço e pela facilidade em conseguir isenções fiscais, as empresas 

processadoras de soja estão investindo no biodiesel. A empresa Caramuru conseguiu, perante 

o estado de Goiás, a isenção de todo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) gerado na produção de suas duas usinas, em Itumbiara e em São Simão (BIODIESEL 

BR, 2011).  

As empresas ainda contam com o discurso de que o óleo de soja é mais prejudicial à 

saúde que o óleo de girassol e por isso é vantajoso desviar a produção de óleo comestível para 

o biodiesel. O representante da Caramuru de Itumbiara afirmou em entrevista que, “O óleo de 

girassol é muito mais saudável que o óleo de soja, é melhor pagar um pouco mais e viver 

bem” (SUJEITO AL).  

Na realidade, 85,2% do biodiesel que é produzido no Brasil é produzido a partir da 

soja, seguido de 7,8% de gordura bovina e 4% de óleo de algodão (ANP, 2011). Os outros 3% 

representam as demais matérias-primas: mamona, dendê, pinhão manso, girassol, amendoim, 

gordura de porco e de frango e óleo usado em frituras. 

O cenário que se instala é do crescente incentivo e intensificação da produção de 

biodiesel no Brasil. Conforme os dados do MDA (2011), até o final de 2010, existiam 

cinquenta e seis usinas produtoras de biodiesel em todo o Brasil. Aproximadamente 60% 

delas possuíam o SCS. Dentre as vinte e quatro usinas da região Centro-Oeste, quatorze 

possui o selo. Analisando o número de unidades com selo por região brasileira é possível 
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constatar que em todas as regiões, no mínimo, metade de suas unidades produtoras de 

biodiesel trabalharam em parceria com a agricultura familiar (ANP, 2011). 

Em 2010, a capacidade de produção de biodiesel instalada no Brasil fechou em 5,2 

milhões de metros cúbicos/ano, e desse total, as trinta e três usinas detentoras do SCS, juntas, 

responderam por aproximadamente 87%, algo em torno de quatro milhões de metros 

cúbicos/ano (MDA, 2011). Verifica-se que o SCS é um componente da produção do biodiesel 

no Brasil, o que significa que a inclusão das famílias camponesas neste processo produtivo é 

condição essencial para o funcionamento do programa. 

Os dados da ANP (2011) ainda revelam que há sessenta e cinco plantas produtoras de 

biodiesel autorizadas pela ANP para operação no país, correspondendo a uma capacidade total 

autorizada de 17.862,95 m³/dia. Há dez novas plantas de biodiesel autorizadas para 

construção e nove plantas de biodiesel para ampliação de capacidade; quinze solicitações de 

autorização para construção de novas plantas e nove referentes a ampliações de capacidade de 

plantas já existentes. Todas juntas somam cento e seis potenciais usinas de biodiesel no país, 

praticamente o dobro que estão em funcionamento atualmente. 

A capacidade de produção de biodiesel atual das usinas é o triplo do que vem sendo 

usado e isso significa que a demanda por matéria-prima tende a triplicar. O alcance da 

produção máxima total das usinas pode gerar uma pressão por parte dos empresários para a 

desvinculação dos benefícios fiscais e financeiros atrelados a necessidade de compra da 

produção da Agricultura Familiar, baseados no discurso de que as famílias camponesas não 

possuem produção suficiente.  

As empresas envolvidas no PNPB pagam um plus sobre o valor da saca de soja às 

famílias camponesas. O pagamento do incentivo é uma forma de manutenção do poder sobre 

as famílias camponesas, uma vez que cria um sentimento de dívida das famílias em relação a 

esta “dádiva” concedida pelas empresas.  

Já no ano de 2010, as aquisições da agricultura familiar apresentaram um crescimento 

de mais de 56% em relação ao ano anterior com uma marca de R$ 1,058 bilhão em compras 

de matérias primas. O valor de aquisições totais de 2010 representa aproximadamente 26% de 

todo montante de matéria prima adquirido por empresas detentoras do Selo Combustível 

Social em 2010 (R$ 4,043 bilhões) (MDA, 2011). 

Todavia, para as empresas a logística de produção e comercialização via famílias 

camponesas é complicada, por lidar com vários sujeitos. Por isso há uma crescente 

participação das cooperativas neste processo. As cooperativas exercem funções contraditórias, 
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ao mesmo tempo em que se apropriam dos recursos do programa e dividem com seus 

cooperados, auxiliam as empresas com a burocracia imposta pelo programa e exploram as 

outras famílias que se inserem no processo.     

Conforme os dados do MDA (2011), em 2008 havia vinte cooperativas 

comercializando pelo PNPB, em 2010 este número subiu para cinqüenta e nove, sendo que 

dez são do Nordeste, quarenta e duas são da região Sul e as outras sete são das outras regiões. 

Apenas a Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA) é responsável pela 

participação de mais de setecentos famílias camponesas na microrregião Sudoeste de Goiás. 

A participação das famílias camponesas neste programa corresponde a uma curva 

ascendente, mas representa apenas 2,3% do total de famílias camponesas brasileiras. Pelo 

convênio ser referente a uma safra agrícola, as famílias entram e saem do programa com mais 

mobilidade. Mas, em 2009 haviam 51.047 agricultores familiares envolvidos com o programa 

e no ano de 2010 este número dobrou para 100.371 famílias, com tendência ao crescimento 

(MDA, 2011). A tabela 5 apresenta os números de estabelecimentos que participaram do 

PNPB por regiões do país. 

Tabela 5. Elevação do número de estabelecimentos da agricultura familiar participantes do PNPB por região, de 

2005 a 2010 

Estabelecimentos da agricultura familiar 

UF/Região 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CENTRO-OESTE - 1.441 1.690 1.662 2.550 3.388 

SUL - 8.736 27.928 8.767 29.150 52.187 

NORDESTE 15.000 30.226 6.850 17.187 17.711 41.253 

SUDESTE 914 7 55 27 1.457 3.297 

NORTE 414 185 223 215 179 246 

TOTAL 16.328 40.595 36.746 27.858 51.047 100.371 

Fonte: SAF, MDA (2011). 

 Do ponto de vista regional, as regiões Sul e Centro Oeste, possuem as maiores 

participações regionais nas aquisições da agricultura familiar no PNPB. No caso da Região 

Sul o destaque se dá pela combinação do grande número de estabelecimentos da agricultura 

familiar participando do programa, maior capacidade de organização em cooperativas, o que, 

por sua vez, aumenta a atratividade para a indústria compradora de matérias primas e a 

predominância regional da oleaginosa soja, matéria prima com vantagens de consolidação 

técnica e produtiva em relação às demais (MDA, 2011). 

No caso da Região Centro Oeste, o destaque se dá pela combinação da predominância 

regional da oleaginosa soja, assim como na região Sul, e também pelas maiores áreas médias 

permitidas para a agricultura familiar, com efeitos diretos no volume de grãos produzido. 
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Quanto às outras regiões, onde as maiores iniciativas de arranjos produtivos se dão entre 

oleaginosas diferentes da soja, também houve crescimento nas aquisições. 

Na região Nordeste, a evolução das aquisições da agricultura familiar tem sido 

impulsionada, sobretudo, pela ação efetiva da Petrobras Biocombustível, registrando aumento 

de mais de 400% de 2008 para 2009, e de quase 80% de 2009 para 2010, chegando a quase 

R$ 47 milhões (MDA, 2011). 

Embora o programa de produção de biodiesel tenha ainda poucos anos de existência, 

os dados demonstram que a cadeia produtiva se estruturou rapidamente e tem capacidade 

imediatamente de duplicação. Até porque, tudo indica que o B20 (adicionamento de 20% de 

biodiesel ao óleo mineral), deva ser antecipado (PEIXINHO e SCOPEL,2011). 

A demanda por matéria prima da agricultura familiar tende a aumentar, isso indica que 

o Estado terá de aumentar a renda de enquadramento, que hoje é R$ 110.000,00 para ser 

considerado Agricultor Familiar e acessar a DAP; inserir os médios produtores no programa; 

ou pressionar as famílias camponesas a se incorporar ainda mais à produção das empresas. 

Outras medidas possíveis são a redução da carga tributária das empresas. 

O Estado já trabalha nessa linha, como a aprovação da Medida Provisória 540, a qual 

legaliza a redução dos impostos PIS/Pasep e Cofins para todas as empresas que produzem o 

biodiesel e da nova Lei do Biodiesel, que está prevista para fevereiro de 2012 (BIODIESEL 

BR, 2011). 

Este cenário levaria a desvinculação da obrigatoriedade da compra de matéria-prima 

da agricultura familiar em troca dos benefícios cedidos às empresas. Todavia, a articulação 

entre as federações representantes, as empresas e as cooperativas e a crescente demanda de 

matéria-prima, demonstra que o programa conta com uma rede produtiva estruturada, que 

possibilita às famílias se manterem dentro da cadeia produtiva da soja, mesmo sem os 

incentivos. 

Para Abramovay e Magalhães (2007), a participação das famílias camponesas no 

programa não deve se extinguir, uma vez que beneficia as empresas com os efeitos que a 

inclusão social inerente à política traz para suas próprias marcas. No caso, o programa 

também atende à convocação da responsabilidade social e se aproveita dela, pois esta 

responde diretamente aos seus interesses econômicos e às estratégias de negócios das 

empresas, bem como aos interesses políticos das organizações sindicais que participam do 

PNPB (ABRAMOVAY E MAGALHÃES, 2007). 
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Sendo assim, as famílias camponesas que aderem ao PNPB significam para o Estado e 

para as empresas produtoras de biodiesel mais do que uma fonte de matéria-prima. Elas 

legitimam a produção deste agrocombustível perante a nova configuração política mundial: a 

da sustentabilidade do desenvolvimento econômico. 

As empresas então buscam famílias camponesas que detenham a DAP. Por meio da 

desta declaração as famílias podem ser incorporadas ao programa, uma vez que comprovam 

que compõem com a política pública do país. Sem este documento, não há nenhuma 

possibilidade de acessar programas da política para a agricultura familiar. 

As famílias tornam-se alvos de empresas privadas, principalmente os assentamentos 

rurais. Este é um território que possui certo nível de organização, com uma concentração de 

famílias camponesas no local, que na maioria das vezes estão dispostos linearmente, 

facilitando o acesso aos lotes. O assentamento deve possuir condições de relevo, solo e 

pluviometria adequadas à reprodução da oleaginosa. 

As famílias camponesas que ora retornaram ao campo por meio do assentamento, 

buscam a sua reprodução social e econômica neste território. As políticas públicas para a 

Agricultura Familiar se tornaram numa forma de desenvolver atividades produtivas com o 

apoio do Estado e de outras instituições públicas e privadas.  

Esta política potencializa a subordinação capitalista nas relações de produção, sendo 

esta mais um instrumento de cooptação da renda camponesa. Os conflitos são inerentes a 

exploração camponesa no processo de produção do biodiesel, mas as famílias camponesas 

negam as “rédeas” do mercado do agronegócio e reorganizam as estratégias de ação.  

Neste ponto, a pesquisa pretende então, verificar qual o significado que esta política 

específica do PNPB tem para famílias de um assentamento localizado na microrregião 

Sudoeste de Goiás, a maior produtora de soja do estado. A saber, o Assentamento Três 

Pontes, localizado no município de Perolândia. Procura-se identificar quais são os motivos 

que levam as famílias a participar do programa, como elas se adéquam às normas impostas, 

bem como é a realização do trabalho. Os conflitos são inerentes à interação de empresas 

privadas com famílias camponesas, condição esta que também gera desenvolvimento.  

 

3.2 Participação das famílias camponesas do Assentamento Três Pontes no PNPB 
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O PNPB parece ser uma política desenvolvida de forma simples e muito funcional. No 

caso estudado, a Caramuru que é a empresa compradora dos grãos e processadora do 

biodiesel, faz um contrato de compra da soja produzida das famílias camponesas vinculadas à 

Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA).  

Esta cooperativa agrega as famílias de assentamentos da região Sudoeste de Goiás, 

organizando a produção para o PNPB. Para tal, fornece crédito para a compra dos insumos, 

dos maquinários e dos tratos culturais, assim como assistência técnica. As famílias entregam a 

soja produzida para a Caramuru, que repassa o valor para a COPARPA que paga as famílias, 

fechando o ciclo da produção. 

O programa também pode ser desenvolvido individualmente pelas famílias 

diretamente com a empresa, mas esta não é uma prática usual, nem fomentada na região. A 

parceria entre a COPARPA e a Caramuru é interessante para ambas, pois diminui a burocracia 

da empresa e rende juros à cooperativa.  

A adesão de assentados ao PNPB vem aumentando na microrregião Sudoeste de 

Goiás. A COPARPA tinha aproximadamente trezentos e cinquenta produtores vinculados ao 

PNPB na safra 2009/2010 e passou a quase setecentos parceiros na safra 2011/2012, 

conforme entrevista realizada com o representante da cooperativa. 

Essa situação requer uma análise mais profunda dos motivos que levam as famílias 

camponesas a aderir o programa, que na região se configura pela produção da soja, uma 

monocultura, até então acessível a poucas famílias. 

Para as empresas o importante é a garantia da produção contratada por DAP. Para as 

famílias camponesas, a participação no PNPB é mais uma tentativa de aumentar a renda 

familiar.  

No levantamento realizado, as famílias apresentaram vários motivos para o início do 

plantio da soja via PNPB, que consta principalmente do aumento da renda e/ou da diminuição 

da exploração da renda da terra realizada pela atividade do arrendamento. Outros motivos 

também pesaram, como conseguir uma renda concentrada para quitar dívidas do PRONAF; 

experimentar/conhecer o programa; tornar-se mais produtivos; diversificar a produção; 

alcançar autonomia produtiva aos que trabalhavam nas lavouras das fazendas vizinhas na 

época da safra. 

Os motivos relacionados tem a ver com a necessidade da família camponesa em se 

reproduzir a partir de suas próprias experiências, das suas necessidades e da liberdade 
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(contraditória) que o programa poderia fornecer, como o saldo de dívidas e o controle do 

tempo do trabalho e do território.  

O relato do Sujeito L apresenta claramente quais são os motivos que o levaram a 

trocar o trabalho assalariado pelo plantio no seu próprio sítio por meio do programa. As 

condições de trabalho, de subjugação que tinha quando empregado, a liberdade, o respeito à 

saúde, todas influenciam nas decisões. A renda, segundo ele, não é a principal. 

Não é igual nós prestamos serviço, não. Porque você tem uma responsabilidade 

(com o PNPB), é lógico. Mas todo jeito é tranqüilo também. Não é aquele serviço 

que a pessoa fala, não, você vai fazer isso aqui. Igual aqui, nós somos quatro. Às 

vezes eu não posso ir, meu irmão vai, outro vai. E você estando empregado não tem 

como você por outro para ir lá fazer. Às vezes você não está passando bem e tem 

que ir trabalhar. Às vezes aqui não dá a renda como se eu estivesse empregado, mas 

você está tranqüilo. Dá quase a mesma renda e você fica mais tranqüilo. Às vezes dá 

um final de semana ou um meio de semana que está mais tranqüilo, o rio está logo 

ali perto. Você fala vou ali dar uma pescada, você desce e vai. E trabalhando não. 

Mesmo que chega um dia que você está lá meio parado, um dia de chuva, mas você 

tem que estar lá, tem que estar preso. Então a única diferença é essa. Mas se você for 

pôr sobre a renda de lavoura, não dá assim esse lucro (SUJEITO L). 

 A facilidade de integração com o programa também permitiu que muitas famílias 

iniciassem a parceria, pois elas não tiveram que fornecer nenhum recurso monetário como 

contrapartida. Conforme relata o Sujeito J: “O único risco que nós tivemos lá foi de assinar o 

papel, nós não colocamos dinheiro nenhum”. 

Dentre os entrevistados apenas um esboçou a vontade de que a realização do programa 

no Assentamento Três Pontes fosse vista como a consagração da produtividade das famílias. 

O PNPB, para ele, iria pôr o assentamento em destaque e demonstrar para a sociedade que o 

assentamento é um local produtivo, que faz parte da economia da região e do Brasil. 

O discurso deste sujeito demonstra como a aplicação de uma política pública pode 

construir uma visão equivocada do problema agrário/agrícola no Brasil. Para ele, esta seria 

uma oportunidade para o assentamento se tornar importante perante o município e ao 

“governo”. Como se o problema da não representatividade econômica fosse culpa das famílias 

camponesas e não do sistema precário da reforma agrária brasileira, que inviabiliza o 

desenvolvimento dos assentamentos, pois não oferece condições de estrutura nem 

acompanhamento técnico efetivo. 

A super valorização do programa desvaloriza as atividades já realizadas, como a 

produção de alimentos (frango, ovos, hortaliças, milho verde, melancia, banana, farinha, 

dentre outros). A paisagem da região, que denota riqueza a partir do cultivo da soja, agride a 

produção das famílias camponesas do assentamento, menos “produtivas” em relação à 

monocultura.  
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A experiência de outros assentados vinculados a COPARPA e ao programa também 

serviu de incentivo às famílias, juntamente com o respeito nutrido pelo presidente da 

cooperativa. A postura do presidente em tomar providências de solucionar os problemas no 

decorrer do programa, como a troca de técnicos, respaldou a confiança que os camponeses 

depositaram nele. O Sujeito L afirma que,  

Ele é uma pessoa que não empurra com a barriga não. Eu notei isso com ele. Eu falo 

que nós reclamávamos com a Caramuru mesmo, e eles ficam naquela, não, eu vou 

ligar pra fulano, meio querendo, achando que está tapeando a gente. Na verdade 

você não fala nada para a pessoa, mas você sabe que eles estão enrolando. O G. não 

(presidente da COPARPA). Acho que ele fala um pouco da língua nossa. Você fala 

com ele, era na hora. Apesar de que se eles não cuidassem, eles iam perder é lógico 

(SUJEITO L). 

 

Falar a língua dos camponeses, para as famílias que estavam no programa, foi 

fundamental para a continuidade da parceria com a COPARPA, já que outras duas empresas 

privadas estiveram no assentamento oferecendo empréstimos para a safra 2011/2012. Houve 

um reconhecimento de identidade e de solidariedade entre os atores, revelando a ética 

camponesa como uma componente das decisões produtivas, mesmo que este programa seja 

claramente um negócio. 

A cultura da soja, por ser uma prática agrícola, também é vista como uma atividade 

holística. No campesinato as atividades possuem sempre mais do que uma intenção, seja pela 

necessidade de trabalhar para alimentar a família como para produzir para o comércio. Por 

exemplo, nas entrevistas as famílias ressaltavam que a soja iria beneficiar o solo, pois as terras 

nunca haviam sido trabalhadas, a não ser na formação da primeira pastagem, há quase dez 

anos. Cultivar a soja era uma oportunidade de melhorar a fertilidade do solo e prepará-lo para 

outros possíveis cultivos. Como relata o Sujeito A, 

Eu acho que a soja pode ser boa, porque a gente não tem de onde tirar para plantar. 

Se pega no banco tem que plantar o que o banco ordena, e é muito pouco. Essas 

terras faz tempo que ninguém mexe nelas. No programa você pode ir plantando e 

recuperando a terra. E é mais uma renda (SUJEITO A). 

  

Por isso a escolha pelo programa parte da necessidade de trabalhar a terra e tudo que 

ela pode oferecer depois para a família. A Entrevistada M afirma que a entrada e a 

continuidade no programa se dá por que: “é preciso por a terra para trabalhar, ela não pode 

ficar parada”. Todavia, 50% das famílias do assentamento não participaram do programa. Os 

motivos levantados na pesquisa dizem respeito às condições inadequadas dos recursos físicos 

do lote, como dificuldade de acesso ou áreas que ainda precisam ser desmatadas; maior 

rentabilidade da atividade atual (leite, gado, banana e hortaliças) ou preferência por cultivar a 

soja individualmente. 
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O exemplo de uma família que cultiva grãos, milho, soja, sorgo, desde que está no 

assentamento contextualiza esta realidade de quem não se interessou pelo programa. Esta 

família fora adquirindo o maquinário e atualmente planta em parceria (trocas de dias de 

serviço) com mais duas famílias, além de prestar serviços para outros fazendeiros do entorno, 

quase sempre pagos com sementes de soja ou com alguma ferramenta. Perante o programa, 

esta é uma família que tem todas as condições para produzir em parceria, pois já possuía as 

máquinas e o conhecimento com a cultura.  

Entretanto, as condições da parceria, no ano que se iniciou o programa, não eram 

vantajosas para a família, uma vez que ela sabia que poderia vender individualmente a sua 

produção por meio da DAP e talvez até buscar empresas que pagassem um incentivo melhor 

que a Caramuru. A individualidade e liberdade camponesa, exercida no controle do plantio e 

comércio da soja, poderiam ser comprometidas, caso ela entrasse no programa.  

O programa é visto como uma forma de alcançar renda, na perspectiva do negócio, 

assim, as famílias buscam vantagens econômicas. Até porque a realidade das famílias do 

Assentamento Três Pontes ainda reflete a falta de estrutura do início da efetivação do 

território. A maioria (90%) das famílias está inadimplente com o PRONAF e a renda oriunda 

da atividade principal, que é o gado e o leite, não supre as despesas do sítio e da família.  

Dentre as dez famílias entrevistadas, todas, ao menos uma vez, já haviam arrendado 

áreas para o plantio de soja ou trabalhado com a cultura na forma de parceria, mas apenas 

uma se dizia satisfeita com o arrendamento. Duas famílias fizeram a opção por trocar de 

matriz produtiva, do gado de leite passaram para a soja, pois o leite não estava sendo 

suficiente para a manutenção da família e ocupava muito trabalho. A fala do Sujeito N é bem 

sintomática dos motivos que levaram a família a trocar de atividade e como a atividade 

leiteira persiste na vida produtiva camponesa, 

Conforme for, eu quero ver se a partir do ano que vem eu vou plantar só lavoura. 

Largar de mão de mexer com gado. Se deixar a vaca aqui é assim para gente tomar. 

Tem um gadinho aqui que eu vou deixar para não acabar de tudo. Não vou acabar 

tudo, mas para vender leite não. Não compensa, não compensa. Já tem no mínimo 

dez anos que nós estamos aqui mexendo com leite, tem vezes que não dá salário por 

mês. E depois chega esse tempo agora é tanto trem que você tem que fazer para 

tratar. Aumenta a mão de obra, aumenta. Quero assim: eu vou plantar depois, que eu 

gosto de mexer com gado, vou plantar uns três quatro anos lavoura, depois eu 

quero formar uma pastagem boa, de pasto bem formadinho. Daí eu quero comprar 

umas vacas que produz leite. Por exemplo, se eu tiro, como de primeiro, eu tirava 

leite de quinze vacas e entregava cinquenta litros. E eu quero entregar cinquenta no 

máximo com quatro vacas só. Diminui a mão-de-obra, o tempo, o custo para tratar 

(SUJEITO N). 

 As outras oito famílias não admitem parar de produzir leite, pois ele proporciona uma 

renda mensal, imprescindível para a sobrevivência no assentamento. O gado numa pequena 
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propriedade tem várias funções. Ele serve como poupança, salário por meio da venda do leite, 

alimento e adubo para a produção de hortaliças.  

Dentre os duzentos e cinqüenta e um hectares que foram cultivados com a soja na 

safra de 2011/11, cerca de 50% era destinado para esta cultura, o restante ocupavam, 

principalmente, áreas de pastagem. O número do rebanho também diminuiu em torno de 30% 

de todos os sítios pesquisados. 

A paisagem do Assentamento Três Pontes foi modificada. O mapa 3, apresenta a 

imagem do assentamento no mês de maio 2010 e em agosto de 2011. A vegetação nativa está 

menos densa no mapa de 2011 devido ao período de seca, entretanto, é notável a ocupação do 

território pela cultura mecanizada e a diminuição de áreas de pastagem.  

 

 

Mapa 3. Comparação do uso do solo no Assentamento Três Pontes em maio de 2010 e em agosto de 2012. 

 

Os lotes deste assentamento são relativamente grandes, por ser próximo do núcleo 

urbano e pela boa condição de fertilidade das terras. Era de se esperar que as famílias façam 

uso de toda a parte produtiva do solo, pois só através do trabalho é que ela consegue os 

elementos para sua manutenção na terra. Algumas das áreas desmatadas para o plantio da soja 
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e do milho, atualmente, são de áreas já desmatadas, que estavam se recompondo devido a 

falta de recurso das famílias em cultivar maiores lavouras. 

O PNPB proporciona às famílias o crédito para a produção de lavouras, todavia, 

também estimula a concentração, ao menos temporária, do processo produtivo num único 

produto. Caso ocorra algum problema de ordem climática ou mesmo agronômica, as famílias 

perdem todos os investimentos na soja. Para aquelas que diminuíram o gado, ou mesmo não 

estão trabalhando com a pecuária, essa situação provocaria uma crise econômica e social da 

família. Entretanto, a maioria das famílias ainda mantém o gado como atividade de renda, ou 

tem uma terceira e quarta atividade, como o comércio de mandiocas descascadas, a venda de 

hortaliças, trabalhos acessórios, aposentadoria, etc. 

A permanência da atividade pecuária tem um apelo cultural, pois as famílias sempre 

lidaram com o gado, com o leite enquanto trabalhadoras rurais. Os depoimentos em relação a 

esta atividade são carregados de emoções. Seguem alguns que foram colhidos nas entrevistas.  

Não pode acabar com o gado, nós começamos com o gado e vamos terminar com ele 

(SUJEITO R).  

Eu prefiro largar a soja e cuidar do gado, porque eu gosto, foi o que eu aprendi. E 

com o gado, chegou a hora você vai lá buscar, está tudo aqui perto de você 

(SUJEITO O).  

E meu leite? A minha (vaca) ele não vende (Esposa do Sujeito L). 

 

Percebe-se que a escolha pela permanência ou não de atividades produtivas tem a ver 

também com a cultura arraigada no tempo e nos saberes das famílias, como na capacidade da 

manutenção da vida, uma vez que a atividade tem que fornecer condições de subsistência, do 

pão (ou o leite) de cada dia.  

Não pode ser avaliado o grau de comprometimento alimentar destas famílias por conta 

da adesão ao programa, pois fora acompanhada apenas uma safra completa. O fato é que a 

cultura da soja diminuiu as áreas de pastagem e o rebanho, bem como passou a atrapalhar o 

cultivo de hortaliças, devido a contaminação por insetos oriundos das lavouras e das áreas de 

palhadas. Como o assentamento é carente em água para irrigação das hortas, o incentivo para 

a produção de soja deve aumentar cada vez mais em detrimento da produção de hortaliças. 

 

3.2.1 Implantação e reorganização das estratégias produtivas do PNPB pelas famílias 

camponesas  

A partir de 2007, o PNPB vem incentivando a produção de soja em terras de famílias 

camponesas, principalmente de assentamentos, na região Sudoeste de Goiás (PEIXINHO e 

SCOPEL, 2011). A soja é uma cultura que não faz parte da tradição camponesa desta região, 
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mas não é desconhecida. Principalmente, por conta dos, que a ocuparam a partir da década de 

1970 e já tinham a soja como cultura tradicional em suas regiões. 

A produção do Assentamento Três Pontes é baseada na pecuária leiteira, na agricultura 

de subsistência em menor escala (arroz, feijão, milho), em hortaliças, criação de pequenos 

animais e na produção de grãos comerciais, via PNPB, arrendamento e individual, como soja, 

milho, sorgo entre outros.  

Ainda em 2008 houve uma tentativa de implantar o PNPB neste assentamento por 

meio do cultivo da mamona. Dez famílias participaram do projeto, o qual não teve 

continuidade. A falta de conhecimento e de assistência técnica na condução da cultura 

desestimulou as famílias, juntamente com a dificuldade do processamento manual das 

sementes. A empresa que implantou o projeto adquiriu a produção, mas o valor pago foi 

abaixo do esperado pelas famílias. Por fim, as sementes de mamona espalharam e são hoje 

consideradas “pragas” nos sítios.  

Diferentemente da mamona, a soja não é uma cultura desconhecida de todas as 

famílias. Mesmo aquelas que nunca haviam cultivado por conta própria, já haviam arrendado 

suas terras para famílias assentadas vizinhas ou para sojicultores da região. Contudo, apenas 

uma família detinha maquinário para este tipo de produção. 

Como o modelo agroindustrial, a cultura desta commodity é conduzida em função do 

trabalho mecanizado, da aplicação de insumos, da tecnologia de ponta, de pesquisas genéticas 

embutidas nas sementes e de uma intensa assistência técnica, ou seja, é um processo de 

produção controlado pelo capital hegemônico e por relações complexas, não acessíveis a 

todos os agricultores. 

O PNPB proporcionou às famílias adentrarem o universo da produção de soja, 

obrigando-as a aderir o pacote tecnológico, pois sem ele não se garante o rendimento da 

cultura. A escolha pela produção da soja como oleaginosa pelo programa (pela empresa) se dá 

por conta da estrutura de produção, armazenamento e comércio existente na região. O 

agronegócio estimula a produção de soja e é estimulado por ela. A empresa apresenta a soja 

como a única opção de cultivo de oleaginosa, da seguinte forma para as famílias, como relata 

o Sujeito AL,  

Quando se fala em abrir área não tem como a não ser com a soja. Para abrir área e te 

dar algum retorno é a soja. Não adianta abrir área com outra cultura. Traz 

produtividade. Tem muitos assentamentos que a gente vê, pelas casas, pelos carros. 

Antes os produtores que andavam de motos, agora tem carro, a casa está pintada. 

Você vê que trouxe renda. (SUJEITO AL) 
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Este pacote subjuga o conhecimento camponês e demonstra a impotência sobre o 

controle do trabalho no sítio. O Sujeito D revela como se sentia em relação à falta de 

conhecimento da condução da lavoura e ainda demonstra a virtude em saber conduzir outras: 

“Eu não sei como faz, a gente segue o que o técnico fala. Mas de roça, não, de roça eu sei 

tudo”.  

Conforme Tavares dos Santos (1978) o controle do processo de trabalho para a família 

camponesa por meio da conjugação dos elementos da produção são fonte da independência do 

trabalho, ao mesmo tempo em que aparece como meio fundamental de ganhar a vida 

metamorfoseada pelo camponês numa atividade que motiva admiração e prazer. 

A soja diminui a autonomia do trabalho camponês no que diz respeito ao uso de 

insumos, ao controle do comércio da produção, ou seja, do negócio organizado pelo/para esta 

cultura, que não faz parte da campesinidade. Entretanto, as famílias organizam parte do 

processo produtivo, que passa basicamente pelo domínio dos maquinários e pela força de 

trabalho familiar. Mesmo aqueles que não possuem maquinários, ao contratar um terceiro 

para realizar os tratos culturais na lavoura, as famílias continuam acompanhando o trabalho 

nas suas terras. Ao mesmo tempo, contratar um serviço desonera a família do trabalho com a 

lavoura, sobrando tempo para as outras atividades, por isso também é uma forma de diminuir 

a penosidade do trabalho. 

As empresas que são parceiras das famílias no PNPB procuram introduzir relações 

produtivas capitalistas na condução da cultura, tentando reproduzir o modelo que é exercido 

pelos sojicultores da região. A Caramuru, juntamente com a COPARPA, incentivou a 

terceirização do cultivo dos duzentos e cinqüenta e um hectares contratado para a safra 

2010/11, pois as famílias do assentamento não possuíam maquinários. 

Entretanto, a necessidade de manter parte do processo produtivo sobre controle, até 

porque havia um desconforto em confiar a primeira safra em serviços de terceiros, levou um 

grupo de quatro assentados, que estavam a frente das negociações do programa, a contrair 

empréstimo, comprar o maquinário e prestar o serviço. 

Este grupo confiou no próprio conhecimento adquirido quando da prestação de 

serviços, bem como entendeu que possuir as máquinas seria muito mais vantajoso e seguro, 

pois posteriormente poderia utilizá-las para outros tipos de trabalhos agrícolas. Contudo o 

grupo que foi constituído para a aquisição das máquinas eram como “gerenciadores” do 

programa, pois eles ficaram responsáveis pelos tratos culturais de todas as lavouras. Com isso, 
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um membro do grupo entendeu que tinham poder sobre a plantação de todos os outros 

assentados, gerando mal estar e desconfianças de abuso da autoridade sobre o território alheio.   

Este “grupo dos quatro”, como é conhecido dentro do assentamento, é formado por 

dois irmãos, um tio e um amigo, todos moradores. O trabalho foi divido referente à função 

que cada um iria exercer e juntos realizaram o cultivo de toda área de soja vinculada ao PNPB 

no assentamento. Não houve pagamento pela realização do trabalho entre o grupo, pois o 

recurso obtido com os serviços prestados para as outras dezessete famílias foi todo 

direcionado para o pagamento do maquinário. O relato do Sujeito J apresenta suas 

justificativas em adquirir o maquinário.  

Eu sempre achei que tinha que ser nós que tínhamos que fazer, ou nós ou outro 

grupo, contanto que sejam nós de dentro do assentamento. Como que eu entrego 

para fazer um serviço de 17 pessoas e sem um responsável por aquilo, para ir 

comunicar, andar atrás, para procurar? Em vez de pagar para outra pessoa, nós 

mesmo faz. Daí nós mesmo resolvemos (SUJEITO J). 

Esta estratégia realizada pelas famílias revela que estas buscaram se tornar 

proprietários dos meios de produção, a fim de diminuir a expropriação sofrida e aumentar a 

capacidade de organizar e controlar a produção da soja em seus sítios.  

Em contrapartida, o empréstimo para o maquinário realizado pela COPARPA, 

garantiu, no mínimo, mais três anos de plantio e exploração no território do assentamento, 

uma vez o grupo está amarrado no cultivo da soja para pagamento do mesmo. De toda forma, 

as máquinas servem a outras atividades produtivas, por isso não se pode negar as máquinas, é 

preciso entender qual o uso que as famílias fazem delas.  

Com o maquinário o grupo potencializou a renda, cultivando safras individuais, fora o 

ganho com a prestação de serviços no cultivo de toda soja para o PNPB. As formas de 

realização do trabalho pelo e entre o grupo, também revelam a sociabilidade solidária do 

camponesinato, como a troca de dias de serviços e empréstimo de recursos próprio, sem a 

cobrança de juros. 

Procedeu-se então ao programa. O crédito para o plantio foi liberado a partir da 

parceria entre a COPARPA e a Caramuru, via PNPB. A cooperativa providenciou o 

fornecedor dos insumos e a assistência técnica. O contrato foi estabelecido de forma coletiva, 

que desagradou a praticamente todos camponeses. Por este contrato, todas as compras foram 

coletivas, sendo que, apenas o grupo dos quatro teve acesso aos insumos. Essa modalidade de 

contrato estabelecia o pagamento total, que só foi efetuado depois que todos entregaram a soja 

na Caramuru. A venda conjunta da soja provocou descontentamentos, pois quem havia 

entregado teria que esperar para receber. 
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Só a partir da safra 2011/12 é que esse problema foi corrigido e as famílias irão ter 

acesso a todos os insumos destinados a sua lavoura, como ao pagamento individual. Em 

relação à assistência técnica, a cooperativa foi obrigada a trocar o agrônomo que prestava 

assistência técnica, pois ele não supria as necessidades das famílias. Conforme o sujeito N, 

As pessoas pra vim pra ajudar nós aqui, tem que vir com boa vontade. Tirar o dia, 

vir com nós e a gente vai aprendendo. E como se diz, eles vão aprendendo alguma 

coisa com a gente também. Porque ele vir aí só saber e a gente responder, tá tudo 

bem e ir embora, não dá. (SUJEITO N). 

 

A fala do interlocutor reflete a demanda das famílias em ser respeitado, até porque elas 

tem a ensinar também. Não se negando a aprender, pois o aprendizado significa autoridade e 

liberdade na condução do plantio.  

Ainda com relação à assistência técnica, as famílias exigiam a presença dos técnicos 

não só na lavoura, mas nas casas. Essa cobrança mostra que as famílias camponesas buscam 

manter relações de confiança com o técnico, pois a lavoura faz parte da sobrevivência e 

precisa ser controlada de perto, da mesma forma que o controle do trabalho e da produção é o 

que faz o sujeito camponês, pois disso depende sua vida. Para a safra de 2011/12 as famílias 

exigiram, em reunião com a COPARPA, que o técnico vá a todas as casas para dar satisfação 

sobre a condição da lavoura. 

Da mesma forma que o grupo conseguiu acessar as máquinas e controlar parte da 

produção, bem como diminuir a exploração da renda, a falta de domínio das famílias sobre 

outras etapas produtivas geraram problemas. A falta de controle sobre o trabalho nas lavouras 

de soja advém do modelo industrial implantado para este tipo de cultura, que é uma cultura 

prioritariamente baseada no uso de tecnologias e na divisão do trabalho. As famílias 

procuraram resolver estes “problemas” na safra 2011/12, trocando de parceria e exigindo 

contratos individuais.  

 

3.2.2 Os conflitos entre camponeses, agentes e mediadores do PNPB 

A formação do mercado de biodiesel, com a dimensão da responsabilidade social, é o 

resultado da coalizão de interesses de três atores: empresas e movimentos sociais, sob a 

coordenação do governo federal (ABRAMOVAY E MAGALHÃES, 2007). Atores que antes 

se encontravam apenas em situações de conflito passaram a ser responsáveis conjuntamente 

pela formação de um arranjo produtivo. 

Este arranjo produtivo do PNPB reflete claramente a postura política para a 

Agricultura Familiar do Estado brasileiro. Articulando movimentos sindicalistas e sociais 
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(FETRAF, CONTAG, MST) às empresas, o programa constrói relações de conveniências 

para ambas as instituições e diminui a pressão dos movimentos sobre desconcentração da 

estrutura fundiária. 

As parcerias para o desenvolvimento do PNPB na microrregião Sudoeste de Goiás 

iniciou-se a partir da coalizão da Caramuru, FETAEG e COPARPA. Conforme afirmou o 

representante da COPARPA, Sujeito P, “Primeiramente a Caramuru, que foi a pioneira na 

parceria do biodiesel procurou a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de 

Goiás (FETAEG), e depois a FETAEG que veio e procurou a cooperativa”. As empresas são 

as mais interessadas e iniciam a busca pelos representantes das famílias camponesas para a 

abertura do contrato.  

Em Goiás, a FETAEG, por meio do acordo firmado nacionalmente pela CONTAG, 

negociou com as empresas de biodiesel um valor adicional sobre o produto das famílias 

camponesas, sendo que esta não é uma exigência da política pública para o biodiesel 

(PEIXINHO e SCOPEL, 2011). Apenas funciona como um “incentivo” em troca do 

controle/garantia da produção por este grupo social. 

Conforme a pesquisa, o adicional pago pela Caramuru é de 4,5% sobre o valor 

comercial da saca da soja. Entretanto, não é percebido pelas famílias, pois os descontos com o 

tributo para o Fundo Rural (descontado para a Previdência Social) e o royalty da soja 

transgênica, empatam com o incentivo. A empresa ainda paga R$1,00 a mais por saca, mas as 

famílias dizem não ter recebido este adicional. O Sujeito L relata o descontentamento por não 

receber o incentivo e a desconfiança sobre o uso do recurso. 

Nós vendemos ela (saca de soja) a 40 e recebemos a 40, não teve incentivo não. 

Porque ia dar quase 4 reais de incentivo. Parece que era mais 4 ou 4,5 % e mais um 

real por saca. Esses 4,5% quase que vai embora, porque é 2% do fundo rural e 2,5% 

do royalty. Então ia ficar só esse um real que ia aumentar por saca. Mas mesmo 

assim nós temos que receber a 41. Já era uma diferença, pelo tanto de saca que a 

pessoa tiver, já dava uma diferença. Esse negócio do incentivo, se a gente não cobrar 

e não ficar (de olho)... a firma pode ficar com ele. Porque vem do governo, mas eles 

não repassam para o produtor (SUJEITO L). 

Pelo desconhecimento, este camponês crê que o adicional é custeado pelo Estado, mas 

na verdade quem paga é a empresa. A cobrança pelo cumprimento deste pagamento cabe ao 

órgão do movimento sindical parceiro da empresa e do Estado na efetivação do programa. 

Entretanto, o STR de Perolândia, nem de Jataí estão fiscalizando o pagamento, nem os 

descontos realizados pela empresa e pela cooperativa.  

O programa também não beneficia as famílias com auxílios no custo de produção, uma 

vez que os camponeses compram os insumos e contratam os serviços de maquinários ao preço 
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de mercado, sem subsídios. O Estado fornece empréstimos via PRONAF, mas que não podem 

ser acessadas por produtores inadimplentes, realidade da maioria dos camponeses do 

Assentamento Três Pontes. 

As famílias precisam contrair empréstimos diretamente às empresas, avalizados pela 

cooperativa, para realizar o plantio da soja.  Este empréstimo aumenta o custo de produção, 

pois os juros são maiores, não há carência, nem seguro. Conforme o relato do Sujeito L, 

Por causa de que a maioria do povo aqui está inadimplente com o banco. Não tem 

como fazer este financiamento (PRONAF). Apesar de que não tivesse era bem 

melhor. Porque daí nós tínhamos já o desconto, a carência e se tivesse perca o banco 

garantia. E com a Coparpa não. Se eles quiserem negociar com nós, eles negociam, 

se não quiser... Se eles quiserem pegar tudo que colheu e cobrar a dívida de vocês e 

vocês ficarem sem nada, eles podem fazer isso. E o banco não. Você tem um ou dois 

anos de carência, tem o seguro. E aqui na firma não, colheu pagou (SUJEITO L). 

Os problemas aparecem em todas as esferas de relação comercial/social/trabalhista 

deste programa. No caso estudado, o STR se fez presente na representação social das famílias 

camponesas. O sindicato validou os contratos e estabeleceu a área máxima de cultivo para o 

programa, que são 2/3 da área agricultável do sítio.  Esta ação, em tese, segue as diretrizes do 

programa em manter a diversidade produtiva. Mas, na safra 2011/2012, duas famílias do 

Assentamento Três Pontes cultivaram toda a área do sítio. 

Pela parceria, o sindicato recebeu uma pequena porcentagem sobre o valor do contrato 

de cada família, a qual não fora divulgada. As famílias que acessaram o programa foram 

obrigadas a quitar as taxas sindicais atrasadas. O que ocorre é que o acerto da dívida dos 

atrasados foi feito pela cooperativa diretamente com o Sindicato, sem o conhecimento dos 

inadimplentes. O Sujeito I revela que não houve clareza no procedimento nem nos valores a 

ser descontados.  

Muitos aí reclamaram que cobrou. Não foi informado, nada disso foi informado. 

Parece que agora eles estavam cobrando. Nós tínhamos ouvido por boca de terceiros 

que a Coparpa cobrava esses 100,00 reais. Mas taxa sindical eu não sabia que eles 

cobravam nem ouvi comentários. Eu achava que essa taxa sindical era um problema 

de cada pessoa, um problema pessoal. Cada pessoa é que tem pagar. Se a pessoa não 

quer pagar, porque que é que eles tem que cobrar isso? Mas aqui nós temos dois 

sindicatos. Aqui nós temos o sindicato dos trabalhadores rurais. E nós temos o outro 

sindicato da agricultura familiar, parece que é o Sintraf. Daí para qual que eles vão 

passar? Se eu sou sindicalizado num sindicato e eles vão me cobrar essa taxa de 

outro sindicato? Então eu acho que isso aí é uma coisa individual de cada pessoa. 

Desde de que cobrou essa taxa confederativa, parece que era cento e tantos reais. 

Ouvi dizer, parece que de alguns aí cobraram. No pagamento da soja. Inclusive a 

dona E. que é a secretária, tesoureira do sindicato, ela estava procurando o povo para 

ter uma reunião para ver se tinha cobrado. Porque ela ia ver se a Coparpa cobrou 

eles não tinham repassado a taxa sindical para este sindicato do trabalhador rural 

aqui de Perolândia. Porque as vezes podem ter passado para o sindicato de Jataí. Por 

isso ela estava procurando muitos aí se tinha cobrado. Uns respondia que tinha 

cobrado, outros nem sabia se tinha cobrado (SUJEITO I).  
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Como narrado pelo Sujeito L, o agricultor camponês fica sem escolha, pois o sindicato 

a que ele está vinculado pode não ser o STR, mas sim outro. Ou mesmo não quer se filiar a 

nenhum, mas é obrigado a fazê-lo para poder acessar o programa. O que deveria ser uma 

contribuição social se transforma num negócio.  

A adesão da CONTAG e dos outros movimentos sindicais fomenta o modelo atual da 

política pública para a Agricultura Familiar no cenário político brasileiro. Por conta disso, os 

movimentos tendem a mudar o foco, da luta pela desconcentração de terras para a busca de 

posições políticas e de mercado para seus filiados. 

As cooperativas também fazem parte da cadeia produtiva do biodiesel e tem papéis 

diferenciados, dependendo da região do país. A COPARPA funciona como um agente 

comercial e mediador financeiro, pois ela é a mediadora do contrato de produção entre as 

famílias e a empresa. A cooperativa se responsabiliza pela assistência técnica e recebe por 

isso 1% a mais sobre a produção adquirida, que é pago, em tese, pela empresa.  

Oliveira (1994), analisando as propostas de cooperativas agrícolas vê dificuldades para 

os camponeses, principalmente dos assentamentos. Aponta que a especialização que estaria 

implícita nesta proposta pode significar a entrada nas enrascadas da estrutura bancária para 

adquirir tecnologias e instrumentos a fim de competir com os produtores capitalistas.  

O discurso de viabilidade das famílias camponesas por meio do programa, enquanto 

transferência de renda cai por terra. O plus pago pelo produto da agricultura familiar não faz 

diferença na reprodução social da família, pois ele não se realiza. O programa cria 

mecanismos de participação da agricultura familiar no processo produtivo da soja, mas não 

arca com as responsabilidades sociais veiculadas.  

Os componentes de inclusão social do programa, como a fiscalização, o treinamento 

dos agricultores e o repasse do adicional não são alcançados pelas famílias. Pelo contrário, a 

falta de compromisso com as famílias camponesas, seja por parte da empresa, do sindicato ou 

da cooperativa resultou em cobranças indevidas de taxas, desvios de pagamentos e descontos 

exorbitantes sobre o total da produção da soja. Em relação aos desvios de recursos 

pertencentes às famílias, elas afirmam que não podem fazer nada, pois para recorrer deveriam 

pagar um processo judicial e um advogado, o que seria mais oneroso do que o recurso que 

pode ter sido desviado. 

Por isso, as famílias não acreditam efetivamente no programa. O programa é visto 

pelas famílias camponesas como um canal de crédito e comércio para uma determinada 

cultura, a soja. Os quesitos sociais a mais não são levados em conta, pois as famílias são 
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tratadas como um produtor de soja comum, com o diferencial de possuírem a DAP. A 

empresa admite que este é o principal problema do programa, mas não chega a inviabilizá-lo. 

O Sujeito AL afirma que: “O maior problema enfrentado pela empresa com os agricultores 

familiares é porque eles não acreditam no programa, não acreditam nos benefícios 

econômicos que é colocado para eles”. 

Da mesma forma, a falta de conhecimento das técnicas usadas no plantio de soja 

também provoca a suspeita de uso indevido do solo e dos recursos das famílias. Dentre as 

vinte e uma famílias que cultivaram soja, duas tiveram suas áreas medidas acima da 

quantidade que iriam realmente plantar. Tiveram que pagar por insumos e horas de máquinas 

a mais do que realmente fora produzido. 

Toda esta situação reflete a transformação do território do assentamento, causada pela 

inserção de uma cultura pautada no modelo agroindustrial. Como as famílias lidam com 

poucos instrumentos de produção desta cultura, não sabem manusear GPS, venenos, adubos, 

elas ficam a mercê dos técnicos e de suas indicações. Todavia, as famílias buscam assumir o 

controle dos instrumentos e ferramentas que elas conhecem como o maquinário. As famílias 

que não podem comprar maquinários ou não querem tomar para si a responsabilidade de 

cultivar, vigiam e cobram as atitudes dos prestadores de serviço, buscando manter o mínimo 

controle sobre a produção.  

 Os contratos vinculam a comercialização da produção de soja apenas com a empresa 

envolvida no programa. A obrigatoriedade da entrega da soja para a empresa não permite que 

as famílias escolham a melhor forma de negociação para seu produto final. 

A foto 5 apresenta o contrato de compra e venda assinado por uma família camponesa 

e a Caramuru. Nele aparecem as cláusulas e penalidades a serem aplicadas, caso a família não 

entregue produção para a empresa, uma vez que esta já foi comercializada no mercado 

externo. Ainda estão listados os benefícios que as famílias tem direito e os descontos sobre o 

valor da soja.   
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Foto 5 – Contrato estabelecido entre as famílias camponesas e a Caramuru no ano 

safra 2011/2012 por meio do PNPB. 

Fonte: DIAS, M. S. Outubro 2011. 

Se junta a isso a verdadeira falta de esclarecimento das famílias em relação aos 

trâmites burocráticos do programa e dessa nova atividade. O Sujeito J, apresenta sua 

dificuldade em lidar com as normas da empresa e do programa, a falta de informação e o 

sofrimento em ser um pequeno no meio dos grandes.  

 O que eu achei mais difícil foi minha parte de conhecimento. Nunca tinha 

negociado nada, foi tudo no escuro. Isso que eu achei dificuldade. Porque eu achei 

que seria de uma maneira, mas na prática foi de outra maneira. Um exemplo, eu 

achei que eu podia pôr a soja lá no meu nome e depois eu poderia transferir ela para 

você e não transfere. A minha soja está lá Caramuru e eu devo tantas sacas para você 

e eu precisava que ela fosse lá para a Cargil em Jataí, mas ela não vai. Eu só pego o 

dinheiro dela. Acaba desgasta a gente, essa coisa corriqueira. Agora, igual eu falei, 

tudo é aprendizado, eu vou aprimorando. No primeiro momento bate. É igual você 

colocar uma manada de gado erado num curral e por lá quatro, cinco bezerros no 

meio, eles vão sofrer a beça por causa dos grandes. Igual nós ficamos assim meio 

perdidos no meio (SUJEITO J). 

Este processo desgasta as famílias camponesas, que vão percebendo o programa como 

mais uma forma de coerção e cooptação das famílias à inserção no modelo agroindustrial. Ao 

mesmo tempo, os camponeses vão aprendendo e aprimorando os conhecimentos na prática, 

como é a pedagogia da lida no campo. Tendo em vista o retorno que esta atividade pode 

produzir, as famílias buscam aprimorar as relações com a empresa. Entende-se por aprimorar 

as relações, a tomada de decisões individuais e a busca por novos parceiros de trabalho.    
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3.2.3 Produção e uso da soja para a reprodução camponesa    

 

A necessidade de diversificação da produção no lote faz da soja, uma cultura 

conhecida, tomar outro caráter produtivo. De cultura do arrendamento, passa a ser atividade 

produtiva da família. Cada família é proprietária da sua lavoura e o lucro virá do trabalho e de 

Deus (que controla as chuvas), dos quais derivam a produtividade da cultura e não apenas de 

uma relação comercial. Contudo, a soja continua a ser uma atividade exploradora e as famílias 

tem essa consciência, sendo que se organizam para diminuir essa exploração. O PNPB para as 

famílias é um tipo de produção destinada ao comércio. 

Como já foi dito, a soja é uma cultura que desenvolvida com bases no modelo do 

agronegócio a partir do uso de insumos padronizados pela indústria, tanto no que tange ao 

tipo e à quantidade. Os valores relativos aos custos, produção e lucros da soja são 

estabelecidos a partir do valor da saca de 60 quilos no comércio. 

O lucro obtido nas grandes propriedades é maior, devido à otimização das máquinas e 

do rebaixamento dos preços dos insumos adquiridos em grande quantidade. Por isso, esta 

cultura carrega o fetiche de ser uma geradora de riqueza. A paisagem rural e urbana da região 

denota essa riqueza, a qual é concentrada nas mãos e nos luxos de poucos lavouristas. 

Entretanto, a Entrevistada M sabe muito bem o lugar da soja no seu sítio. Ela relata que “o 

soja é uma loteria, não se pode confiar e não pode gastar a renda, é só uma vez por ano”. 

No primeiro ano de cultivo da soja no Assentamento Três Pontes, o custo da produção 

girou em torno de quarenta sacas de soja por hectare produzido, pois os custos, assim como o 

lucro, são todos contabilizados em sacas de soja. Quarenta sacas para cultivar um hectare é 

muito elevado, pois numa área produtora não ultrapassa os vinte e oito sacos. Essa quantidade 

se deve à necessidade da aragem do solo e mais aquisição de venenos para a dessecação da 

vegetação, o que eleva os custos. 

Os custos para a produção de um hectare no assentamento foram: vinte e seis sacas 

com insumos, sete com serviços de maquinários, sete com a colheita e uma saca e meia com o 

frete. Monetariamente isso equivale a R$ 1.600,00, um valor que inviabilizaria a produção, 

caso as famílias não contasse com o programa. Todavia, a produção da soja, seja para o 

grande ou pequeno produtor, é majoritariamente efetivada a partir de empréstimos, sejam 

bancários, estatais ou particulares. 

A produtividade da soja no assentamento variou entre cinqüenta e cinqüenta cinco 

sacas, a qual é alcançada em lavouras com alto nível de tecnologia. Descontando os custos, 



113 

 

 

 

cada família recebeu, em média, treze sacas de soja por hectare colhido. Com o preço a R$ 

39,00, a soja rendeu em torno de R$ 500,00 por hectare. A área cultivada nos sítios variou 

entre seis e dezessete hectares, sendo que cada família recebeu entre R$ 3.000,00 a 8.5000,00. 

Por isso, o valor que a soja gera por safra é um montante expressivo, o que impulsiona as 

famílias a continuar com esta atividade. 

A soja não chega ser a uma atividade de risco, principalmente quando cultivadas em 

solos adequados, que mantém umidade, como os que compõem o assentamento pesquisado. 

Nem mesmo a constante chuva em março de 2011, que dificultou a colheita de muitas 

lavouras, prejudicou totalmente a produção. Entretanto, três famílias não conseguiram obter 

lucro com a produção por conta da umidade dos grãos, que mofaram ou brotaram na lavoura, 

sendo que duas ficaram “devendo”. Esta perda foi compensada pela COPARPA, que entregou 

toda a produção contratada para a Caramuru. Já no assentamento, as famílias acreditam que 

foi a Caramuru que perdoou a dívida.  

A renda da soja equivale a 20% até 30% sobre o valor dos custos. A proposta da 

Caramuru, quando apresenta o programa às famílias, é de lucro de 40% a 50% sobre o custo. 

Entretanto, as famílias não acreditam nessa proposta, admitindo no máximo 40%, se o gasto 

com insumos e prestação de serviços diminuírem nas safras conseguintes. 

Isto quer dizer que a soja incrementa a renda da família. Como afirma Paulino (2006), 

tomar a integração das famílias com os sistemas capitalistas de produção, como a soja, onde 

apenas as empresas ganham e as famílias perdem, é uma visão simplista, pois a renda 

garantida gera condições da reprodução das famílias no campo. Ao mesmo tempo em que é 

uma forma de apropriação da renda da terra pelo sistema capitalista. 

Se a terra ficar “parada” o ano inteiro por conta da lavoura, a família não dispuser de 

recursos para safrinha ou não fizer pastagem ou qualquer outra atividade, apenas a renda da 

soja não é suficiente, uma vez que rende pouco mais de R$ 40,00 por mês/hectare. Acaso 

fossem cultivados vinte hectares, maior área permitida, a renda não passaria de R$ 800,00 ao 

mês.  

A renda da soja foi destinada ao pagamento de dívidas, manutenção diária da família, 

pequenas reformas nas casas, plantio da safrinha, como poupança, ou seja, foi usado para a 

sobrevivência da família. De toda forma, a expectativa das famílias é grande em relação a 

obtenção de maquinários, carros, gado, com a renda que virá da cultura. O que leva a crer que 

o programa tende a ganhar forças e continuar transformando o território do assentamento. 
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Admitir que a recriação camponesa tem-se dado em meio à diversidade não serve, 

todavia, de pretexto para deixar de reiterar a ação predatória empreendida em diversos níveis 

pelos diferentes agente do capital (PAULINO, 2006). O campesinato está imerso no processo 

de modernização da agricultura e, programas como o PNPB, o insere com mais ênfase. A 

renda camponesa acaba retida na compra dos insumos, do maquinário e na comercialização da 

produção. 

A produção de soja também pode incentivar o abandono da produção de alimentos, 

principalmente pela sua rentabilidade e pela diminuição da penosidade do trabalho. A soja é 

um produto, uma mercadoria que será trocada por outras mercadorias necessárias a 

sobrevivência no campo. Ela não é vista como um alimento, a não ser para o gado que come a 

“soca” depois da colheita.  

 No caso do Assentamento Três Pontes, que os sítios são relativamente grandes (35 ha), 

a produção da soja não chega a inviabilizar as outras atividades.  A maioria das famílias não 

usava a toda a terra disponível, por não possuírem recursos, como gado e pastagem, ou por 

não estarem desmatadas.  

As famílias preferiram cultivar soja nas áreas que já haviam sido arrendadas para este 

e em áreas de pastagem, até porque o plantio iniciou com atraso. Todavia, na pesquisa, as 

famílias admitem aumentar a área de soja, mas em pequena quantidade. O cultivo da soja já 

está empurrando a pecuária para as áreas menos preparadas, como capoeiras, bem como está 

promovendo a reabertura das áreas em recomposição.  

O grupo que adquiriu os maquinários passou a usar praticamente toda a terra 

agricultável do sítio para a cultura. Justifica-se pelo fato da necessidade de quitar o 

empréstimo contraído para a compra das máquinas. 

 Com a entrada de outros parceiros que oferecem os serviços de maquinários, tem 

incentivado as famílias abrirem novas áreas. No último campo realizado em outubro de 2011, 

pode-se perceber que vem sendo intensificado o uso de mais terras para o cultivo de lavouras 

temporárias. 

As famílias estão se arriscando em outras atividades, como a safrinha, pretendendo 

melhorar as condições de vida. Ao mesmo tempo em que este processo é interessante, pois 

geram renda e possibilidade de reprodução da família no campo, também provoca o mau uso 

da terra, pois prescinde o uso de insumos químicos e maquinários que desestabilizam o solo.   

Para a safra 2011/12 já está certo que haverá um aumento na produção de milho, soja, 

pastagem e no consórcio de milho com pastagem. 
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 O mapa 4 apresenta algumas destas áreas que foram abertas por conta da parceria com 

o programa e com prestadores de serviços. No mapa, a área C está próxima ao córrego que 

abastece algumas famílias e foi aberta sem a construção de curvas de nível. Isso sugere 

problemas de contaminação da água com venenos, assoreamento e diminuição na quantidade 

de água para o consumo dos animais e da família, fora a possibilidade de intoxicação de 

peixes e pessoas. 

 Tanto a área C como A foram abertas para o plantio de milho e não soja. O plantio 

destas áreas está sendo realizado de forma particular, entre as famílias e o prestador de 

serviço. Anterior ao programa era raro encontrar algum proprietário de máquinas que se 

dispusessem a fazer trabalhos como este para as famílias. Esta foi uma porta aberta pelo 

programa. 

 A área B era composta por um plantio de eucalipto, iniciado por um projeto em 2005. 

A necessidade de um retorno mais rápido do uso da terra, juntamente com a dificuldade em 

conduzir a silvicultura do eucalipto, a família optou pela troca de atividade. A soja se 

configura como uma atividade, no momento mais necessária e mais rentável, pois possibilita a 

renda para quitar o empréstimo feito para a compra dos maquinários.  

 

Mapa 4. Abertura de áreas para o plantio de soja e milho no Assentamento Três Pontes  
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Percebe-se que as parcerias e as produções estabelecidas decorrentes do programa 

estão modificando o território do assentamento. O aumento da produção baseada no modelo 

do agronegócio, garante ao capital a monopolização do território. Todavia, as famílias que 

produzem milho, por exemplo, o fazem na perspectiva do comércio do excedente, garantindo 

e aumentando a produção de alimentos e de pequenos animais, ou seja, apropriando o 

território pelo valor de uso e pelo uso do valor. 

 

3.2.4 Readequações camponesas para a continuação do PNPB  

 

A escolha das famílias camponesas do Assentamento Três Pontes, em sair ou 

permanecer no programa, fora orientada pelas experiências vividas no primeiro ano do 

programa. 

Dentre as vinte e uma famílias que plantaram soja, apenas duas não continuaram no 

PNPB na safra 2011/12. Decidiram retornar à atividade pecuária, uma vez que a criação de 

gado e produção de leite é mais lucrativa que a soja, pois fornece renda mensal e serve como 

poupança.  

Mesmo assim, aumentou para vinte e sete o número de famílias no PNPB, ou seja, um 

acréscimo de 30%. Este aumento é explicado pela atração da renda proporcionada pela 

produção de soja, mas é também fruto das novas condições de parcerias e de contratos que se 

apresentaram para as famílias. As famílias exigiram e conseguiram adquirir os insumos de 

forma individual com suas respectivas notas fiscais, receberam uma cópia do contrato e 

puderam contratar novos parceiros para a prestação de serviços. 

A Caramuru tentou novamente coibir as famílias a terceirizar os serviços e chegou a 

apresentar dois prestadores de serviços de outro assentamento. Novamente foi recusado. Esta 

proposta da Caramuru provocou revolta nas famílias do assentamento e no grupo que havia 

adquirido o maquinário na safra passada. Para eles, a Caramuru deveria ter fornecido outro 

empréstimo que possibilitasse a compra de máquinas maiores, mas não indicar outros 

parceiros. 

O território do assentamento fora defendido pelas famílias que não admitiam a 

presença de terceiros, a não ser que essa fosse uma escolha das próprias famílias. Outras 

relações de trabalho mais solidárias acabaram se configurando para esta safra. 
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A relação de trabalho de parceria a meia foi “recuperada” por seis famílias. 

Tradicionalmente a meia é uma forma de trabalho onde as famílias camponesas cultivavam 

roças em terras alheias e como forma de pagamento entregavam a metade de tudo que havia 

colhido, mais o pagamento pelas sementes e pelas ferramentas.  

No caso da parceria realizada no assentamento, a relação é mais complexa. A família 

camponesa é a detentora dos meios de produção e combinam de dividir o lucro da produção 

com as famílias que possuem o maquinário. Não é uma contratação, pois o pagamento é feito 

em relação ao que foi produzido e não a um preço pré-estabelecido.  

As famílias se dividiram em quatro grupos com duas formas de realização do trabalho. 

A primeira é o pagamento em sacas de soja por hectare cultivado. Enquadram-se nesta relação 

o “grupo dos quatro” que agregou doze famílias que possuem laços de amizade e parentesco; 

e a família que já prestava serviços de maquinários dentro do assentamento antes da parceria 

com o PNPB assumiu o plantio com oito famílias, sendo que uma está plantando milho e não 

soja.  

A segunda forma é a parceria a meia. Nesta relação de trabalho, a família que fez a 

parceria com o PNPB fornece a terra e os insumos e a família que presta serviço fornece o 

trabalho do maquinário e o combustível. Depois da soja colhida, livre dos descontos, o lucro é 

dividido ao meio.  

Economicamente, a parceria é menos lucrativa, pois o gasto com o maquinário e 

combustível é menor do que o gasto com os insumos. O entendimento das famílias é de que o 

proprietário das máquinas irá, em tese, cuidar da lavoura como se fosse sua, pois o seu lucro 

depende do empenho que ele dedicar a lavoura. Mesmo que isso signifique a diminuição do 

lucro para a família proprietária da terra. 

A riqueza para o camponês é a sua existência dedicada ao trabalho árduo, que não 

resulta numa acumulação (TAVARES dos SANTOS, 1978). Por isso, mais importante do que 

o lucro obtido é o comprometimento dos parceiros no processo produtivo e o controle do 

processo produtivo. 

O termo parceria também foi incorporado pelas empresas e pela cooperativa na 

realização do PNPB e está sendo usado com muita ênfase. O representante da cooperativa fala 

em parceria assim como o representante da Caramuru, o próprio Estado via MDA e demais 

órgãos, até as famílias camponesas. O significado do termo é imputado ao programa para 

nivelar os sujeitos, como se todos estes sujeitos tivessem as mesmas oportunidades, potencial 
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e direitos. Assim, ideologicamente, o programa reforça o caráter de inclusão social, bem como 

desconstrói a imagem exploradora das empresas privadas.  

Para as famílias, parceria é a relação de mútua confiança que é estabelecida no 

processo produtivo e não apenas uma relação comercial. A prestação de serviços é uma 

relação comercial, onde um compra o trabalho que o outro vende. De toda forma, é ela que 

prevalece, mas restrita a grupos de famílias que mantém relações de amizades e de 

parentesco. 

Os detalhes da escolha do parceiro para a produção de soja são cercados de 

significados não declarados. A maioria dos técnicos não consegue visualizar a subjetividade 

implícita nessa relação, que não é menos ou mais lucrativa, é racionalmente diferente, pois 

está norteada por princípios do modo de vida camponês. O trabalho é o meio fundamental de 

ganhar a vida, logo, participar do trabalho é condição para a reprodução social camponesa. 

Por isso os tratos culturais da soja, em áreas de assentamento são conflituosos.  

Há ainda um grupo de três famílias que estão em parceria com um assentado vizinho. 

O outro grupo é formado por quatro famílias que fizeram a parceria com um trabalhador rural 

que possui algumas máquinas e alugam outras. A tabela 6 apresenta as formas de trabalho, a 

quantidade de famílias e a área plantada. 

Tabela 6. Parcerias, número de famílias camponesas e áreas envolvidas com o PNPB no ano safra 2011/12 no 

Assentamento Três Pontes 

Parceiros e formas de pagamento pela 

prestação serviços 

Quantidade de Famílias Área plantada (ha) 

Grupo dos quatro - 7 sacas/ha  12 190 

Individual - 6 sacas/ha 7 115 

Assentado vizinho - Parceria/meia 3 55 

Trabalhador rural - Parceria/meia 3 34 

Total 27 394 

Uma das famílias do assentamento que está fazendo parceria com o trabalhador rural 

declara porque decidiu firmar a parceria: “Ele é um sujeito pobre como nós, não tem terra e 

sabe trabalhar direitinho. Ele até fez a inscrição num acampamento aqui perto” (SUJEITO D). 

Neste caso, a solidariedade e o reconhecimento do trabalhador enquanto um camponês foi 

imprescindível na escolha.  

A parceria deles se estende ao cultivo de outras áreas com milho. As famílias cederam 

a terra para o trabalhador que comprou as sementes e os insumos e em troca a cultivará com 

sementes de capim, ou seja, fará a reforma do pasto.  

O pagamento pelo uso da terra é a pastagem formada e mais doze sacos de milho por 

hectare, que servirá à despesa das famílias com os pequenos animais, como aves e porcos e o 

resto será comercializado, talvez até dentro do assentamento mesmo. A parceria se estenderá 
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ao cultivo da safrinha, onde serão divididos custos e lucros. O intuito é ajudar quem “é pobre 

como nós e quer trabalhar, mas não tem terra”, como afirma a Entrevistada M. As famílias 

relataram que dessa forma podem contar com a ajuda do parceiro. 

Por meio da parceria estão sendo realizadas reformas de pastagens e cultivo de 

safrinhas por famílias que não conseguiram realizar estes cultivos com os prestadores de 

serviços. Os jovens de dentro do assentamento estão trabalhando com as máquinas e 

aprendendo o ofício. Este trabalho acessório dentro do assentamento é importante para a 

manutenção da família na terra, principalmente dos jovens. Há também a parceria entre os 

prestadores de serviços, como troca de horas entre os maquinários diferenciados. 

A diversificação de parceiros produtivos dentro do assentamento foi o principal 

incentivo das famílias a cultivarem as terras que antes estavam paradas. As parcerias 

garantem a liberdade e o controle do uso do tempo, pois estas comandam o processo do 

trabalho, o espaço usado dentro do sítio e ganham mais uma fonte de renda. A principal 

cultura é o milho, mas há áreas preparadas para mandioca, melancia, dentre outros alimentos.  

As áreas de pastagens ocupadas pela soja estão sendo recuperadas, pelo consórcio do 

milho/capim, em outras áreas que não estavam sendo usadas. Neste sentido, é extremamente 

importante que se mantenham um limite máximo de quantidade de área destinada a produção 

de soja, o que dificulta a cooptação do território pelo sistema capitalista. 

O mapa 5 apresenta o atual uso da terra no Assentamento Três Pontes. Este mapa foi 

confeccionado a partir de imagem de satélite referente ao mês de agosto de 2011. Não há 

dados precisos de quantidades de hectares destinada a cada cultura. As áreas destinadas às 

culturas mecanizadas se concentram na parte centro-sul que é plana e ao norte prevalecem as 

áreas de pastagem, devido ao relevo mais acidentado. A cultura permanente da banana está 

presente em oito lotes, que é comercializada via atravessadores. 

Observa-se que apenas dois lotes não possuem nenhuma área de pastagem. Em um 

destes lotes a área de pastagem está em formação, pois ainda não foi liberado o recurso do 

PRONAF para a compra do gado. Conforme o mapa, a pecuária encontra-se em quarenta e 

um lotes e a lavoura mecanizada em vinte e sete lotes.  

Para além do uso do solo demonstrado no mapa, as famílias mantêm nos quintais e na 

extensão da casa, pequenas hortas, criação de aves e porcos, árvores frutíferas, ervas 

medicinais, mandioca, de onde é extraído a farinha e o polvilho, melancia etc. Estes cultivos e 

criações que, para as próprias famílias nem são contados como produção, são frutos quase 

sempre do trabalho das mulheres e das crianças. Estas trocas solidárias e as atividades 
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destinadas ao autoconsumo, Fabrini (2010) discute como experiências marginais ao 

capitalismo, que refletem resistências camponesas no território. 

Conforme Oliveira (1997) o rumo trilhado pela agricultura camponesa, onde se inclui 

a desenvolvida nos assentamentos, deveria ser a de uma alternativa defensiva de recuperação 

da policultura em oposição à lógica da especialização, diminuindo ao máximo a dependência 

externa. 

 
Mapa 5. Uso do solo no Assentamento Três Pontes em 2011 

 

A previsão é que mais famílias entrem no processo produtivo da soja via PNPB, da 

mesma forma que algumas podem aumentar suas áreas até o limite máximo permitido. 

Todavia, as famílias relatam que a soja não pode ocupar toda a área e sua renda deve servir 

para melhorar outras atividades, como a produção leiteira. É importante esta consciência, na 
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medida em que a diversificação das atividades é que garante a presença da família no campo. 

Ademais, porque a renda das atividades agrícolas é imprevisível, principalmente quando se 

trata de famílias camponesas, que não possuem seguros das safras.   

Se as famílias não conseguem escapar à subordinação da renda da terra ao mercado 

capitalista, ao menos consegue visualizar o processo, digeri-lo e reorganizá-lo, com a 

vantagem de que a propriedade da terra e dos meios de produção proporciona, em tese, a 

liberdade para a permanência ou não no programa. 
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4. EM BUSCA DA TERRITORIALIDADE CAMPONESA  

 

O território do assentamento, vivido pelas famílias camponesas, torna-se palco de 

disputas entre os agentes do agronegócio, do Estado e das entidades representativas das 

famílias, que por meio da instituição de programas de produção, imputam o desenvolvimento 

capitalista e a urgência da mercadoria, como sendo este o único caminho para a superação da 

pobreza rural. O que ocorre com muitas brechas, seja pela incapacidade dos programas 

atingirem todas as famílias ou mesmo pela recusa destas em participar dos projetos propostos. 

Como o desenvolvimento é multidimensional, assim como o território, as famílias 

revelam e criam conflitos com as lógicas de apropriação dos recursos que estes programas 

preconizam. Para o desenvolvimento do modo de produção capitalista duas coisas importam 

no campo: renda e lucro. Para as famílias camponesas, os programas podem ser formas de 

reprodução social, geradores de renda e de aprendizagem.  

Logo, os programas não são analisados, nem absorvidos, somente por aquilo que são 

colocados para as famílias, como uma capacidade produtiva maior, mas se eles realmente 

significam manutenção na terra. Com exceções é obvio. 

Por isso, Paulino (2006) atenta para que, ao discutir políticas públicas no processo de 

territorialização camponesa, é preciso evidenciar que não se trata de um movimento 

unidirecional, como se as determinações hegemônicas  se materializassem na forma pura, tal 

qual idealizadas e planejadas por seus mentores. Ao ser lançado no plano material, os 

programas como concebidos estão propensos a modificações, refutações e confrontos, mesmo 

que não sejam diretos. 

Desse modo, ao se apropriarem das estratégias produtivas (crédito, bens, insumos) as 

famílias usam-nas, sempre que possível, de acordo com as premissas do modo de vida 

camponês, o qual remete ao controle do processo produtivo, principalmente do trabalho. São 

importadas para as atividades dos programas as ações e racionalidades que são peculiarmente 

camponesas, como a troca de dias de serviços, a permuta de insumos, a propriedade dos 

instrumentos de trabalho, o controle do tempo do trabalho, a otimização das culturas, a 

hierarquia, o saber-fazer e a decisão da família. 

Este conjunto de práticas reflete a territorialidade camponesa expressa a partir de um 

valor particular que é aferido ao território, que ganha uma identidade a partir da apropriação 

e/ou dominação do espaço (RAFFESTIN, 1993).  
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Haesbaert (2004, p.235) define o território ou os processos de territorialização sendo 

“fruto da interação entre relações sociais e 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)”. Conforme o mesmo autor (2004, p.79) “o território pode ser concebido 

a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais material das relações 

econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente 

cultural”. 

Nesta perspectiva, tanto o Estado, quanto o capital e as famílias camponesas são atores 

que atuam no território do assentamento exercendo poderes econômicos, políticos, culturais e 

simbólicos, de acordo com os recursos naturais e com a necessidade de manutenção e 

reprodução de cada um. As relações entre estes poderes são conflituosas, uma vez que estes 

divergem em questão de identidade, de classe e de interesses. 

O poder do Estado e do capital é exercido por meio dos programas, sendo uma prática 

do empreendimento desenvolvimentista, por meio dos quais gera a reprodução capital, 

revelando, o que para Montenegro Gómez (2006), são formas de controle social. Ainda 

conforme o mesmo autor, no discurso, o desenvolvimento objetiva a melhoria da qualidade de 

vida da população, mas na prática, mantém ou acelera o ritmo de reprodução do capital, num 

movimento de acumulação desigual e acirramento das diferenças via concorrência. 

Para a efetivação dos programas são lançadas estratégias de cooptação das famílias 

camponesas, no intuito de garantir a apropriação dos recursos naturais e a permanência deste 

território sob o domínio do sistema capitalista, com o aval do Estado. Para tal, é firmado um 

conjunto de práticas materiais e simbólicas que serão apresentadas como a territorialidade do 

capital e do Estado, observadas em escalas diferentes. 

Contraditoriamente, as famílias enfrentam as estratégias capitalistas de controle do 

território e, quanto maior este controle, mais são os questionamentos e readequações 

camponesas das atividades produtivas, provocando, se não a classe, mas a articulação dos 

interesses comuns entre os camponeses.  

Essas relações podem ser lidas em diferentes escalas, pois para a execução dos 

programas são demandadas práticas controladas pelo sistema capitalista mundial, pelo Estado 

brasileiro, pelas empresas privadas e pelas próprias famílias, que agem de formas e com 

forças diferenciadas. 

Todos estes atores estão submetidos ao controle econômico do capitalismo, que é 

refletido nas ações tanto do próprio sistema e nas relações produtivas das famílias. A análise 
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das práticas por meio da escala de ocorrência de cada uma delas, possibilita visualizar como 

estes sujeitos exercem influência sobre o território do assentamento.  

 Esta análise oferece a oportunidade de percorrer as escalas em que os programas 

acontecem, apreendendo as diferenças com que se expressa em cada uma. A proposição 

analítica escalar neste trabalho, se pauta nas ações que refletem controle global, nacional, 

regional, local e intra-local.  

Da mesma forma que existem territorialidades do capital e do Estado exercidas a partir 

e dentro do programa em todas as escalas, há também a territorialidade camponesa, que tem a 

capacidade máxima de impedir a realização do programa, pois ela age diretamente no 

território da produção. 

Primeiramente, foram identificadas as formas de territorialidade do capital e do Estado 

exercidas no assentamento por meio dos programas e em quais escalas elas atuam. Estas 

práticas revelam territorialidade em todas as escalas, principalmente a global e nacional, que 

são de onde derivam as diretrizes da Política Pública para a Agricultura Familiar e, por 

conseqüência, dos programas. 

A territorialidade exercida pelo Estado e capital, não se dá de forma hegemônica, 

devido à capacidade das famílias de reter parte da renda, por meio de práticas camponesas. As 

estratégias, os significados e as resistências, locais e intra-locais, são apresentadas como 

territorialidade camponesa, que juntamente com a combinação das atividades dos programas 

com outras atividades produtivas dão a capacidade a cada família organizar o território.  

4.1 Expressões e escalas da territorialidade do capital e do Estado na aplicação das Políticas 

Públicas para a Agricultura Familiar 

Entende-se por territorialidade o conjunto de práticas e suas expressões materiais e 

simbólicas capazes de garantir a apropriação e permanência de um dado território por um 

determinado agente social (CORREA, 1998).  

O PAA e o PNPB são programas efetivados pelo Estado e por empresas privadas, 

norteados pela reprodução capitalista. Logo, as estratégias utilizadas por estes agentes, no 

desenvolvimento destes programas, se configuram em territorialidades do capitalismo com o 

intuito de extrair renda da terra.  

Por meio da Política Pública para a Agricultura Familiar, o Estado legitima leis que 

visam a transformação das famílias camponesas em micro empresas rurais. Para tal, é 

incentivado o uso de tecnologias, de assistência técnica particular, de inserção no mercado, da 

obediência de regras fiscais, buscando o aumento a produtividade e da renda. 
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O aumento da renda familiar via políticas públicas, surge como um engodo às 

famílias, principalmente dos programas desenvolvidos no campo do agronegócio, pois 

depende da total integração com práticas e normas produtivas controladas pelo capital. 

Algumas dessas regras são incorporadas, outras são readequadas e outras ignoradas. Essas 

regras estão dispostas em escalas diferentes, até porque os programas se fazem em várias 

escalas de ação, que imbricam uma nas outras. 

Em escala global, a territorialidade do capital é expressa no controle da própria 

política pública, que como já foi discutida, serve ao desenvolvimento das relações capitalistas. 

É mais uma forma de expansão dos tentáculos do capitalismo no campo, agora travestido de 

programas direcionados e discursados como alívio da pobreza rural e da inserção social. 

O PNPB é fruto da política mundial que cobra dos países, o uso de energias mais 

limpas, de agrocombustíveis, como o biodiesel. Entretanto, a cobrança pelas fontes 

alternativas de energias também é uma forma de garantir a exploração de petróleo por mais 

alguns anos a preços bem mais elevados que os atuais.   

Este desenvolvimento, com apelo sustentável, é visualizado como um meio para as 

famílias alcançarem patamar de consumo das sociedades desenvolvidas e industrializadas. 

Todavia, a escolha pela cultura da soja, implantada no assentamento pesquisado e em quase 

100% de todas as famílias que compõem com o PNPB, foi feita por conta da existência do 

complexo tecnológico e logístico destinado a esta cultura no país, que conforme Ribeiro 

(2005), promove mais ônus social e ambiental do que bônus econômico, principalmente para 

famílias camponesas.  

As territorialidades do capitalismo são expressas no campo por meio das estratégias 

reprodutivas do agronegócio, que são imputadas às famílias na obrigação da aquisição e do 

pacote tecnológico de produção, como o uso de sementes específicas, de adubos, de venenos, 

de maquinários, assistência técnica e regras comerciais. Quando a produção é uma 

commodity, como a soja, o processo é ainda mais agressivo.  

No caso do PNPB, é um programa majoritariamente constituído pela produção da soja 

para o biodiesel, 86,7% da produção deste agrocombustível é feito a partir deste óleo. Dessa 

forma, o agronegócio da soja, controla as atividades desta cultura em território camponês.  

Como a exemplo das sementes de soja, que são controladas por empresas que detém o 

processo de transgenia e, por conseqüência, ditam quais e como os venenos podem ser usados 

nas plantas, bem como os adubos. Por isso, as empresas exercem territorialidade, mesmo que 

a distância, no assentamento onde está sendo produzida a soja.  
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As sementes juntamente com os venenos são as mercadorias mais onerosas da lavoura, 

o que significa que a renda camponesa é apropriada desde o começo do processo produtivo. 

As empresas direcionam a produção a partir da soja transgênica, divulgada como mais 

“resisteste” a insetos e pragas.  

O uso da soja transgênica obriga as famílias a comprarem as sementes, tornando-as 

totalmente dependentes das empresas, do capital, para a realização da lavoura. Mesmo que a 

família opte por comprar uma semente que não seja transgênica ela teria que vendê-la como 

se fosse, pois a Caramuru recebe soja transgênica de outros produtores, não tendo como 

diferenciar. 

Ainda como uma prática que controla a apreensão de recursos das famílias, é a 

cobrança do royalty da semente, o qual gira em torno de 2,5% sobre o valor de cada saca 

produzida. A foto 6 apresenta a imagem da embalagem das sementes adquirida para plantio da 

soja do PNPB no assentamento. É possível visualizar o nome do veneno Roudup Ready, que 

ela é geneticamente modificada, de propriedade tecnológica da Monsanto do Brasil e que é 

proibida reprodução para uso comercial. 

Os problemas que a semente transgênica carrega são referentes a falta de autonomia, 

pois a família que é obrigada a usar esta semente, nunca vai ter como controlar todo o 

processo produtivo, sempre dependente da produção das empresas de biotecnologia e do 

preço imposto por elas.  

Foto 6. Embalagem de sementes de soja Roundup Ready adquirida para cultivo destinado ao PNPB no 

Assentamento Três Pontes. 

 

 

As relações de territorialidade do capital via PNPB, se expressam também no controle 

do preço da saca da soja no mercado mundial, por meio da bolsa de valores de Chicago 
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(EUA). O programa está conseguindo manter estável o preço da soja no Brasil, pois a 

demanda pelo biodiesel está em crescimento.  

Segundo a Revista BIODIESEL BR (2012), 26% da soja consumida no Brasil já é 

usada na produção do biodiesel. Isso ocorre porque as usinas são obrigadas a adquirir uma 

pequena percentagem (15%) da Agricultura Familiar, sendo que o restante (85%) é comprado 

de outros grandes produtores.  A compra garantida pela Petrobrás faz com que as traidings (a 

norte-americana Cargill, a holandesa Bunge, a francesa Louis Dreyfrus) também adentrem o 

mercado de produção de biodiesel (BIODIESEL BR, 2012). 

Em escala nacional, o Estado tem um papel fundamental na condução dos programas, 

que se configura como uma prática de domínio do território pelo Estado. A presença do 

Estado nos assentamentos se dá desde sua constituição. Os órgãos competentes, INCRA, 

MDA, órgãos regionais, encaminham a compra ou desapropriação de terra, a divisão dos 

lotes, a liberação de crédito, a exigência da organização social dentro do assentamento. 

 Em relação aos programas, o Estado atua como legalizador e mediador. Os Ministérios 

ficam responsáveis pela elaboração e execução das políticas que, em tese, estão à disposição 

de todas as famílias camponesas, que se enquadram à DAP. Os programas são apresentados 

pelo Estado, no caso pelo MDA e pela SAF, como formas de inclusão social e como um meio 

de melhorar a qualidade de vida. O apelo da igualdade social é uma prática simbólica que 

estimula a inserção e permanência das famílias nos programas, criando quase que uma 

obrigação de integração. Conforme o MDA (2011), 

Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário - 

SAF/MDA, tem por missão consolidar o conjunto da agricultura familiar de modo a 

promover o desenvolvimento local sustentável por meio da valorização humana e da 

negociação política com representantes da sociedade, respeitando os desejos e 

anseios das organizações sociais e praticando os princípios da descentralização, da 

democracia, da transparência e da parceria, com responsabilidade. 

 

A Política Pública para a Agricultura Familiar ainda articula a presença de entidades 

representativas das famílias, dos movimentos sociais, de conselhos da sociedade civil na 

participação da elaboração e da fiscalização dos programas, tornando a sociedade co-

responsável pelo bom andamento ou não dos programas. Os programas inserem mais do que 

uma atividade no assentamento, colocam a sociedade como vigilante das atividades. Caso 

uma família que produza alimentos não esteja vinculada ao PAA, ou que possui condições 

naturais favoráveis no sítio ao cultivo de soja, a culpa é dela, que não se esforçou para entrar 

no programa. 
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O controle burocrático dos programas também fica a cargo do Estado, que por meio 

dos programas, estabelecem regras de participação como a prestação de contas, cumprimento 

de cotas, recolhimento fiscal, dentre outros. No caso do PAA, somente com os relatórios 

preenchidos, avaliados e validados pelos órgãos estaduais (CONAB), as famílias conseguem 

receber pelo que foi produzido. Assim como as normas de mercado, que controlam o tipo de 

apresentação dos produtos, regularidade nas entregas, escalonamento da produção, com a 

pena de não serem aceitos pelas instituições parceiras.  

Essas são práticas aplicadas ao PAA, que também é um programa interessante para a 

família, pois promove renda, alimentos e dinamiza a produção. Para o Estado ele minimiza os 

gastos com alimentos e socializa o dinheiro público. Todavia, a isenção por parte do Estado, 

em apenas exigir o cumprimento das normas burocráticas, sem proporcionar o aparato 

humano e físico para tal, coloca as famílias em situação desfavorável, pois além de 

produzirem, ainda precisam assumir funções extras que tomam o tempo de outras atividades 

necessárias à sobrevivência camponesa 

O programa influência as atividades locais, uma vez que reorganiza a produção interna 

nos sítios das famílias. Todavia, essas práticas também podem gerar mais alimentos no 

decorrer do ano, mais salubridade, e, por isso, poderiam ser apropriadas pelas famílias, desde 

que incorporadas como um valor de uso.  

 As famílias camponesas se adéquam as exigências do PAA, enfrentam tempos e 

lógicas que não fazem parte do seu cotidiano. O enfrentamento e as (re)organizações do PAA 

pelas famílias estão apresentados no capitulo dois. O interessante é perceber que, quando as 

famílias do assentamento desistiram do programa, justamente por causa da burocracia, não 

houve, por parte do Estado, ação para que o programa fosse reativado. 

As cobranças não vem amparadas por assistência técnica, a tempo e a contento  para as 

famílias, que são obrigadas a abandonar o programa. Dessa forma, elas não se beneficiam, 

mas como contrapartida, retiram do Estado as formas de controle da produção e 

comercialização dos produtos camponeses via PAA. Ambos se prejudicam.  

Em relação ao PAA, as expressões da territorialidade em nível regional são impostas 

pela CONAB estadual que indica preços, refaz os projetos que não estão dentro da realidade 

municipal, fiscaliza os relatórios e paga pela produção. Todo projeto de PAA, seja ele 

realizado por associação, cooperativa ou prefeitura é coordenado e fiscalizado por este órgão. 

Esta é uma forma do Estado controlar os recursos que estão sendo gastos e também controlar 

a produção de alimentos nos territórios das famílias camponesas. 
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Em relação ao PNPB, a expressão da territorialidade do Estado no controle do 

território do assentamento é o conjunto de práticas legais, que vinculou a obtenção do SCS à 

obrigação da aquisição de matéria-prima das famílias camponesas.  

O Estado, que reflete decisões dos setores econômicos do país, ainda governa a 

quantidade do uso deste agrocombustível no país, a criação de incentivos e benefícios para os 

produtores de biodiesel, a criação de grupos de pesquisa de biodiesel, regulamenta as usinas, 

controla os preços nos leilões e o uso nos postos e veículos. Por isso, torna as famílias ainda 

mais subordinadas à produção de biodiesel, pois também depende delas a continuação do 

programa. 

Como a produção de soja das famílias camponesas tem mercado garantidos, o 

programa torna-as alvos de empresas particulares e lojas agropecuárias que financiam os 

insumos, bem como passam a ser disputadas por empresas que comercializam grãos e/ou 

produzem biodiesel. 

A ação do Estado em nível nacional, por meio da regulamentação do PNPB e das 

medidas legais e econômicas que o segue, fez com que o assentamento fosse ocupado pela 

soja. Dentre as quarenta e três famílias, vinte e sete, ou seja, 63% das famílias estão 

cultivando soja sob a orientação do agronegócio. A produção de soja no assentamento 

aumentou de duzentos e cinqüenta e um hectares na safra 2010/2011, para trezentos e noventa 

e quatro hectares na safra 2011/2012, um acréscimo de 57% da área cultivada. 

Conforme Paulino (2008), a vitalidade do negócio agrícola se alimenta de estratégias 

de controle territorial. Como se vê, o PNPB tem um forte potencial de modificar as atividades 

do território, uma vez que dos quase quatrocentos hectares cultivados com soja, 

aproximadamente 50% era cultivado com pastagem.  

Para a efetivação das etapas do PNPB, as empresas buscam a parceria com as famílias, 

usando argumentos sobre a eficiência produtiva que o programa proporciona, em que o 

critério é apenas quantitativo, mas que serve de justificativa da manutenção e intensificação 

das atividades do agronegócio em territórios como de assentamentos. 

Com base na proposta de utilizar escalas para entender as territorialidades, a empresa 

que efetua o contrato e a cooperativa que o articula, exerce um conjunto de práticas materiais 

e simbólicas em nível regional e local. A Caramuru está presente em assentamentos de nove 

municípios desta região. Apenas em Jataí e Perolândia são cinco assentamentos, 

aproximadamente duzentas famílias. A COPARPA iniciou a participação no programa em 
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2006 com aproximadamente oitenta famílias, agora tem quase setecentas produzindo soja pelo 

PNPB na safra 2011/2012. 

A COPARPA tem contrato com duas grandes empresas de Goiás que produz 

biodiesel, a Caramuru e a Granol. As próprias empresas procuram a cooperativa, para que esta 

assuma uma co-responsabilidade no processo produtivo da soja, uma vez que a cooperativa 

articula a compra dos insumos e também fornece assistência técnica para as famílias. Nesta 

articulação são combinadas percentagens monetárias entre os agentes, evidenciando uma 

prática monetária do programa. A entidade é quem orienta a busca da empresa por 

assentamentos, conforme relata o Sujeito AL.  

Muitas vezes nós recebemos indicações. As entidades que nos apóiam a FETAEG a 

SECAF indicam, tal assentamento é bom.  Dizem procure este assentamento que 

eles são bons (SUJEITO AL). 

 

A empresa mantém o contrato de exclusividade de compra da produção da soja, 

fornecendo em troca a assistência técnica. Ainda é fornecido um plus pago sobre cada saca de 

soja produzida, no caso R$ 1,00 a mais por saca de soja transgênica. Já foi visto que esse 

pagamento não se efetiva, mas são estratégias de manter a dominação do território, que são 

usadas por todas as empresas produtoras de biodiesel.  

A apropriação dos recursos naturais dos sítios dos assentamentos inicia-se por meio do 

discurso usado pelos técnicos e funcionários da empresa. Em tese, a empresa deposita 

confiança na família e nas suas terras, fortalecendo a idéia de que a empresa só quer o melhor 

para os assentados e que estão ali para dar uma chance a mais de produção para quem antes 

não conseguia obter renda expressiva. Os relatos do Sujeito AL demonstram como o discurso 

é utilizado para a persuasão das famílias e como é a análise do potencial das terras dos 

trabalhadores que podem entrar no programa. 

Um assentamento bom é se tem pessoas que querem trabalhar, começa por aí. 

Porque se eles querem trabalhar já é um bom começo. Segundo, nós vamos ver se as 

terras são produtivas. Porque eu não quero que um produtor plante para ter prejuízo. 

Quero que ele plante para ganhar dinheiro, mesmo que não seja no primeiro ano, 

mas no segundo, no terceiro, ele vai começar a ganhar, por isso as terras tem que ser 

boas. [...] Normalmente estas pessoas que estão com o nome preso no Cerasa foram 

os que pegaram credito fundiário e tiveram projetos mal feitos. Muitas estão no 

campo, você procura analisar. São pessoas que já existiram no mercado, trabalhando 

para alguém, comprando alguma coisa. Você procura informação. E se é um cara 

que quer trabalhar e tem boa índole, porque não dar uma chance? Tivemos bons 

resultados assim. [...] Vamos fazer uma filtragem também, analisamos, olhamos os 

lotes, as áreas, se dá para plantar ou não (SUJEITO AL). 

Percebe-se que duas coisas são levadas em consideração na hora de estabelecer o 

contrato com as famílias assentadas, se as terras são boas e se são trabalhadores, mesmo que 
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estejam em débito com bancos. O que interessa a empresa é a capacidade da produção das 

terras e de disposição das famílias para a realização do trabalho com a atividade produtiva. 

As empresas privadas, no caso, representada pela Caramuru, apresentam discursos de 

melhoria da renda, de diversificação produtiva, de fornecimento de assistência técnica, do 

prêmio e da possibilidade de financiar maquinários para as famílias que trabalham como 

prestadoras de serviços na produção da soja, mas com a contrapartida do contrato de 

exclusividade de compra da produção. A empresa apresenta todos os símbolos da riqueza 

preconizada pela soja ao alcance de um contrato de exclusividade. Vale lembrar que essa 

forma de contrato é legalizada pelo PNBP. Sendo assim, tanto a empresa quanto o Estado, se 

apropriam do território camponês. Como relatou o Sujeito AL, funcionário da Caramuru. 

No momento que ele fez o contrato comigo, o que está no contrato ele vai entregar 

para mim. Quando eu faço um contrato de agricultura familiar se o produtor planta 

20 hectares e colhe mil sacos, eu vou comprar os mil sacos dele. Se com 100 sacos 

ele paga o custo, os 900 ele vai entregar para mim, porque eu contratei em cima do 

programa. Porque eu dou assistência técnica, dou todo o trabalho, eu dou análise de 

solo, propõe treinamentos. Então existe todo um trabalho feito em cima disso aí 

(SUJEITO AL). Grifo meu. 

A empresa também se utiliza de outros elementos simbólicos, como a publicidade, que 

age subliminarmente e localmente, levando a empresa para dentro da vida das famílias. Pode-

se citar o ato de presentear todas as famílias com bonés e camisas com a logomarca da 

empresa, cachaças, suvenires, fornecimento de revistas que tratam do biodiesel, entre outros. 

A presença constante no assentamento dos técnicos de vários municípios que atuam na 

empresa, também se configura como uma estratégia de controle territorial. As fotos 7 e 8 

apresentam como a marca da empresa adentra o cotidiano das famílias camponesas, para além 

das relações comerciais. 
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Foto 7. Amostra do biodiesel doado pelos técnicos 

da Caramuru, na estante da sala da casa de uma 

família camponesa. 

 

Fonte: DIAS, M. S. Maio 2011. 

Foto 8. Camponês do Assentamento Três Pontes usando o boné com a logomarca da Caramuru. 

 

Fonte: DIAS, M. S. Maio 2011. 
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As práticas simbólicas exercidas pela empresa que significam territorialidade iniciam-

se logo na apresentação da proposta do programa, que utiliza sempre do termo parceira para 

identificar o contrato de produção via PNPB. A utilização do termo pela Caramuru, assim 

como é visto na página eletrônica do MDA quanto tratam do PNPB, remete um sentimento de 

igualdade entre os sujeitos do programa, fazendo com que as famílias se sintam mais 

envolvidas e incluídas no processo. 

Todavia, a empresa não respeita nem os direitos assegurados pelo programa. A 

parceria que é veiculada por este programa da Política Pública da Agricultura Familiar é, na 

verdade, um eufemismo da cooptação das famílias e da exploração da renda camponesa pelo 

capital hegemônico. 

A parceria entre as famílias camponesas e a empresa é norteada pela necessidade 

imposta pelo Estado no negócio do biodiesel. Mesmo não produzindo em quantidade 

significativa, já que a empresa compra somente aquilo que lhe obrigado pelo SCS, as famílias 

passam a fazer parte do negócio da empresa. A fala do Sujeito AL demonstra porque as 

famílias são incluídas neste processo. 

Dentro da compra da soja, do recebimento (a quantidade produzida pela agricultura 

familiar) em geral não é representativo. Mas para o nosso seguimento, para o nosso 

negócio é importante. É importante nós termos a agricultura familiar. Faz parte 

do nosso negócio. Vamos continuar a trabalhar até sermos o número ‘1’ em 

agricultura familiar (SUJEITO AL). Grifo meu.  

 

O entendimento de negócio pela empresa se baseia no lucro obtido a partir do contrato 

estabelecido com as famílias, ou seja, com todos os benefícios fiscais, créditos e garantias 

comerciais que a empresa tem ao acessar a DAP das famílias. O que significa dizer que a 

empresa não tem compromisso social, como precede o programa, mas tem um compromisso 

do negócio, de obter renda e benefícios com esta parceria, até porque o montante de soja não é 

representativo. Não faria diferença para a empresa adquirir a soja das famílias.  

Localmente, a empresa e a cooperativa controlam o uso de parte da terra camponesa, 

por meio do fornecimento de créditos para o plantio da soja, do acompanhamento rigoroso da 

assistência técnica e pela garantia da compra dos grãos, o que também remete à escala global 

do controle exercido pelo capital hegemônico. Quando os agentes da cooperativa organizam o 

crédito, acompanha a lavoura e ainda toma atitudes responsáveis em relação aos problemas da 

lavoura, impõem subordinações econômicas e morais às famílias, o que expressa 

territorialidade local da cooperativa no assentamento. 

A COPARPA é também responsável pela mediação de conflitos. Estas estratégias são 

realizadas no sentido de garantir a produtividade da cultura e a continuidade da parceria, logo, 



134 

 

 

 

do uso dos recursos naturais e do trabalho camponês para a permanência da cooperativa do 

negócio do PNPB. 

O poder de controle que o capital, o Estado e seus representantes (CONAB, MDA, 

SAF, Caramuru, COPARPA) são expressos num conjunto de práticas simbólicas e materiais 

que vinculam as famílias camponesas aos programas e refletem os interesses no controle do 

território, na apropriação dos recursos naturais e da renda camponesa. Como todo território é 

dialético, a integração das famílias camponesas em programas de renda também podem gerar 

resistências e potencialidades transformadoras, para além da cooptação. 

 

4.2 As expressões da territorialidade camponesa na apropriação do PAA e do PNPB 

Para Raffestin (1993) o território é um espaço onde se projeta um trabalho seja energia 

e informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. A territorialidade 

camponesa é mais visível justamente na realização do trabalho das famílias, as quais exercem 

um poder local na organização do território.  

O desenvolvimento do capitalismo, que ora pretende adentrar e engolir as relações 

pessoais e sociais camponesas, por meio da implantação dos programas, é ao mesmo tempo 

absorvido pelo modo de vida dos camponeses, que buscam readequar as estratégias de 

trabalho impostas pelos programas, principalmente em escala local e intra-local. 

Em relação às outras escalas de controle territorial impostas pelos programas, as 

famílias não podem modificar ou alterá-las, pois esbarram em leis e normas comerciais 

inaccessíveis ao seu poder, mas podem negá-las. 

Conforme Tavares dos Santos (1978), a família camponesa busca meios de 

permanecer proprietário das suas condições de produção e de trabalho, com a maior 

participação da atividade viva do trabalho e continua com a produção direta dos meios de 

vida. A liberdade, que se reflete na escolha das práticas produtivas, também é uma categoria 

nuclear e cultural da reprodução camponesa. 

Embora sendo formalmente subordinados pelo capital, os camponeses possuem a 

percepção do processo integral do trabalho e sua influência no uso dos recursos do território.  

Por isso, a dimensão territorial tem importante sentido, não para potencializar o mundo da 

mercadoria como defendem os adeptos da agricultura familiar, mas reconhecer o território 

camponês como trincheira de resistência aos esquemas de dominação do modo de produção 

capitalista (FABRINI, 2007). 
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Os esquemas de dominação do capital estão presentes na efetivação dos programas por 

meio das normas da empresa, da cooperativa e dos prestadores de serviço, que seguem o 

padrão de produção nos moldes do mercado e do agronegócio. Estes agentes externos à 

realidade do sítio e da família camponesa adotam estratégias que retiram dela parte do 

controle das formas de produzir e do trabalho. Isso ocorre na implantação das regras impostas 

nas formas de cultivo, na obediência à assistência técnica, na realização de parcerias para o 

trabalho em si, na venda do produto, entre outras etapas. 

As famílias questionam as regras impostas para o cultivo, pois elas são as responsáveis 

pelo sítio e pelo que deve e onde deve ser cultivado. Dessa forma, ao acessarem o PAA e o 

PNPB, que se materializam na propriedade rural por meio da produção de alimentos e de soja 

respectivamente, buscam parcerias com camponeses e pessoas que respeitem o conhecimento, 

o território e o trabalho dos camponeses. 

No caso do PNPB, ocorre que, mesmo usando do pacote tecnológico para produzir a 

soja, as famílias decidem como realizar e com quem realizar o trabalho da lavoura, refletindo 

formas de controle local do território. Isso se justifica na condição de subordinação das 

famílias aos programas, que resultam em processos conflituosos entre a lógica imposta pelo 

Estado e pelo capital e a lógica camponesa de apropriação do território. 

Para isso, elas se organizaram em grupos e adquiriram as ferramentas do trabalho, 

como maquinários; decidiram qual área do sítio deveria ser ocupada pela soja; questionaram 

e/ou negaram a assistência técnica e se articularam em diversas formas de parcerias buscando 

o controle do trabalho na lavoura.  

No caso do PAA, a autonomia da escolha da atividade produtiva contribuiu para a 

diversificação e melhoria da alimentação das famílias camponesas. O programa proporciona a 

recuperação da produção de alimentos de consumo interno, como arroz e feijão, que estão a 

margem das atividades dentro do assentamento pesquisado. 

Contudo, se o programa não significar uma forma de retenção da renda, ou a 

diminuição da penosidade do trabalho, as famílias também se refutam a participar. Como 

exemplo, pode-se citar a família do Sujeito R, que comercializa bananas. O comércio para 

esta família é mais vantajoso por meio do atravessador, do que para o PAA. O programa 

demanda a contratação de um ajudante, de transporte para o município de Jataí e ainda 

atrapalha a venda do restante das bananas que não são compradas pelo PAA. Mesmo com o 

preço duas vezes maior, não era interessante, pois a renda se tornaria menor do que a 

oferecida pelo atravessador. 
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Logo, o controle do território camponês é uma prática baseada na retenção da renda da 

terra dentro do sítio, que significa uma territorialidade camponesa. A família escolhe a 

situação produtiva e seus parceiros, com os quais possa segurar a renda na mão da família, 

pois toda atividade requer o comércio, sendo assim uma relação de exploração. 

Produzir o próprio alimento significa autonomia no consumo e na possibilidade de 

outras formas de comercialização, como em feiras. É urgente a revalorização do alimento 

camponês, ideologicamente massacrado pelo alimento industrial comercializado nos 

mercados. As famílias falam em fartura, felicidade e movimento para se referir ao programa, 

mas que não teve continuidade porque esbarrou na burocracia e na falta de assistência.  

A relação com a terra no sítio camponês é a relação do trabalho efetuado, pois para o 

camponês o trabalho é que concretiza a existência enquanto sujeito no campo. Quando a 

empresa, a cooperativa ou os prestadores de serviços tentam retirar dos camponeses o controle 

do trabalho, as famílias procuram mecanismos de retomá-lo. A liberdade da organização do 

trabalho reflete a honra, o prazer e a capacidade do pai (família) camponês em gerenciar seu 

sítio e prover a renda.  

Daí advém as estratégias camponesas utilizadas na permanência da autoridade sobre o 

uso do território, em nível local e intra-local. A troca de parcerias, a individualização da 

compra dos insumos e da venda da soja, a necessidade da conversa com o técnico na casa da 

família, o uso do gado para comer a soca da soja no lugar dos venenos, a escolha do tipo de 

alimento a ser produzido e a permanência (ou não) no programa são expressões da 

territorialidade camponesa. 

Para as famílias ter o controle dos insumos significa controlar a quantidade gasta na 

lavoura e diminui a possibilidade de uso destes insumos por terceiros. A partir desse controle 

e da exigência da proximidade com a assistência técnica, as famílias começam a entender o 

processo produtivo da soja, o que possibilita reorganizar com mais facilidade os tratos 

culturais, no sentido da diminuição de uso de veneno e de adubo, principalmente. 

O limite é a capacidade de reter renda dos programas, enquanto eles forem vantajosos, 

as famílias permanecem parceiras. No caso do PNPB, as famílias se manifestam a permanecer 

no programa, caso a soja se mantenha com o preço elevado e o ganho gire em torno de 40% 

da produtividade. Se assim não for, eles retornam a atividades originais, principalmente a 

pecuária.  

Dentre todas as expressões da territorialidade camponesa, a mais significativa é a 

busca pelo controle do trabalho, que gera conflitos entre os próprios assentados. O exemplo 
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mais significativo é quando o “grupo dos quatro” assumiu a implantação do PNPB, com a 

prestação de serviços com maquinários. Primou-se por manter a organização da produção por 

alguém de dentro do assentamento e não terceirizar o trabalho. A parceria entre as famílias do 

assentamento revelam a negação às relações trabalhistas impostas pelo agronegócio da soja, 

que se faz na contratação salarial ou na prestação de serviços terceirizados. 

 Com o objetivo de aumento do lucro, o grupo impôs regras às outras famílias que 

participavam do PNPB, as quais influenciavam diretamente a liberdade de escolha das outras 

famílias. O grupo chegou a impedir que o maquinário fosse usado para aragem de áreas para 

plantios de milho, arroz entre outros. A prefeitura de Perolândia, que fornecia o trator para 

estes pequenos trabalhos, não o disponibilizou para as famílias que estavam no programa. 

Sendo assim, não foi possível para algumas famílias cultivar os alimentos, nem mesmo 

pagando pelo trabalho ao grupo.  

Ao adentrar os sítios vizinhos, o grupo agiu, em alguns casos, alterando e 

desautorizando o trabalho da lavoura das outras famílias, pois eles estavam responsáveis pelos 

tratos culturais. Do mesmo modo, um dos indivíduos do grupo não permitiu que um 

camponês contratasse outra pessoa para fazer a colheita da sua lavoura, o que ocasionou perda 

quase total da soja. As famílias se sentiram prejudicadas e findaram a parceria, pois o grupo 

estava agindo como uma terceirização capitalista, primando pela obtenção do lucro e 

apropriação da renda das outras famílias. Assim, o número de famílias parceiras do grupo 

diminui pela metade, ficando apenas as que tinham algum parentesco, ou aquelas que não se 

sentiram prejudicadas. 

A organização das atividades do trabalho no que vai ser produzido e a confiança nos 

parceiros, assim como a necessidade do cultivo de alimentos, preconiza as relações com os 

programas e evidencia a territorialidade camponesa no território. Se as famílias não confiam 

no parceiro que trabalhará a terra de acordo com os preceitos camponeses, sem a imposição 

de autoridade, o programa pode não acontecer. Como relato o Sujeito D: 

Se não for uma pessoa que eu vou confiar, eu não vou mexer. Porque nós não vamos 

viver só de soja, a soja que nós plantarmos aqui ela tem que ir para lá (Caramuru), 

que o cara confiou na gente. Nós temos que plantar a soja, tem. Mas nós temos que 

plantar o milho pra criar uma galinha, um porco. Plantar um arroz. Porque a terra 

boa que nós temos aqui que dá pra plantar de tudo e nós não plantar, pode ir para 

cidade (SUJEITO D). 

 

Também por isso, as famílias buscaram experimentar outras formas de parcerias onde 

elas poderiam atuar na condução da lavoura, cultivar a safrinha e mesmo produzir outros 

alimentos.  
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A parceria entre as famílias e os prestadores de serviços se concretiza em primeiro 

lugar pela confiança depositada no parceiro. Em alguns casos não há assinatura de contrato, 

basta a palavra dada. Conforme Woortmann (1990), a ética camponesa está intimamente 

relacionada com os princípios da honra, a hierarquia e a reciprocidade. Nesse caso a honra e a 

reciprocidade entre as famílias levam a formação de parcerias e também a destituição delas. 

O controle do território pela família camponesa também está relacionado com o seu 

conhecimento sobre a condução e o tempo das lavouras, em que se dispensa até a assistência 

técnica. O relato do Sujeito P é esclarecedor, “Eu disse que ia plantar (a soja via PNPB) com 

quem pudesse plantar antes do dia quinze de outubro, se não pudesse não precisava nem vir 

aqui”.  

Mesmo que a data indicada pelos técnicos para plantio fosse até quinze de novembro, 

este camponês queria cultivar antes do dia quinze de outubro para poder fazer a safrinha17 

com segurança, pois, no seu entendimento, ele teria lucro apenas com a safrinha e não poderia 

perder esta oportunidade. Dessa forma, ele estabeleceu a data do plantio, garantiu a safrinha e 

manteve a autonomia do seu território.  

A paisagem dos sítios onde se encontram a soja também é muito representativa das 

estratégias de territorialidade camponesa. Ao contrário da paisagem do agronegócio, nos sítios 

as lavouras dividem o espaço com as culturas camponesas, como abóbora, pequenas hortas, 

casas feitas de lonas.  

As fotos 9 a 12 a seguir apresentam o território (fração) camponês do Assentamento 

Três Pontes e a racionalidade aplicada na reprodução desta cultura do agronegócio nos sítios 

das famílias. A foto 9 apresenta um dos camponeses pesquisados juntamente com a lavoura de 

soja e as plantas de abóbora, que são comercializadas na feira. A mata logo atrás da lavoura 

fora mantida, pois ela também faz parte do sustento da família a partir da venda dos frutos, 

como o bacupari. A apresentação do camponês nada lembra a um “lavourista” da soja.  

O sujeito camponês organiza o uso do território de acordo com as diversas atividades e 

com uma relação estreita com a natureza, apostando na diversidade de produção, como 

apresenta a foto 10, que apresenta um sítio cultivado com soja e milho entre o bananal. Nesse 

sítio ainda há pastagem que mantém o gado leiteiro. 

                                                 
17 Segunda safra do mesmo ano agrícola. 
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Foto 9. Camponês entre a lavoura de soja, pés de abóbora e o Cerradão, todos usados na 

reprodução camponesa. Sítio das Perobas. 

 
Fonte: DIAS, M. S. Outubro 2011 

 

Foto 10. Plantação de banana com milho consorciado.  

 
Fonte: DIAS, M. S. Outubro 2011 

 

Na foto 11 percebem-se uma pequena horta camponesa e, na foto 12 as casas das 

famílias, ambas com a terra preparada para o plantio da soja, que aparece ao fundo e a frente, 
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respectivamente. Verifica-se que a paisagem reflete a condição da família e ao uso que ela faz 

do seu território. Por mais que a soja simbolize riqueza no imaginário coletivo das pessoas, 

principalmente nesta região, a paisagem do território camponês destoa da uniformidade 

preconizada nas lavouras do agronegócio. 

Essa riqueza, para muitos não é um desejo. O depoimento do Sujeito R esclarece a 

relação dele com a soja, “Com a soja a gente tem que rico sem querer”. Para ele o cultivo da 

soja com maquinários e o custo que a lavoura exige é uma riqueza, que ele não dispõe, mas é 

obrigado a adquirir para poder cultivá-la. Já a possibilidade de cultivar a soja por meio da 

parceria a meia e a reforma da terra para o cultivo de banana, inspirado pela atitude de um 

vizinho, pesaram na decisão da entrada no programa. 

Neste sentido, Fabrini (2007) afirma que o camponês, numa prática de relações sociais 

“geografada” localmente, desenvolve um conjunto de manifestações que garante sua 

existência e, conseqüentemente, incomoda a parcela dominante da sociedade que não lhe 

reconhece como sujeito.  

Foto 11. Horta no Sítio Três Pontes, ao fundo a área já em rotação destinada ao plantio da soja. 

 
Fonte: DIAS, M. S. Agosto 2011 
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Foto 12. Sítio camponês com área em preparo para o plantio de soja e ao fundo casas das famílias. 

 
Fonte: DIAS, M. S. Agosto 2011 

  

Conforme Paulino (2008), o trabalho do camponês é um trabalho independente, o que 

ele vende não é o trabalho, mas o seu fruto, fruto este que nasce como propriedade sua e não 

do capital. O camponês se diferencia por ser portador de produto excedente, que é composto 

por alimentos que são oriundos do trabalho na terra com os instrumentos que possui. Por isso, 

não há uma dependência vital para com o mercado, ainda que regularmente haja uma relação 

intensa com este. 

Por isso, os programas ao criarem outros canais de produção e de comercialização para 

as famílias camponesas não conseguem destruir as relações vitais do campesinato, pois elas 

estão diretamente ligadas com o domínio da força de trabalho e dos meios de produção (terra 

e ferramentas). Quando este controle é colocado em xeque, as famílias logo procuram meios 

de adquirir as ferramentas, de compor com pessoas que dialoguem e respeitem suas atividades 

produtivas, ou mesmo de negar os programas quando eles não irão representar nenhuma 

forma de autonomia. Estas estratégias se apresentam como territorialidade camponesa. 

Assim, duas famílias desistiram do PNPB, pois a atividade com a pecuária para estas 

famílias é mais rentável e menos exigente. Nenhuma arriscou a continuar no PAA via 

associação, devido à burocracia e gerenciamento exigido pelo programa.  
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Mesmo que a renda anual fornecida pelo gado seja menor do que a obtida com a soja, 

a maioria das famílias não admite deixar a atividade, por motivos culturais e pela poupança 

que o gado significa, pois conforme a Entrevistada M, “a soja é uma esportiva”.  

Duas famílias continuaram no PAA em Jataí, pois tinham o hábito de produzir e 

comercializar as mercadorias exigidas pelo programa. O deslocamento para o município de 

Jataí, uma vez por semana, para entregarem os alimentos é compensado pelo valor pago pelo 

projeto, que está acima do efetuado pelos atravessadores.  

A partir do lucro gerado pelas culturas, tanto da soja, quanto do milho ou de outros 

grãos, as famílias investem em atividades e mercadorias, como a compra de maquinários que 

possibilitam o controle das formas de trabalho nestas lavouras. Ter o maquinário, como um 

trator usado, significa menor custo na lavoura, pois o que seria gasto com as horas de 

prestação de serviços, o trabalho familiar pode realizá-lo sem custo. 

Conforme Shanin (2008) é esta economia familiar, ainda pouco estudada, que garante 

uma eficiência maior do que economias não-camponesas, assim como proporciona uma maior 

flexibilidade de respostas a desafios e crises econômicas, por isso tem-se muito a aprender 

com eles. 

Assim, as estratégias camponesas que organizam o uso dos programas da Política 

Pública para a Agricultura Familiar, se relacionam dialeticamente com as estratégias estatais e 

capitalistas. Os programas podem ser absorvidos pelas famílias camponesas e modificarem as 

suas relações de produção com a terra e modificar o sentido do valor de uso da terra para 

valor de troca. Entretanto, os programas são readequados e re-significados pelas famílias 

camponesas e, neste processo, aqueles que mais produzem conflitos, são os que geram mais 

capacidade de enfrentamento do sistema hegemônico do capital e das regras do Estado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No campo, as práticas territoriais manifestam os diversos conflitos e combinações do 

uso econômico e social da terra por aqueles que de alguma forma a controlam, como o 

Estado, o capitalistas, os latifundiários e as famílias camponesas. 

Enquanto práticas territoriais influenciam a constituição do território e por isso são 

passíveis de leituras geográficas. Fernandes (2011) aponta dois caminhos para o entendimento 

das relações destes atores no campo, a partir dos paradigmas do capitalismo agrário e da 

questão agrária. 

Ao Estado e ao capital é caro o paradigma do capitalismo agrário, que corrobora a tese 

do desenvolvimento do capitalismo no campo como diminuição da pobreza rural, abordada e 

implantada pela Política Pública para a Agricultura Familiar. Nesta perspectiva as discussões 

a serem realizadas com as famílias trabalhadoras no campo é a possibilidade de integração 

com o capital e os problemas se referem ao aumento da exploração dos recursos para 

obtenção de lucro. 

Por outro lado, o paradigma da questão agrária reflete a leitura da realidade das 

famílias que se submetem aos programas de produção oriundos desta, buscando exercer 

autonomia e se apropriar das possibilidades que signifiquem reprodução camponesa. Logo, os 

conflitos com o capitalismo são de ordem estrutural e cultural, não apenas econômica.  

Neste trabalho, analisou-se a realidade das famílias do Assentamento Três Pontes por 

este prisma, no intuito de entender os processos conflituosos para poder cooperar com a 

produção teórica a cerca da re-existência camponesa. A intenção não se restringe a negação 

dos programas, mas a análise das apreensões do território determinadas pelo Estado, pelo 

capital e pelas famílias camponesas, perante o desenvolvimento dos mesmos. 

O Assentamento Três Pontes é um território de resistência da produção e reprodução 

camponesa. As atividades são diversificadas, há parcerias e as famílias buscam produzir com 

sua força de trabalho e instrumentos, garantindo a apropriação do território (fração) por 

estratégias que retenham a renda no sítio. A consciência da exploração capitalista sofrida 

pelas famílias é condição para a continuação ou saída de atividades produtivas. Esse conjunto 

de práticas camponesas são expressões de territorialidade. 

Neste sentido, a inserção das famílias nos programas se faz a partir da apropriação 

camponesa das atividades produtivas e dos conflitos gerados. A perspectiva da conflituidade é 

importante nesta análise, na medida em que ela demonstra a complexidade das relações 



144 

 

 

 

sociais, construídas de formas diversas e contraditórias pelas famílias e pelos agentes dos 

programas, produzindo espaços e territórios heterogêneos (FERNANDES, 2008).  

As práticas do Estado e do capital, por meio da efetivação da política pública, são 

processos que visam influenciar as famílias e controlar os recursos das áreas do assentamento. 

Desse modo, o Estado e o capital entram em contato com as famílias camponesas por 

diferentes escalas, a fim de extrair de seu território vantagens econômicas e exercer controle 

social. 

Contudo, os programas são canais eficazes de comercialização. Esta é uma das 

maiores dificuldades para a produção camponesa. Por isso o acesso aos programas não é 

negado pelas famílias, que vêem neles formas de produção e de permanência na terra. A 

própria condição do campesinato se caracteriza por uma organização social específica que ora 

serve aos interesses capitalistas, ora lhes é contraditória (MARQUES, 2008). 

A apropriação camponesa dos programas é reflexo da capacidade das famílias em reter 

a renda da terra no sítio camponês, que só é possível devido a condição singular como 

trabalhadores e proprietários dos meios de produção simultaneamente. As atividades 

tipicamente camponesas, como a ajuda mútua, a troca de dias de serviço, a parceria, o resgate 

da produção de alimentos puderam ser reproduzidas a partir do uso e adequação das 

atividades dos programas.  

Por meio do modo de vida camponês, as famílias organizam a produção baseada no 

trabalho familiar, levando em consideração o conhecimento adquirido sobre a natureza, a 

sociabilidade, a autonomia do trabalho e do tempo e as perspectivas oferecidas pelo mercado. 

Conforme Marques (2008) é este modo de vida, mais do que a terra, o patrimônio que tem 

sido de fato transmitido entre gerações. 

Diante disso, a vida camponesa se recria em um processo dialético, em que essas 

pessoas entendem a si mesmas e as outras em um espaço social de conflitos, mas rico em 

possibilidades de construção de modos de resistência, onde se alicerçam antigas relações ou 

se reconstroem outras (FARIAS, 2007). 

A construção de resistências camponesas é a todo tempo sufocada pela expansão do 

capitalismo, que encontra no Estado um parceiro para o desenvolvimento de estratégias, 

políticas e leis, configuradas atualmente na Política Pública para a Agricultura Familiar e 

todos os seus projetos e programas. Cada programa possui um potencial de cooptação e de 

reprodução camponesa. 
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  O PAA e o PNPB possuem lógicas distintas de uso dos recursos e do controle social e 

produtivo do território camponês. O PAA se caracteriza pela produção de alimentos e exige 

processos de auto-gestão das famílias, direcionados pelas normas do mercado e pela 

burocracia do Estado. Esta racionalidade burocrática, sem o acompanhamento da assistência 

técnica, tornou o programa conflituoso dentro do próprio assentamento, gerando indisposições 

com a prefeitura de Perolândia e com as entidades que recebiam os alimentos.  

Não se quer dizer que os camponeses são incapazes de gerir um projeto, no entanto, 

como era o primeiro ano e o projeto foi mal elaborado, o processo de produção, entrega e 

pagamento foi realizado com sobressaltos e, juntamente com o descaso do poder público, 

inviabilizou a continuação do programa. 

A contabilidade tal qual exigida pelo projeto, assim como a regularidade de produção, 

não fazem parte do universo camponês, mas pode vir a fazer, como ocorreu com duas famílias 

do assentamento. Isso revela que este programa foi apropriado pela família para poderem se 

reproduzir. 

 Por outro lado, perder o programa é uma incoerência, tanto para as famílias como para 

a Prefeitura, uma vez que ele aumenta a produção e consumo de alimentos sadios, além de 

gerar renda. A condução do programa é dependente de parceiros comprometidos com o 

projeto, que são exclusivamente, instituições públicas e cooperativas. No caso, a Prefeitura de 

Perolândia não encarou o projeto como um benefício, mas como uma dificuldade, 

principalmente por ter que se responsabilizar por parte da gestão.  

A estrutura do programa também é falha, pois não disponibiliza recursos para a 

contratação de técnico em contabilidade e meios de transporte para os alimentos. As famílias 

ficam a mercê da benevolência da Prefeitura e da sua capacidade em desprender tempo para 

lidar com todas as burocracias exigidas. 

 O PNPB, por sua vez, possui um aparato de agentes e mediadores particulares. Cada 

família paga pela condução de sua lavoura, das aragens do solo aos descontos da umidade dos 

grãos quando entregues no graneleiro. A cada safra o programa se completa e se renova, com 

o “apoio” dos agentes, como cooperativa, empresa de biodiesel, lojas agropecuárias, 

assistência técnica qualificada, transporte, maquinário, sementes modificadas geneticamente, 

insumos químicos e terceirização dos serviços. 

 Como Carvalho (2009) pondera, seja porque é constrangida, pela falta de 

conhecimento de alternativas, seja porque é pressionada ideologicamente a se relacionar 

econômica e financeiramente com os capitais, a maior parte dos produtores rurais familiares, 
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nas suas mais distintas autodenominações, identidades sociais e diferentes formas de relações 

com a natureza, tende a se subordinar aos interesses do agronegócio. Justamente o que ocorre 

com o PNPB. 

 Este programa é uma forma de subordinação, lançado pelo Estado como o primeiro e 

único, até o momento, programa de produção direcionada para a Agricultura Familiar. A 

implantação no assentamento foi incentivada pelas condições ideais da maior parte dos 

recursos naturais de solo, relevo e pluviosidade para o plantio da soja, tanto que esta atividade 

estava presente na forma do arrendamento. 

 O PNPB, na região Sul e Centro-Oeste, é um programa destinado justamente a 

assentamentos que já produzem ou tem boas condições para produzir a soja, uma vez que 

nestas regiões existem um complexo estruturado para o agronegócio da soja, e atualmente, do 

biodiesel. Por isso, este programa possui um direcionamento de ordenamento territorial para o 

desenvolvimento do agronegócio.  

 Contraditoriamente, como adverte Paulino (2006), a forma de recriação camponesa 

permite ver sob outro prisma a intervenção em relação a uma atividade específica, como no 

caso do desenvolvimento da lavoura de soja, para que as demais possam ser desenvolvidas 

com menores sobressaltos. Vale a capacidade de geração de autonomia que as famílias podem 

alcançar, bem como as que podem executar no programa.  

 O programa tem apenas dois anos de ação dentro do assentamento e apenas o resultado 

de uma lavoura. De acordo com a pesquisa, as famílias estão se subordinando a esta condição 

de produtores de grãos para aumentarem a renda e diversificar/potencializar as outras 

atividades com o retorno que a soja produzir.  

Neste sentido, as famílias reorganizaram as parcerias do trabalho impostas pela 

empresa no desenvolvimento do PNPB, estabelecendo parcerias com pessoas que permitissem 

a mínima autonomia na condução das lavouras. Autonomia expressa na confiança e na 

liberdade e não pela contratação do trabalho, uma vez que o pagamento se faz em permutas de 

terras, divisão do trabalho e do resultado da produção. Para as famílias, parceiro é aquele que 

divide a responsabilidade e os benefícios. 

 Ainda não há como aferir se o programa teve efeito na segurança alimentar da 

população, mas pode-se afirmar que teve na soberania, pois diminuiu as áreas de pastagem, de 

gado e de hortaliças. Como esta é uma relação dialética e se faz no tempo, apenas com o 

acompanhamento do programa é que se poderá ver os efeitos do agronegócio nas mãos e na 

vida das famílias assentadas, bem como as reorganizações sofridas pelo programa. 
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  Os programas não divergem drasticamente da condição produtiva inicial do 

assentamento, pois as famílias sempre produziram alimentos, em maior ou menor quantidade, 

isso no que diz respeito ao PAA. Já no caso do PNPB, a mudança é maior, pois a maioria 

arrendava suas terras para a soja, mas apenas recebia a quantidade de sacas combinadas pelo 

arrendamento. Neste programa, as famílias tem a oportunidade de conhecer os procedimentos 

produtivos da soja, o que significa tomar para si o programa e começar a conduzi-lo por conta 

própria, com a compra de maquinários, etc. 

 É um paradoxo, pois se as famílias possuem condições de produzir autônomas, 

independente de nenhum parceiro, isso quer dizer que passam a se vincular diretamente com o 

agronegócio da soja, o que é uma subordinação. Entretanto, essa subordinação tem mais 

chances de ser questionada, pois com o controle dos maquinários, as famílias tem capacidade 

de reter renda e de produção de outros produtos destinados a alimentação.  

 Se houvesse um programa como o PNPB para a produção de alimentos, as famílias 

poderiam participar e produzir grãos para o consumo interno e/ou para formação de estoque. 

Nesta vertente, existe no Brasil o PAA de Formação de Estoques, mas este depende do 

mesmo processo burocrático e deficiente da modalidade estudada. Nota-se que as políticas 

menos dependente da intervenção monetária e logística do Estado no processo produtivo, 

como o PNPB, tem mais poder de ação no território.  

 O território do assentamento pesquisado e o Assentamento Lagoa do Bonfim, estão 

vivendo mais uma face desta política, a possibilidade da parceria com uma usina de etanol na 

produção de cana-de-açúcar, que já está em discussão no INCRA. Em 2011 foi autorizada a 

construção de um barracão Assentamento Lagoa do Bonfim para as mulheres trabalhar na 

confecção dos uniformes dos trabalhadores da usina, assim como a usina se dispôs a comprar 

todo o alimento produzido pelas famílias nos assentamentos. Isso significa retirar das famílias 

a condição de proprietário da terra, diminuir a relação orgânica com a produção de alimentos 

e o assalariamento das mulheres na fábrica e dos homens na lavoura de cana ou na usina.  

 A perspectiva da renda é tratada pelo Estado e pelo capital como a redenção da família 

camponesa no campo. Esta vertente política prevê e promove a inserção das relações 

capitalistas no campo e a urgência da mercadoria, reproduzindo como satisfação o modelo de 

vida urbano. Concordar com esse projeto é entregar a terra e a segurança alimentar nas mãos 

dos capitalistas, como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. 

 Os movimentos sociais e as entidades representativas, que deveriam ir em defesa de 

um projeto autônomo de vida para os camponeses, principalmente a CONTAG e a FETRAF, 
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assumem o PNPB, assim como a cana, como uma saída da pobreza no campo. Esta integração 

irá aumentar a exploração camponesa e a concentração de terras e de riquezas pelos 

capitalistas. 

 A dificuldade da família camponesa em manter a autonomia do seu território é imensa, 

pois não há instituições que apóiem. Elas também precisam negar a perspectiva da integração 

total com o capitalismo, por conseqüência, da renda, o que chega a soar como incoerência. 

Esse é um processo complexo, pois não se subordinar ao capitalismo também pode significar 

empobrecimento. 

 Por isso, as disputas territoriais colocam que o maior desafio não é produzir ou não 

produzir, mas como manter o controle territorial sobre esse processo (FERNANDES et all, 

2011).  Entretanto, para a construção da soberania e segurança alimentar do país, fica-se com 

a perspectiva de Carvalho (2009), a catarse é necessária. 
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