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Se plantar o arroz ali, 

se plantar o milho aculá, 

um jeito de produzir, 

pra gente se alimentar. 

Primeiro cantar do galo, 

já se levanta da cama, 

e o camponês se mistura 

à terra que tanto ama. 

 

Amar o campo, ao fazer a plantação, 

não envenenar o campo é purificar o 

pão. 

Amar a terra e nela plantar semente, 

a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. 

A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. 

 

 “Caminhos Alternativos” (Zé Pinto) 

 



 

RESUMO 

 

A preocupação com o desenvolvimento socioeconômico sustentável do campo no Brasil, a 

partir de 2003, levou à criação, pelo Governo Federal, dos Territórios Rurais de Identidade e 

dos Territórios de Cidadania, o que tem contribuído para o fortalecimento do campesinato 

através da sua inserção em programas e políticas públicas. A gestão dos territórios se dá de 

forma participativa por meio do Colegiado Territorial e conta com o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) para nortear as políticas públicas que são 

necessárias para o desenvolvimento legítimo do território. Neste contexto, o presente trabalho 

se propõe a analisar a participação das famílias assentadas de Jataí-GO no Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 

bem como a renegociação de suas dívidas, com o objetivo de auxiliar a produção do PTDRS 

do Território Rural de Identidade Parque das Emas, no Sudoeste de Goiás. Para a realização 

deste trabalho fizeram-se necessários os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 

teórica, pesquisa documental e pesquisa de campo. Na pesquisa de campo foram utilizados 

questionários semiestruturados, constituídos de perguntas abertas e fechadas a fim de se obter 

informações sobre a produção nos assentamentos destinada ao PAA e ao PNAE e também 

sobre a existência de dívidas com financiamentos. Foi possível perceber que as famílias 

assentadas veem os programas como forma de obter uma renda segura. Porém, a falta de 

assistência técnica, a demora do PAA em começar a receber os alimentos no ano de 2015, 

provocando perda na produção, e a falta de transportes para levar os alimentos até a unidade 

do PAA e da merenda escolar na cidade de Jataí-GO são obstáculos que estes programas 

possuem e que até mesmo impedem a inserção de mais famílias assentadas. A existência de 

dívidas com financiamentos também foi constatada nos assentados. Dentre as famílias que 

possuem financiamentos, poucas conseguiram renegociar ou quitar as dívidas e atribuíram 

essa dificuldade à falta de orientação por parte dos bancos e outras instituições. Foi 

constatado, também, que muitas famílias desconhecem a existência do Território Rural de 

Identidade Parque das Emas e a participação de Jataí-GO nele e, por isso, não têm um espaço 

para expor e discutir os problemas vividos nos assentamentos. Portanto, compreende-se que 

são necessários mais divulgação da existência do Território e estímulo para que mais famílias 

participem de suas ações e discussões, por exemplo, na elaboração do PTDRS.  

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento Territorial Rural, Políticas Públicas, Assentamentos 

Rurais, Jataí – GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The concern with sustainable socio-economic development of rural areas in Brazil, since 

2003, led to the creation by the federal government of the Rural Identity Territories and 

Citizenship Territories, which has contributed to the strengthening of these rural areas through 

their inclusion in public programs and policies. The management of territories is conducted in 

a participatory manner through the Territorial Board and has the Territorial Plan for 

Sustainable Rural Development (PTDRS) to guide public policies that are necessary for the 

legitimate development of the territory. In this context, this study aims to analyze the 

participation of families settled in Jataí-GO in the Food Acquisition Program (PAA) and the 

National School Feeding Programme (PNAE) as well as the renegotiation of debts with the 

aim to assist the production of PTDRS of the Identity Rural Territory Park of the Emas, in 

Southwest Goiás. For the conduction of this work, the following methodological procedures 

were made necessary: theoretical research, documental research and field research. For field 

research semi-structured questionnaires were used, made up of open and closed questions to 

obtain information on production in the settlements intended for PAA and PNAE and also 

about the existence of financing debts. It was possible to see that the resettled families see the 

programs as a way to obtain a secure income. However, the lack of technical assistance, the 

delay of the PAA in receiving food in the year 2015, causing loss of production, and the lack 

of transport to bring food to the unity of the PAA and school meals in the city of Jataí GO are 

obstacles that these programs have and which prevent the inclusion of more settling families. 

The existence of financing debts was also found in the settled. Among the families with 

financing, few were able to renegotiate or repay their debts and attributed this difficulty to the 

lack of guidance from the banks and other institutions. It has also been found that many 

families are unaware of the existence of the Identity Rural Territory Park of the Emas and the 

participation of Jataí-GO, and therefore do not have a space to present and discuss the 

problems experienced in the settlements. Therefore, it is understood that further dissemination 

of the Territory’s existence and further stimulus for more families to participate in their 

actions and discussions, for example, in the preparation of the PTDRS. 

 

Key-Words: Territory Development, Public Policies, Rural Settlements, Jataí – GO. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A luta pela recriação e pelo fortalecimento do campesinato tem sido constante no 

campo brasileiro e no goiano. A marginalização do camponês frente ao avanço do capitalismo 

no campo fez com que ele buscasse novas formas de enfrentar a realidade e de continuar 

atuante, mantendo vivas a sua história e a sua cultura e mostrando que é possível produzir sem 

esquecer-se de valorizar os saberes camponeses e de preservar os recursos que a natureza 

oferece. 

A partir da década de 1960, o Cerrado Goiano se viu modificado pela introdução do 

pacote tecnológico da Revolução Verde. A produção de grãos para exportação, com destaque 

para a soja teve um aumento considerável. Esse processo fortaleceu a concentração de terra e 

de renda da terra nas mãos dos grandes produtores. Para Oliveira (2007, p. 66) “a 

concentração de terra é produto do monopólio de uma classe sobre um meio de produção 

específico, particular, que é a terra”. 

Os camponeses passam então a ser vistos como um empecilho ao desenvolvimento 

do país, pois suas práticas “atrasadas” são diferentes das empregadas na agricultura de 

negócio que se fortalece cada vez mais no meio rural brasileiro. “A exigência, pelo novo 

modelo agrícola, de mão-de-obra qualificada não aproveitava este trabalhador, que era dotado 

de experiência e conhecimento empírico, porém desconhecia a técnica”. (RIBEIRO, 

MENDONÇA E HESPANHOL, 2002, p. 1). 

Assim, muitos camponeses deixaram o campo por não terem condições de competir 

com a grande agricultura de negócio e também por não lhe servirem enquanto mão-de-obra. 

Mas, não é somente de hoje esta concentração de terra no Brasil, a distribuição de 

terras no Brasil, historicamente se deu de forma excludente. Conforme Oliveira (2002), a 

formação do território capitalista brasileiro se deu com a destruição do território indígena. E 

talvez seja aí que ocorreu a primeira luta entre desiguais, que foi a luta do capital, em 

processo de expansão buscando a acumulação, contra os índios, lutando para manter seu 

espaço de vida. 

Neste sentido o avanço do capitalismo no campo vem promovendo paulatinamente o 

aumento da desigualdade no acesso a terra, que se concentrou cada vez mais nas mãos dos 

grandes produtores, o que causa danos sociais, mas também ambientais uma vez que as 

formas de produção capitalistas no campo não são sustentáveis. 

A luta do campesinato, como esta classe tem enfrentando as adversidades e mantido 

viva sua cultura e seu modo de produzir, mesmo diante do predomínio das produções 
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capitalistas no campo, tem despertado a atenção de muitos estudiosos, como: Adriano 

Rodrigues de Oliveira, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Dinalva Donizete Ribeiro, Maria de 

Nazareth Baudel Wanderley e Valéria de Marcos, entre outros. 

Este trabalho também se propõe a modestamente contribuir com os estudos voltados 

para o campesinado analisando os assentamentos do municípios de Jataí-GO durante os anos 

de 2014 e 2015. 

Na década de 2000 a política do Governo Federal de desenvolvimento 

socioeconômico territorial rural sustentável começa a se tornar uma alternativa para a gestão e 

o desenvolvimento no Brasil, tendo sido criados os programas territoriais no âmbito do MDA.  

Em 2010 é constituído o Território Rural de Identidade Parque das Emas e a partir da 

demanda do Colegiado Territorial, de receber assessoria para efetivar as políticas públicas 

territoriais, é criado, de acordo com Edital Chamada CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014, o 

Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Rural de Identidade Parque 

das Emas (NEDTEMAS) no município de Jataí da Universidade Federal de Goiás-UFG. 

Esta pesquisa tem por objetivo geral contribuir com o NEDTEMAS/UFG por meio 

da análise da implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), bem como a renegociação de dívidas das famílias 

assentadas no município de Jataí no período de 2014 e 2015. 

Os dados obtidos servirão de subsídio para a elaboração do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS) e, assim, para orientar os camponeses sobre sua 

participação nos programas e políticas públicas que se destinarão ao Território. 

Para o alcance do objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: fazer um levantamento dos assentamentos do município de Jataí localizados no 

Território Rural de Identidade Parque das Emas que utilizam os programas PAA e PNAE; 

identificar os desafios enfrentados pelas famílias assentadas para participar destes programas; 

e verificar como tem ocorrido a renegociação de dívidas com financiamentos nestes 

assentamentos. 

O Território Rural de Identidade Parque das Emas se originou da demanda das 

famílias camponesas desta área que se viam com a necessidade de lutar contra o agronegócio 

que ganhava cada vez mais força no Sudoeste de Goiás. 

Levando em consideração que muitas famílias encontram dificuldades para participar 

de programas e políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento de suas atividades 

produtivas, as questões que formam o problema de pesquisa deste estudo são: nos 

assentamentos localizados no município de Jataí - Goiás e que fazem parte do Território Rural 
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de Identidade Parque das Emas, como tem ocorrido o acesso e o uso do PAA e do PNAE? 

Como estes programas têm contribuído para a geração de renda e desenvolvimento do 

Território? No caso da existência de dívidas com financiamentos, como tem sido a 

renegociação delas?  

Configurados os objetivos e o problema da pesquisa, definiu-se o caminho 

metodológico da pesquisa, composta por: pesquisa teórica, pesquisa documental e pesquisa de 

campo. 

A pesquisa teórica foi embasada em diferentes autores como: Coca (2015), Favareto 

(2010), Marques (2008), Mazoyer e Roudart (2010), Oliveira (2007), Perico (2009), 

Raffestein (1993), Ribeiro (2005) e Wanderley (2015), entre outros, a fim se de compreender 

o conceito de campesinato e a luta camponesa, a proposta de desenvolvimento 

socioeconômico territorial rural sustentável como estratégia para descentralizar e 

democratizar as políticas destinadas ao campo brasileiro, bem como para se conhecer o 

Território Rural de Identidade Parque das Emas, PAA e o PNAE e a renegociação de dívidas. 

Os dados secundários foram coletados através da pesquisa documental no Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (EMATER) e na unidade do PAA em Jataí. 

A pesquisa de campo foi realizada através de questionários semiestruturados com 36 

famílias assentadas de 9 dos 10 assentamentos existentes em Jataí-GO, a fim de se obter 

informações sobre suas condições de vida, os principais problemas enfrentados nos 

assentamentos, aspectos referentes às produções destinadas ao PAA e ao PNAE, bem como 

sobre a situação de dívidas com financiamentos e sua renegociação. 

O trabalho está estruturado em três partes. 

Na primeira parte buscou-se compreender como a luta dos camponeses pela 

recampesinização da produção tem sido uma estratégia de enfrentamento ao modo de 

produção capitalista, a partir do conhecimento de como se deu a ocupação do Cerrado Goiano 

que também serviu a esta lógica. 

Na segunda parte buscou-se um entendimento sobre as políticas de desenvolvimento 

socioeconômica territorial rural sustentável, cujo objetivo maior é o combate à pobreza, no 

campo, por meio políticas públicas de geração de emprego e renda, e na cidade por meio da 

distribuição dos alimentos produzidos. A pobreza não é somente uma questão da renda, mas 

também de falta de outros bens e serviços como, alimentação, saúde, educação, lazer etc. 
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Nesta parte também foi caracterizada a área de estudo e analisados o PAA e o PNAE e a 

renegociação de dívidas. 

Na terceira e última parte foram analisados os dados obtidos na pesquisa de campo e 

a luta das famílias assentadas do município de Jataí-GO pelo fortalecimento do campesinato, 

além de como o PAA e o PNAE têm contribuído para o desenvolvimento do Território Rural 

de Identidade Parque das Emas, os desafios e os pontos positivos de se participar deles e a 

realidade destas famílias assentadas em relação à existência de dívidas com financiamentos. 

Espera-se, com este trabalho, mostrar a realidade das famílias assentadas do 

município de Jataí-GO. As informações aqui coletadas darão subsídio à elaboração do 

PTDRS, que este Território ainda não possui, pois trata-se de um território criado 

recentemente, aprovado em 15 de outubro de 2010 e homologado por meio da Resolução n. 

94 de 23/05/13. 

Para a elaboração do PTDRS é necessária a realização de um diagnóstico do 

território abrangendo as esferas sociais, econômicas, ambientais e políticas. Os dados 

levantados orientam quanto às estratégias que necessitam ser traçadas para que se possa 

promover o legítimo desenvolvimento do território, atendendo às demandas das famílias 

assentadas que o compõem. 
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2. FASES DA INVESTIGAÇÃO 

 

Com a finalidade de se compreender a importância da participação no PAA e no 

PNAE e a renegociação de dívidas das famílias assentadas nos assentamentos do município de 

Jataí-GO, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativo, buscando-se interpretar a 

realidade e verificar como estes programas têm contribuído para o fortalecimento das famílias 

camponesas assentadas.  

Para Godoy (1995), em uma pesquisa qualitativa o pesquisador deve ir a campo para 

captar o fenômeno estudado a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas. Assim, as 

visitas aos assentamentos de Jataí-GO possibilitou conhecer pessoas, sujeitos da pesquisa, no 

lugar de trabalho e de moradia delas, na fração de território que os camponeses assentados 

pela reforma agrária transformaram em seu, ou seja, onde eles se reterritorializaram, mesmo 

tendo ficado rodeados por frações capitalistas (a maior parte) do território.  

Optou-se por estudar os assentamentos do município de Jataí-GO, para que este 

trabalho pudesse auxiliar o Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território 

Rural de Identidade Parque das Emas da Regional Jataí-GO da UFG, na elaboração do 

PTDRS deste Território.  

A criação deste núcleo surgiu da demanda do Colegiado Territorial do Território 

Rural de Identidade Parque das Emas de receber assessoria para a efetivação das políticas 

públicas territoriais e que, por isso, buscou apoio junto à UFG, por meio do Núcleo de 

Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar e Agroecologia (NEAF). O NEAF atua 

junto às famílias assentadas e agricultores familiares do Sudoeste de Goiás desde 2008. 

O Território Rural de Identidade Parque das Emas é composto por nove municípios, 

sendo eles: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Perolândia, 

Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. Neste estudo foi priorizado o Município e 

Jataí, os demais municípios bem como as Comunidades Rurais deles e as de Jataí serão 

analisadas por outros membros do NEDTEMAS. 

Jataí conta com 486 famílias assentadas em dez assentamentos da reforma agrária. 

Embora a desapropriação seja o meio mais utilizado pelo Estado para a formação de 

assentamentos rurais para a conquista de terras pelos camponeses, Coca (2015) afirma que 

outros meios vêm sendo usados: a compra pelo governo, a doação por proprietários, o 

reconhecimento e regularização pelo governo de acampamentos de sem terras e o 

financiamento. Segundo o autor, essa diversidade da reforma agrária explicita a diversidade 
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de lutas do campesinato, pois não somente os camponeses que querem entrar na terra, lutam 

por ela, mas também aqueles que a ocupam sem possuir o título de propriedade. 

Coca (2015) afirma que o Brasil possui uma das mais diversificadas experiências de 

reforma agrária e porque os movimentos socioterritoriais estão constantemente organizados e 

em luta, o que impulsiona a implantação dos assentamentos. Os beneficiários destes 

assentamentos são trabalhadores rurais sem terra: camponeses, quilombolas, faxinais, 

seringueiros, atingidos por barragens, entre outros. 

Além disso, o constante processo de migração empreitado pelas famílias 

camponesas, principalmente devido ao avanço do capitalismo no campo, leva à luta pela terra 

e, consequentemente, à criação dos assentamentos. Conforme Coca,   

Os assentamentos rurais representam a resistência do campesinato perante tal 

processo. Eles demonstram que o campesinato não se realiza enquanto classe social 

no território capitalista, ele busca alternativas para que possa garantir a sua 

reprodução material. Todavia, em muitos casos para que essa recriação aconteça os 

camponeses são forçados a migrarem para regiões diferentes das suas, tendo que se 

adaptarem aos diferentes climas, culturas, linguagens etc. (COCA, 2015, p. 80). 

 

Com a possibilidade de criação de assentamentos, muitos daqueles que, embora 

estejam em seus locais de origem, estão sem a terra de trabalho, vão em busca de um pedaço 

de terra para produzir e retirar dela a sua sobrevivência.  

Para Dias (2012) os assentamentos rurais são territórios em que atuam diferentes 

sujeitos e não apenas famílias camponesas, por isso conflitos e disputas os moldam no espaço. 

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. (DIAS, 2012, p. 123). 

 

Em Jataí foram criados assentamentos por meio de desapropriação e de compra de 

terras pelo Governo Federal e de financiamento pelo Governo Federal, por meio do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), para camponeses sem terra ou com pouca terra 

comprarem glebas e nelas se instalarem para produzir. 

Segundo o INCRA só é feita a desapropriação de terras improdutivas para se obter 

terra para a reforma agrária. Quando o Instituto pede à justiça a desapropriação de um imóvel 

rural improdutivo e ela lhe concede, ele paga uma indenização ao proprietário, divide o 

latifúndio em lotes menores e assenta neles as famílias sem terra que geralmente já estavam 

previamente cadastradas por participarem de movimentos sociais que as organiza em 

acampamentos. Já a compra é realizada quando a terra é produtiva, neste caso é feita uma 
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oferta por parte do produtor ou do INCRA e, se as duas partes concordarem com a oferta, a 

terra é escriturada em nome da autarquia.  

Além destas formas existe a compra financiada pelo Programa Nacional de Crédito 

Fundiário. Segundo o MDA esse programa é desenvolvido por meio da Secretaria de 

Reordenamento Agrário e oferece crédito para que os trabalhadores rurais sem ou com pouca 

terra comprem suas glebas. Pois, “além da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar 

o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for necessário para 

se desenvolver de forma independente e autônoma” (MDA,  2015).  

Em Jataí os assentamentos Rômulo de Souza Pereira, Campo Belo, Santa Rita e Rio 

Paraíso foram constituídos por meio de desapropriação, os assentamentos Terra e Liberdade, 

Nossa Senhora de Guadalupe e Rio Claro por meio de compra e os assentamentos São 

Domingos, Santa Helena e Torres por meio de financiamento pelo PNCF. 

O quadro 1 apresenta os assentamentos existentes em Jataí, bem como a quantidade 

de famílias neles assentadas e a forma de aquisição de suas terras.  

 

Quadro 1 – Assentamentos no Município de Jataí-GO. 

Município Nome dos Assentamentos 
Quantidade de 

Famílias Assentadas 
Modo de Aquisição 

 

 

 

 

 

Jataí-GO 

 

 

 

 

 

Terra e Liberdade 85 Compra 

Rômulo Souza Pereira 61 Desapropriação 

Nossa Senhora da 

Guadalupe 
58 Compra 

Campo Belo 12 Desapropriação 

Santa Rita 23 Desapropriação 

Rio Paraíso 176 Desapropriação 

Rio Claro 17 Compra 

São Domingos 14 Financiamento pelo PNCF 

Santa Helena 35 Financiamento pelo PNCF 

Torres 05 Financiamento pelo PNCF 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Pecuária de Jataí e INCRA.  

Organizado por: SILVA (2015) 

 

 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/sra-crefun/sobre-o-programa
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O mapa 1 aponta a localização de cada assentamento no município. Na legenda deste 

mapa alguns assentamentos são denominados de “associação” e outros de P.A., que é a sigla 

de “projeto de assentamento”. 

 

Mapa 1: Localização dos Assentamentos de Jataí (GO) 

 

Fonte: Moura (2015) 
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Estipulou-se uma amostragem de 10%, das 486 famílias assentadas no Município de 

Jataí-GO para serem entrevistadas. Para Gil (2008) a amostragem é tranquila e 

frequentemente utilizada nas pesquisas sociais. Ao determinar a amostragem o pesquisador 

seleciona parte de uma população e espera que ela seja representativa dessa população que se 

pretende estudar. 

De acordo com os objetivos da pesquisa, só entrariam na amostragem as famílias 

assentadas que participam do programa PAA e do PNAE. Estes dados foram obtidos junto à 

unidade do PAA em Jataí-GO e à EMATER. 

Através de listas entregues pela EMATER e pelo PAA verificou-se que em Jataí há 

80 famílias assentadas que entregam produtos para o PAA e para o PNAE. Destas, 48 

participam somente do PAA, 14 somente do PNAE e 18 dos dois programas. Mas, ambos os 

órgãos que forneceram estes dados disseram que eles não estavam atualizados, que muitas 

famílias já haviam abandonado os programas, e que ainda não tinham atualizado estes dados. 

Após esse levantamento destes dados, foi realizado um sorteio para a escolha das famílias que 

iriam participar da entrevista. 

Porém, no trabalho de campo verificou-se que muitas das famílias sorteadas não 

faziam mais parte do PAA e do PNAE e outras não foram encontradas nos lotes. Assim a 

amostragem escolhida para realizar as entrevistas foi a não probabilística por acessibilidade. 

De acordo com Gil (1999, p.104), este tipo de amostragem “constitui o menos rigoroso de 

todos os tipos [...]”. Nele “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo 

que estes possam, de alguma forma, representar o universo ... e não é requerido elevado nível 

de precisão” (GIL, 1999, p.104). 

A pesquisa de campo foi realizada no ano de 2015 nos meses de maio e setembro. 

Foram entrevistadas 36 famílias assentadas, em 9 dos 10 assentamentos existentes em Jataí, 

pois as famílias do assentamento Campo Belo não entregam produtos nem para o  PAA nem 

para o PNAE. Não foi possível contato com nenhuma destas famílias, durante o tempo de 

duração da pesquisa de campo, para marcar entrevista a fim de se verificar a existência de 

dívidas e a necessidade de renegociá-las, que era outro dos objetivos da pesquisa.  

Considerou-se este número suficiente porque, por meio dele, é possível obter um 

perfil das famílias que entregam a produção para os programas e que necessitam renegociar 

ou estão renegociando dívidas. 

Durante a pesquisa de campo também foram feitos registros fotográficos. Posterior 

às informações obtidas foram organizadas e analisadas; esse será o tema da terceira parte 

desta dissertação. 
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2.1 Pesquisa Teórica  

 

O primeiro capítulo do trabalho é fruto da pesquisa teórica, que foi embasada em 

autores como Ploeg (2006), Andrades e Ganimi (2007), Ribeiro, Mendonça e Hespanhol 

(2002), entre outros a fim de se compreender a modernização da agricultura, ocorrida na 

segunda metade do século XX, e os seus grandes impactos socioambientais, como a 

devastação dos recursos naturais e a expropriação dos camponeses, aumentando-se assim a 

concentração de terra e de renda da terra pelos grandes capitalistas. Essas consequências 

fizeram com que fosse necessário se pensar formas de recampesinar a produção, dando 

condições para que os camponeses retornem ou conquistem terras, tornando-as produtivas e 

vivendo de suas produções. 

Neste capítulo também foram consultados autores como Castro (2004), Silva e 

Mendonça (2012), Ribeiro (2005) e Guimarães e Mesquita (2010), com o intuito de mostrar 

como a ocupação do cerrado Goiano acabou por servir à lógica capitalista de modernização da 

agricultura para sua própria expansão. 

Já no segundo capítulo a pesquisa teórica foi embasada em autores como Raffestin 

(1993) com o conceito de território, Hespanhol (2014), Wanderley (2015), Rossetto, Oliveira 

e França (2003), Freitas e Germani (2012), entre outros, que estudam a importância das 

políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico para o meio rural, descentralizadas e 

democratizadas por meio da criação de áreas (zoneamento, regionalização) chamadas 

território de identidade e de cidadania. Autores como Netto, Melo e Maia (2010) e Perico 

(2009) tratam especialmente a respeito dos territórios rurais de identidade. 

Este capítulo também contou com os conhecimentos de Grisa e Wesz Júnior (2010), 

Dias (2012), Triches e Grisa (2015) e Peixoto e Oliveira (2015) sobre o PAA e o PNAE. 

No terceiro e último capítulo buscou-se relacionar a pesquisa de campo nos 

assentamentos do município de Jataí-GO com a teoria apresentada nos capítulos anteriores.  

 

2.2 Pesquisa Documental 

 

Godoy (1995) afirma que a pesquisa documental também é um dos caminhos 

percorridos pela pesquisa qualitativa e traz contribuições para alguns temas pois os 

documentos são importantes fontes de dados. 

“O exame de materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento 

analítico, ou que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações 
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complementares, constitui o que estamos denominando pesquisa documental”. (GODOY, 

1995, p. 21). 

Para Godoy (1995), uma das vantagens desse tipo de pesquisa é possibilitar o acesso 

a informações sobre pessoas com as que, por diversos motivos, não é possível manter contato 

físico. Além disso, as informações permanecem as mesmas, por longos períodos de tempo, 

nos documentos,  por isso eles são inportantes fontes para se obtê-las. 

Sendo assim, foram realizadas consultas em documentos como o Projeto de 

Constituição do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Rural de 

Identidade Parque das Emas, a fim de se compreender como este núcleo pode contribuir com 

a gestão do território, e o Regimento Interno do Território, que contém informações sobre a 

sua formação e os seus objetivos. 

Além disso, foram realizadas consultas em páginas eletrônicas de órgãos 

governamentais como o INCRA, o IBGE e nas do MDA, a fim de se obter dados a respeito 

dos assentamentos do município de Jataí-GO como a quantidade de famílias assentadas e o 

modo de aquisição de suas terras, e informações sobre PAA e o PNAE, como as leis que os 

regem e os requisitos exigidos para deles se participar. 

 

2.3 Pesquisa de Campo 

 

A coleta de dados nos assentamentos ocorreu por meio de entrevistas com 

questionários semiestruturados, constituídos de perguntas abertas e fechadas, a fim de se obter 

informações sobre as produções destinadas ao PAA e ao PNAE, o tipo de mão de obra 

utilizada, as vantagens e os desafios de se participar destes programas, a orientação técnica ou 

a falta desta, além de informações sobre a existência de práticas agroecológicas de produção. 

Nestes questionários também havia questões sobre a existência de dívidas referentes 

a financiamentos. Foi possível investigar para quais atividades estes financiamentos foram 

feitos e se, de fato, se destinaram a elas; se a atividade gerou a renda esperada; se o 

financiamento já tinha sido quitado ou se há problemas em pagá-lo; se há a necessidade de 

renegociação de dívidas e quais os prejuízos sofridos pelas famílias assentadas que estão ou 

estiveram inadimplentes com o financiamento. 

A pesquisa de campo também fez registros fotográficos com o intuito de ilustrar 

empiricamente a pesquisa. 
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3. CAMPESINAR A PRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1960, a agricultura vai sendo modernizada a partir de seu 

atrelamento à indústria, que dela acaba se tornando dependente.  A modernização estaria na 

utilização de insumos químicos industrializados, de equipamentos, máquinas e ferramentas 

fabricadas pelas indústrias para fazer aumentar sua produção e a produtividade no campo.  

Segundo Oliveira, 

Com a ascensão do modo industrial de produção e a consolidação do sistema 

econômico capitalista, a noção de desenvolvimento foi sendo progressivamente 

atrelada a um modelo único e linear para a evolução social de toda e qualquer 

sociedade. Adjetivações como progresso, evolução e crescimento foram se tornando 

cada vez mais sinônimos do desenvolvimento passíveis de ser alcançadas somente 

pela via da “sociedade industrial”. (OLIVEIRA, 2010, p 72) 

 

Assim, a produção agrícola que não aderisse a esse modelo passou a ser considerada 

atrasada e deveria ser combatida em nome do desenvolvimento do país. Porém o que se tem, 

na verdade, é um estágio de crescimento da produção e da produtividade, que não traz 

igualdade social. Esse crescimento não resolve problemas sociais como a pobreza e a falta de 

renda, pelo contrário, concentra terra e renda nas mãos da elite. 

Ploeg (2006) ressalta que a partir daquela década inicia-se o projeto de modernização 

massiva com a introdução do pacote tecnológico da Revolução Verde, um pacote de técnicas 

e tecnologias industriais para a agricultura idealizado pelos Estados Unidos. A reboque da 

Revolução Verde aumentam as agroindústrias já existentes e criam-se novas. A produção 

camponesa acaba por se sujeitar ao seu capital e ao modelo moderno de produção agrícola. Os 

camponeses se veem obrigados a abandonar o campo, por não terem condições, como, por 

exemplo, incentivos do governo por meio de políticas públicas adequadas, para tornar suas 

terras mais produtivas e alcançar os mercados consumidores e competir com a agricultura 

capitalista. A sobrevivência dos camponeses fica ameaçada. 

Mas, para melhor compreender esse processo de modernização da agricultura é 

preciso, segundo Andrades e Ganimi (2007), compreender também o contexto social da 

época. 

Segundo estes autores, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, instituições 

privadas, como o grupo norte americano Rockfeller, viam a agricultura como uma chance de 

reproduzir capital, desde que se investisse em técnicas e tecnologias que aumentassem a renda 

da agricultura. Assim, inicia-se “melhoramento” de sementes, em seguida o incentivo ao uso 

de agrotóxicos e de máquinas agrícolas na produção. Origina-se assim, o pacote técnico e 
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tecnológico da Revolução Verde, cujo discurso afirmava que ela acabaria com a fome do 

mundo. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se a Guerra Fria, em que as duas 

superpotências de então, Estados Unidos e União Soviética, “[...] disputam, ideológica e 

economicamente, a hegemonia do mundo”. (ANDRADES E GANIMI, 2007, p. 46). Os 

países se veem obrigados a escolher um lado para apoiar. 

O governo norte-americano, levando em conta o estado precário em que muitos 

países se encontravam aproveita-se da oportunidade para focar nos aspectos “sociais” que a 

Revolução Verde poderia apresentar. 

Porém, esses aspectos humanitários escondiam, na verdade, a intenção de reprodução 

do capital pela utilização da terra e da população como recursos e ferramentas de acumulação, 

pois, apenas o aumento da produção, por si só, não combate a fome se não houver uma 

distribuição justa e igualitária dos alimentos e da renda produzidos pela aplicação do trabalho 

humano, seja por que meio for, na terra. 

Andrades e Ganimi (2007) afirmam também que as receitas que os produtores 

deveriam seguir para alcançar a modernização da agricultura eram universais, mas adaptáveis 

às diversas regiões. Em países subdesenvolvidos a modernização da agricultura só se torna 

possível através da ampliação de créditos para se investir nestes pacotes tecnológicos, porém 

só tinham condições de acesso a estes créditos os latifundiários. 

No Brasil “[...] o governo militar adotaria a opção de manter a estrutura do latifúndio 

e assumiria as bases do modelo da Revolução Verde, via pacotes”. (ANDRADES E GANIMI, 

2007, p. 48). Latifúndios e monoculturas de exportação são, mais uma vez, privilegiados. 

Mas, a Revolução Verde teve diversas consequências, ambientais e sociais. Assim, 

“[...] os pequenos produtores e proprietários foram sendo excluídos do processo de produção 

do campo brasileiro e a consequente expropriação e proletarização deste trabalhador é um 

fenômeno que não pode ser desconsiderado, tampouco minimizado”. (RIBEIRO, 

MENDONÇA E HESPANHOL, 2002, p. 1). 

Com o avanço da modernização da agricultura e o consequente descaso, abandono à 

própria sorte, dos camponeses, o país se viu em uma situação de aumento da pobreza, 

especialmente no meio rural, pois é lá que se encontrava uma grande parte da população, que 

já vinha vivendo ao longo da história de forma precária, enfrentando problemas como a fome 

e a exclusão social. 

Mazoyer e Roudart (2010) lembram que, paradoxalmente, é no local de produção de 

alimentos, ou seja, no campo, que as pessoas sofrem mais com a fome. 
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[...] é preciso levar em consideração o fato essencial de que aproximadamente três 

quartos dos indivíduos subnutridos do mundo pertencem ao mundo rural. Homens 

do campo pobres, dentre os quais encontramos, majoritariamente, camponeses 

particularmente mal equipados, instalados em regiões desfavoráveis e em situação 

difícil [...]. (MAZOYER e ROUDART, 2010, p. 26). 

 

Mas, ao se canalizar recursos para a produção de monoculturas de exportação em 

latifúndios, também se aumenta a fome nas cidades, porque os alimentos para abastecer o 

mercado interno são produzidos em menor quantidade e seus preços aumentam, além do que 

são os camponeses, agora pauperizados e agora abandonados, que produzem alimentos e estão 

sem condição de produzi-los até para si próprios. 

A concentração de terras (fundiária) nas mãos de uma pequena parcela da população, 

a elite e a falta de investimentos para que os camponeses que ainda têm acesso à terra 

consigam produzir, levam à fome e à miséria, no campo e na cidade. 

Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas Para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) de 2014, o Brasil é um país mundialmente importante na produção 

agrícola e na diversidade de alimentos, porém muito de sua produção se destina ao mercado 

internacional, fazendo com que uma parte da população se encontre em situação de 

insegurança alimentar. Para Caporal (2009), a agricultura precisa produzir alimentos básicos, 

com qualidade biológica, livre de contaminantes e é preciso também que sejam estabelecidos 

mecanismos que tornem estes alimentos acessíveis aos cidadãos, possibilitando assim a 

segurança alimentar e nutricional. 

Art. 3ºA segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que 

sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (BRASIL, 2006). 

 

A promoção da segurança alimentar e nutricional de uma população não é possível se 

a produção de alimentos for pensada somente sobre nos moldes do capitalismo, como uma 

oportunidade de negócio em que o lucro é o principal objetivo.  

A produção camponesa, ameaçada pela capitalista, entra em conflito com ela no 

campo, luta pela recampesinação da produção, que significa dar condições, incluindo-se aí a 

posse da terra, para que os camponeses possam produzir alimentos para si e sua família e 

destinar os excedentes ao mercado levando em conta sua cultura, a preservação de sua 

identidade, e a preservação do meio ambiente para que as gerações futuras possam usufruir 

dos recursos naturais. 

Neste sentido, Marcos (2007) afirma que o avanço do capitalismo no campo 

brasileiro não promoveu o desaparecimento do campesinato e, sim, abriu possibilidades para a 
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sua reprodução e recriação, através da busca de novos caminhos. Um destes caminhos tem 

sido o retorno à terra através da luta pela reforma agrária, como afirma  Oliveira (2007), para 

quem a conquista da terra significa a conquista da democracia e da cidadania. 

As transformações profundas pelas que a agricultura brasileira passou nas últimas 

décadas do século XX revelam suas contradições presentes no interior da estrutura 

agrária e revelam sua componente contemporâneo: a luta pela reforma agrária. Mais 

do que isso, revela a relação orgânica entre a luta pela terra e a conquista da 

democracia por esses excluídos. Conquista da democracia que se consuma na 

conquista da terra, na conquista de sua identidade camponesa, enfim, na conquista 

da cidadania. (OLIVEIRA, 2007, p. 139). 

 

Mas, para se compreender a luta dos camponeses sem ou com pouca terra, por terra, 

pela sua posse e permanecia nela, é preciso analisar os conceitos de camponês/campesinato, 

que aqui é abordado enquanto classe social, porque os camponeses são proprietários do seu 

mais importante meio de produção, a terra, e que não são separados do produto do seu 

trabalho na sociedade de classe. Almeida (2007) afirma que os camponeses, mesmo quando 

são proprietários da terra, são, ao mesmo tempo, trabalhadores, visto que os seus instrumentos 

de trabalho, dentre eles a terra, não estão dissociados da força de trabalho. 

Marques (2008) também defende a ideia de campesinato enquanto classe social 

antagônica à burguesia porque a produção do campesinato é baseada no trabalho familiar. 

“Entendemos o campesinato como uma classe social e não apenas como um setor da 

economia, uma forma de organização da produção ou um modo de vida” (MARQUES, 2008, 

p. 58).  

A luta pela manutenção do campesinato é histórica e uma das referências neste 

estudo é o Russo Aleksander Vasilievich Chayanov, economista e estudioso de sociologia 

rural. Para Chayanov (1924), na teoria da moderna economia capitalista, renda, capital, preço 

e outras categorias foram elaboradas com base no trabalho assalariado e visando à 

maximização do lucro. Assim, outros tipos de economia que não consideram esses elementos 

seriam destituídos de importância e estariam fadadas ao desaparecimento. 

Porém, segundo o próprio autor, é impossível contentar-se com essa reflexão, porque 

maior parte da produção agrícola baseia-se na exploração do trabalho familiar e não 

assalariamento do trabalho. 

Chayanov (1924) ainda esclarece que a agricultura camponesa pode ser dividida: 

aquela que utiliza somente o trabalho familiar e aquela que, além do trabalho familiar, utiliza 

mão-de-obra assalariada, mas sem adquirir o caráter capitalista. 

Gerardi e Salamoni (2014) analisando a obra de Chayanov afirmam que suas ideias 

representavam o neupopulismo no contexto das ciências sociais da Rússia. 
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Os neupopulistas defendiam a viabilidade da agricultura camponesa, enfatizando sua 

habilidade característica em sobreviver e prosperar sob quaisquer circunstâncias; 

além disso, propugnavam que a terra deveria ser toda transferida para unidades 

camponesas privadas, o que poderia ser visto como um consistente projeto de 

reforma agrária.( GERARDI e SALAMONI, 2014, p. 164). 

 

Assim, segundo os autores supracitados, os neopopulistas eram contrários ao 

governo de Lênin, que defendia que o camponês deveria ser eliminado para que se obtivesse o 

desenvolvimento da agricultura. 

Compactuando-se, aqui, com as ideias Chayanov de que os camponeses conseguem 

sobreviver em situações bastante adversas e que, mesmo em meio ao crescimento e expansão 

do capitalismo, a agricultura camponesa tem se mantido e vem lutando para se fortalecer. 

Gerardi e Salamoni (2014) também apontam as características fundamentais da 

produção camponesa conforme os pressupostos teóricos de Chayanov. 

-“A família se configura como unidade de produção e de consumo”; 

- “O camponês detém totalmente a posse dos meios de produção e consumo”; 

- “O fundamental na economia camponesa não é propriedade, mas sim a posse da 

terra, que mediatiza a produção de sua subsistência”. (GERARDI e SALAMONI 

2014, p. 177). 

 

 Neste sentido, a acumulação de capital não é objetivo principal da agricultura 

camponesa, mas, sim, a sua sobrevivência e de sua família. 

No Brasil, o conceito de camponês ganha mais visibilidade a partir das décadas de 

1950 e de 1960. À medida que a concentração de terras e as desigualdades sociais no campo 

vão se acentuando, surgem movimentos e organizações de defesa do camponês e da sua terra 

de trabalho. Oliveira (1994) e Marques (2008) mostram que as Ligas Camponesas foram as 

pioneiras para que a luta camponesa ganhasse visibilidade. 

A origem da expressão "Ligas Camponesas" está relacionada ao movimento de 

organização de horticultores da região de Recife pelo Partido Comunista do Brasil, 

durante seu curto período de legalidade na década de 40. Este movimento decorreu 

do fato de, na época, os sindicatos rurais serem inconstitucionais. A maioria desses 

núcleos desapareceu com a colocação do partido na ilegalidade. A "Liga" de 

Ipatinga, fundada em 3 de janeiro de 1.946 em Pernambuco, foi uma das poucas que 

resistiu ao desaparecimento geral. (OLIVEIRA, 1994, p. 26). 

 

Para Oliveira (1994) as Ligas Camponesas devem ser entendidas como um 

movimento social nacional de luta contra as injustiças e as desigualdades a que os 

trabalhadores do campo estavam sendo submetidos por conta do desenvolvimento do 

capitalismo. Foi através deste movimento que se revelou a necessidade de uma Reforma 

Agrária. Aqui será considerado o conceito de Reforma Agrária definido por Stédile (2012). 

Reforma Agrária é um programa de governo que busca democratizar a propriedade 

da terra na sociedade e garantir o seu acesso, distribuindo-a a todos que a quiserem 

fazer produzir e dela usufruir. Para alcançar esse objetivo, o principal instrumento 

jurídico utilizado em praticamente todas as experiências existentes é a 
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desapropriação, pelo Estado, das grandes fazendas, os latifúndios, e sua 

redistribuição entre camponeses sem-terra, pequenos agricultores com pouca terra e 

assalariados rurais em geral. (STÉDILE, 2012, p. 659). 

 

Na luta pela Reforma Agrária e pelo fortalecimento do campesinato além das Ligas 

Camponesas, surgiram outras organizações como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

instituição da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) da igreja Católica, criada 

em 1975 e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que se originou em 

1984.  

Wanderley (2015) afirma que as Ligas Camponesas e o MST, são os movimentos 

responsáveis por iniciar e promover o debate sobre a questão fundiária e a luta dos 

camponeses pelo acesso à terra no Brasil.  

Para Fernandes (1998) o MST nasceu da resistência contra a política capitalista de 

desenvolvimento criada pelo governo militar que tomou o poder em 1964 e da luta contra a 

expropriação da terra dos camponeses. Foi criado por sujeitos que propõem uma 

transformação da estrutura agrária concentradora de terra e das relações de poder e trabalho 

que foram impostas pelo capitalismo. Quanto à CPT, Fernandes (1988) afirma ser resultado 

de um processo de mudança de posição da Igreja do Brasil que, por influência da parte do 

clero então considerada progressista, faz a opção pelos pobres e passa a defender os 

trabalhadores na questão da posse da terra, muito contribuindo com a organização e com a 

luta dos trabalhadores rurais. 

Todos estes movimentos e entidades buscam a recampesinação da agricultura, que só 

será plenamente alcançada com a realização de uma reforma agrária efetiva, que coloque fim 

na concentração de terras e que propicie para os camponeses as condições necessárias 

(assistência técnica, crédito, etc.) para produzirem e viverem de seu trabalho na terra. 

 

3.1 Apropriação do Cerrado Goiano  

 

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, o território goiano também passa a servir à 

exploração e à acumulação de capital. “Anteriormente ao século XVI, o espaço goiano foi 

palco de expedições que visavam à busca de riquezas minerais ou mão-de-obra indígena” 

(CASTRO, 2004, p. 69). 

Com a mineração, começaram a surgir os arraiais. Muitas pessoas migravam para o 

território goiano em busca de ouro. Porém, com a grande exploração e o aumento da 
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população em Goiás, a mineração entrou em decadência, ocasionando o surgimento de outras 

atividades econômicas: como a agricultura e a pecuária. 

Castro (2004) afirma que a posse foi uma importante forma de apropriação de terras 

em Goiás. Aqueles que não dispunham de condições materiais para obter legalmente uma 

sesmaria
1
 ocupavam as terras que não tinham donos e que não eram aproveitadas e 

utilizavam-nas. Em 1850, o Governo determinou que as posses então existentes precisavam 

ser demarcadas e pagar impostos para serem legalizadas. Conforme Castro (2004, p. 75) 

[...] o governo institui, em 1850, a Lei de Terras, com vistas a regular o acesso às 

terras e evitar a posse. Essa lei foi regulamentada em 1.854, quando o governo 

imperial baixou o Decreto nº 1.318, de 30 de janeiro, que criava os mecanismos 

necessários à sua execução. Um dos itens desse regulamento determinava que as 

posses, para serem legalizadas, deveriam ser medidas e demarcadas. 

 

Essa Lei de Terras de 1850, impedia o acesso à terra e a permanência nela, tanto em 

Goiás quanto no Brasil, de pessoas sem grande poder financeiro. O acesso à terra passa a se 

dar pela compra. Porém, ficou garantida a legalização das terras oficialmente obtidas por meio 

das sesmarias. Foi estabelecido um prazo para que os posseiros ou sesmeiros regularizassem 

suas propriedades. 

O real objetivo da Lei de Terras era impedir que trabalhadores livres, mas pobres, 

escravos, ex-escravos, índios, camponeses tivessem terras, já que não dispunham de capital 

nem para pagar por elas nem para legalizá-las, neste caso, aqueles que já ocupavam alguma 

terra. Porém, muitas terras continuaram sem ser demarcadas e as multas aplicadas, muitas 

vezes nem foram pagas. Outras foram legalizadas com dados errados: com menos terra para 

pagar menos impostos, com mais terras para delas se apossar. 

Para Castro (2004) a Lei de Terras foi o modelo gerador da atual situação da 

concentração fundiária no campo brasileiro. Posteriormente, o sistema latifundiário garantiu a 

implantação do moderno capitalismo no campo, voltado para o projeto de industrialização e 

transformação das fazendas em empresas rurais altamente produtivas. Essa produção 

precisava ser escoada e exportada para geração, acumulação e reprodução do capital. 

Castro (2004) afirma ainda que, por volta da década de 1960, o estado de Goiás tinha 

como principal atividade econômica o cultivo de produtos para atender necessidades básicas. 

Mas, com o advento da Revolução Verde, o estado passou a receber incentivos do governo 

para se industrializar, motivando o surgimento de agroindústrias. 

                                                           
1
 

Sesmaria: 
“

o sistema de sesmarias é introduzido juntamente com as chamadas Capitanias Hereditárias, o objetivo da Coroa, era proceder à concessão de terras a 

particulares visando a ocupação do território, sua defesa e sua exploração econômica. Por esta razão o processo de concessão era amplamente privilegiado, entretanto, ao 

mesmo tempo, buscava assegurar, não apenas o domínio territorial, mas a ampliação da massa de tributos destinados à Metrópole
” 

(Jones, 2003, p. 36).
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Os avanços científicos e tecnológicos possibilitaram a descoberta de formas de 

manejo dos solos do Cerrado para que eles pudessem produzir culturas lucrativas e para a 

exportação. O agronegócio chegou a Goiás. 

O falso discurso de que as terras do Cerrado eram “fracas e improdutivas” muda a 

partir do momento em que há uma implementação de incrementos técnicos e 

científicos (correção de solo, sementes selecionadas, pivôs etc.) que as 

transformaram em “alvos” do agronegócio, apoiado pelos subsídios e facilidades 

oferecidas pelos governos estadual e federal, por intermédio de linhas de créditos 

específicas, incentivos fiscais, infraestrutura, dentre outros. (SILVA e 

MENDONÇA, 2012, p. 5). 

 

Para Delgado (2013) o termo agronegócio tem como significado a soma dos 

negócios privados no e com o agro, a partir da ação do Estado.  Para a hegemonia do 

capitalismo no campo associam-se o capital agroindustrial transnacional e nacional, as 

grandes propriedades fundiárias e o Estado. 

A economia do agronegócio vai além da estratégia econômica, para construir 

ideologicamente uma hegemonia pelo alto – da grande propriedade fundiária, das 

cadeias agroindustriais muito ligadas ao setor externo, e das burocracias de Estado 

(ligadas ao dinheiro e à terra), tendo em vista realizar um peculiar projeto de 

acumulação de capital pelo setor primário. (DELGADO, 2013, p.63 e 64). 

 

Assim, as produções voltadas para a exportação ganham mais destaque. O Estado 

deixa de lado culturas tradicionais, como as do arroz e do feijão, e passa a incentivar a 

produção de soja, sorgo e milho, entre outros. Além disso, a criação de gado leiteiro de corte 

também se tornou bastante expressiva. 

Segundo Ribeiro (2005) características do Cerrado Goiano, como topografia plana e 

grande disponibilidade de terras e água atraíram investimentos em lavouras monocultoras 

mecanizadas, o que desenhou a paisagem com imensas lavouras, pastagens e poucas áreas de 

vegetação nativa. O arranjo espacial tradicional foi substituído pelo moderno; as formas e 

funções do espaço do arranjo moderno servem à lógica capitalista. 

Ribeiro, Mendonça e Hespanhol (2002) afirmam que em Goiás o plantio de soja foi o 

principal responsável pela reestruturação da produção agrícola, que acabou por redefinir as 

relações de trabalho no campo pela tecnificação das atividades produtivas e pela concentração 

fundiária. Afirmam também os autores, que o aumento significativo da população urbana em 

detrimento da população rural no Brasil tem relação com a incorporação da monocultura 

mecanizada de soja no Cerrado Goiano.  

Os recursos canalizados (políticas públicas governamentais) para a especialização da 

produção monocultora de soja fizeram com que o Estado de Goiás despontasse no 

cenário econômico nacional e internacional como um grande celeiro de grãos, porém 

alijaram-se os pequenos produtores e proprietários, marginalizando-os no processo 

produtivo, e reduziu-se, significativamente, o emprego rural. (RIBEIRO, 

MENDONÇA E HESPANHOL, 2002, p. 1). 
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A modernização da agricultura ao promover a marginalização dos pequenos 

produtores e proprietários, os camponeses, provocou o que Silva e Mendonça (2012) chamam 

de desterritorialização dos camponeses e territorialização das empresas rurais. O agronegócio 

foi incorporando pequenas propriedades e/ou inviabilizando-as, o que expulsa os camponeses, 

do meio rural para o meio urbano. Outros tipos de trabalhadores na terra também perdem seu 

trabalho e não servindo de mão-de-obra para o agronegócio também vão para a cidade.  

Neste sentido, Ribeiro (2005) afirma que há diferença entre política agrícola e 

política agrária. A política agrícola refere-se à regulamentação de preços, dos fatores de 

produção aos produtos finais, a crédito, à comercialização, à agricultura integrada à 

agroindústria, como é a do Sudoeste de Goiás. Já a política agrária está relacionada à posse e à 

propriedade da terra, à estrutura fundiária. Não deve haver separação entre estas duas práticas. 

Quando se separa a política agrícola da agrária, os resultados das atividades rurais privilegiam 

a elite rural e/ou urbana. Do mesmo modo, uma política agrária de restituição de terras não 

obtém bons resultados sem que a política agrícola do país a contemple com preços, créditos, 

formas de comercialização. 

A autora ainda afirma que as políticas agrícolas direcionadas ao Cerrado 

beneficiaram as elites em detrimento dos camponeses. As ações públicas delas se voltaram 

para os interesses da indústria de insumos e equipamentos agrícolas. Como as políticas 

agrícolas não vieram acompanhadas de políticas agrárias, manteve-se a concentração da terra 

e houve uma seleção de produtores, permanecendo apenas aqueles que se aderiram ao modelo 

produtivo capitalista, excluindo-se, assim, os demais. 

As paisagens do Cerrado foram completamente modificadas para atender o 

agronegócio. 

Ribeiro (2005) ressalta que o bônus (resultados positivos) econômico resultado da 

agricultura da Região Sudoeste de Goiás é privilégio de poucos.  Não há transferência de 

renda para os setores que estão diretamente envolvidos com a agroindústria, além disso, 

aqueles que acreditaram que haveria uma melhora na qualidade de vida por conta da 

modernização da agricultura local acabaram se decepcionando: “Os empregos prometidos não 

chegaram, a riqueza também não!” (RIBEIRO, 2005, p. 158). 

Neste contexto, constata-se que o desenvolvimento econômico que tem ocorrido no 

campo brasileiro e no goiano com a implementação da moderna agricultura, não é um 

verdadeiro desenvolvimento rural, pois o aumento da produção e da produtividade veio 

acompanhado do aumento dos índices de pobreza rural, e da expulsão do campo da maioria 

dos pequenos produtores e camponeses e até mesmo a maior parte da renda obtida com a 
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agricultura capitalista nem mesmo fica na região. Além disso, houve-se também um aumento 

da devastação do meio ambiente. 

Entre os impactos ambientais provocados pelo modelo capitalista de produção, Silva 

e Martins (2006) destacam a eutrofização de rios e lagos, a acidificação de solos, a 

contaminação de aquíferos, decorrente do intenso uso de fertilizantes, a perda de fertilidade 

dos solos devido ao manejo inadequado e à prática da monocultura, a ocorrência de erosões 

devido à movimentação do solo com máquinas pesadas e a contaminação dos recursos 

hídricos por causa do carreamento dos resíduos de agroquímicos para os mananciais. 

Porém, conforme Guimarães e Mesquita (2010), mesmo com o avanço contínuo da 

agricultura capitalista comercial, a agricultura camponesa tem procurado enfrentar o 

agronegócio. 

Esses aspectos históricos da apropriação do Cerrado goiano pelo agronegócio 

permite entender que o desenvolvimento da agricultura em Goiás foi alvo de um projeto 

capitalista que priorizou a monocultura e a concentração da terra, mantendo excluídos da 

produção no campo os camponeses, que, apesar disso, lutam e buscam caminhos para 

permanecerem no campo. 

 

3.2 Agroecologia: Estratégia para Recampesinar a Produção Agrícola 

 

Na agricultura camponesa há uma relação muito forte entre a natureza e o ser 

humano, enquanto na industrialização da agricultura, conforme Petersen (2009) afirma que 

não há. A desconexão entre as práticas agrícolas, a natureza, os lugares e os homens causa 

desequilíbrio de toda ordem. 

Muitos são os impactos ambientais provocados pelo modelo de produção agrícola 

vigente no país.  

Estamos cortando árvores mais rápido do que elas podem rebrotar, convertendo 

pastagens nativas em desertos por excesso de carga animal, sobre-explorando os 

aquíferos e secando os rios. Nas áreas cultivadas a erosão empobrece a fertilidade 

natural dos solos. Estamos pescando mais rápido do que a capacidade de reprodução 

das espécies. Emitimos CO2 para a atmosfera em ritmos mais acelerados do que a 

capacidade de a natureza absorvê-lo, acentuando o efeito estufa e as mudanças 

climáticas globais. A degradação dos habitats e as mudanças climáticas promovem a 

extinção de espécies vivas mais rápido do que suas capacidades de se adaptarem, o 

que significa que estamos provocando a primeira extinção em massa no planeta 

desde a que erradicou os dinossauros há 65 milhões de anos. (WEID, 2009, p. 47). 

 

Portanto, como Weid (2009) afirma, é preciso adotar um novo sistema de produção 

agrícola, sustentável ambientalmente, que economize os recursos naturais não-renováveis ou 

até mesmo que dispense o uso deles. É preciso recuperar e conservar urgentemente os 



36 
 

recursos naturais renováveis. É preciso economizar água. A agroecologia pode ser esse novo 

sistema de produção agrícola porque suas formas de produzir têm estas características. 

A agroecologia pode ser entendida como uma ciência que considera os saberes dos 

camponeses, o respeito ao meio ambiente e as potencialidades de um lugar ao praticar a 

produção agrícola. Assim é uma estratégia para o desenvolvimento, socioambiental rural 

sustentável. 

Agroecologia, mais do que simplesmente tratar sobre o manejo ecologicamente 

responsável dos recursos naturais, constitui-se em um campo do conhecimento 

científico que, partindo de um enfoque holístico e de uma abordagem sistêmica, 

pretende contribuir para que as sociedades possam redirecionar o curso alterado da 

coevolução social e ecológica, nas suas mais diferentes inter-relações e mútua 

influência. (CAPORAL, COSTABEBER e PAULUS, 2009, p. 16 e 17). 

 

Os autores supracitados também ressaltam que a agroecologia significa a superação 

do modelo agroquímico e de monoculturas, excludente e sócio ambientalmente inadequado, 

por um modelo que aplica princípios e tecnologias de base ecológica. Mas, para que isso 

ocorra, para se praticar a agroecologia no campo, são necessárias mudanças políticas, 

econômicas e socioculturais. 

Neste sentido, a agroecologia implica principalmente mudanças nos 

comportamentos, nos valores e nas atitudes de todos os sujeitos envolvidos e pode ser vista 

como uma forma de recampesinar a produção. 

É necessário assegurar formas de manejar os recursos naturais que permitem a 

reprodução do homem e da natureza (que são um todo) conservando a 

biodiversidade ecológica e sócio-cultural. A agroecologia é uma forma de entender e 

atuar para campenisar a agricultura, a pecuária, o florestamento e o agroextrativismo 

a partir de uma consciência intergeneracional. Para isso há que ter e respeitar o 

conhecimento oriundo das experiências, das vivências, os saberes-fazeres numa 

relação simbiótica com a Natureza. (MENDONÇA, p. 08, 2010). 

 

A agroecologia visa uma produção sustentável, o equilíbrio entre o homem e os 

recursos naturais, através de técnicas que aperfeiçoem a utilização destes recursos e que 

degradem o mínimo possível o meio ambiente. 

Na agroecologia, as descobertas científicas e as tecnologias que aumentam a 

produção e facilitam o trabalho no campo não devem ser abandonadas, apenas devem ser 

praticadas visando à sustentabilidade, à melhoria da qualidade de vida dos camponeses, à 

produção de alimentos saudáveis e acessíveis. 

Os desafios enfrentados para se alcançar a plena implementação de uma produção 

agrícola sustentável, em meio ao avanço das produções capitalistas, são muitos, por isso 

trabalhos como os realizados pelo NEAF/UFG em Jataí-GO são extremamente importantes 
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porque esse núcleo produz pesquisas para promover o desenvolvimento socioambiental rural 

sustentável, a partir da agroecologia, por exemplo. 

O NEAF também apoia e promove eventos que possibilitam a troca de experiências e 

a comercialização dos produtos da agricultura familiar, como o I Encontro Agroecológico do 

Território Rural Parque das Emas, realizado em novembro de 2015, pelos Programas de Pós-

graduação em Geografia e Agronomia pela UFG-Jataí, pelo Núcleo de Extensão em 

Desenvolvimento Territorial (NEDET) e pelo Colegiado do Território Rural de Identidade 

Parque das Emas e que fomentou a discussão e a troca de experiências de agroecologia. 

Durante a programação foram realizadas palestras, oficinas e atividades culturais. Foram 

organizados espaços de exposição de trabalhos artesanais e para a comercialização de 

produtos diversos. 

As famílias assentadas do município de Jataí visitadas nesta pesquisa demonstraram 

ser totalmente a favor das produções agroecológicas. Algumas destas famílias são 

acompanhadas pelo NEAF, mas, mesmo com a ajuda e orientação que recebem deste Núcleo, 

não praticam a produção agroecológica. Segundo os entrevistados isso se dá porque eles 

necessitam de assistência técnica especializada e regular para realizarem a transição para a 

agroecologia e nela se manterem. 

Mas, ainda assim, não pode deixar de reconhecer a grande importância do NEAF 

para o fortalecimento do campesinato em Jataí, pois, por meio deste Núcleo são 

desenvolvidos projetos e realizadas publicações que contribuem para o debate de temas como 

agroecologia, campesinato e agricultura familiar. 
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4 DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL PARA O MEIO 

RURAL: A CRIAÇÃO DOS TERRITÓRIOS RURAIS. 

 

A partir do momento em que o homem se apropria de um espaço e estabelece nele 

relações sociais e de poder, este passa a ser territorializado. Para Raffestin (1993), a 

territorialidade existe quando há a produção, as trocas, o consumo. 

Assim, Raffestin (1993) afirma que o sistema de ações e comportamentos de uma 

determinada sociedade se traduz na produção territorial. Falar de território é fazer uma 

referência à noção de limite, que mesmo não sendo traçado, exprime a relação de um grupo 

que manifesta poder em uma porção do espaço. 

No documento intitulado Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de 

Territórios Rurais, o Ministério do Desenvolvimento Agrário assim define território: 

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo a 

cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais – tais como o 

ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições – e uma 

população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e 

externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (MDA, 

2005, p. 7 e 8). 

 

Para a implementação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento 

socioeconômico sustentável no meio rural foram criados dois tipos de território: os territórios 

de cidadania e os territórios rurais de identidade. 

Para o MDA, Territórios rurais são: 

[...]os territórios, conforme anteriormente descritos, onde os critérios 

multidimensionais que os caracterizam, bem como os elementos mais marcantes que 

facilitam a coesão social, cultural e territorial, apresentam, explícita ou 

implicitamente, a predominância de elementos rurais. Nesses territórios, incluem-se 

os espaços urbanizados que compreendem pequenas e médias cidades, vilas e 

povoados. 

Considerando-se essas definições, a seleção dos territórios rurais para ações do 

Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais está referenciada 

na análise dos potenciais territórios rurais existentes, segundo parâmetros adotados 

pela SDT: 

A) Caracterização geral da denominação “Território Rural”, tendo por base as 

microrregiões geográficas que apresentam densidade demográfica menor que 80 hab 

km² e população média por município de até 50.000 habitantes; 

B) Critérios de priorização a partir do foco de atuação do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA): 

• Concentração de agricultores familiares; 

• Concentração de famílias assentadas por programas de reforma agrária; 

• Concentração de famílias de trabalhadores acampados. 

C) Ordenamento e priorização dos trabalhos nos territórios, considerando-se 

indicadores pertinentes ao Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais, feitos em parceria com o Governo e a sociedade civil, organizados em cada 

respectivo Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável; 

• Aumento da incidência de capital social; estímulo à convergência de interesses e 

participação da sociedade civil e Governos Estaduais; 
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• Caracterização de áreas de prioridade de ação do Governo Federal nos Estados; 

• Melhoria da incidência de programas, projetos e planos de desenvolvimento. 

(MDA, 2004, p. 10) 

 

Assim, de acordo com essa definição do MDA, foram criados vários Territórios 

Rurais no Brasil. 

Para que ocorra o legítimo desenvolvimento socioeconômico sustentável de um 

Território Rural é preciso que as políticas públicas ali implementadas estejam de acordo com 

a necessidade dos indivíduos e com as potencialidades daquele local. 

Se, hoje, apesar da grande produção e da alta produtividade agrícola no campo 

brasileiro ainda são altos os índices de pobreza nele e se são necessárias e urgentes as 

políticas públicas que visem erradicá-la é porque o modelo de desenvolvimento agrícola 

aplicado antes em vez de combater a pobreza, propagou-a. Segundo Zimmermann et al., 

[...] o próprio processo de desenvolvimento agrícola do país tornou-se um 

instrumento de propagação da pobreza, uma vez que, ao longo do tempo, as formas 

agrícolas tradicionais foram praticamente esquecidas pelas políticas públicas, cuja 

prioridade foi dada à agricultura de larga escala e voltada aos mercados 

internacionais. (ZIMMERMANN et al, 2015, p. 544). 

 

As políticas públicas anteriores destinadas ao campo brasileiro são resultado da 

modernização da agricultura que passou a combater as práticas agrícolas tradicionais 

afirmando que elas eram atrasadas. Excluídos e expropriados, os camponeses, mesmo os que 

têm terra, foram empobrecendo. Assim, o campo brasileiro é marcado por grandes 

desigualdades sociais. 

Hespanhol (2014) afirma que, até 1970, prevaleciam no Brasil as políticas 

econômicas desenvolvimentistas que estimulavam o crescimento da produção sem maiores 

preocupações com as questões sociais e ambientais. Somente a partir de 2003 as políticas 

públicas passam a se direcionar para estes aspectos. 

As políticas públicas para o campo brasileiro, durante muitos anos, visaram atender 

àqueles que dispunham de mais capital para investir nas atividades agrícolas e produzir as 

culturas comerciais. A preocupação era inserir o Brasil no cenário produtivo mundial, 

objetivando a produção de grãos e commodities, concentrando terra e reproduzindo capital. 

Com a criação dos Territórios Rurais o público-alvo prioritário das ações 

governamentais, em cada um destes territórios, é a agricultura familiar, o extrativismo 

sustentável, a pesca artesanal, assentados da reforma agrária, quilombolas, cooperativas e 

associações. 
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Wanderley (2015) afirma que em 2003 ocorre uma inflexão nas políticas públicas em 

relação ao atendimento dos agricultores economicamente mais fragilizados com a 

implantação dos programas de desenvolvimento territoriais no âmbito do MDA.  

Para superar a pobreza rural o acesso à terra é um dos requisitos principais, porém 

apenas conquistar o direito de ter terra e nela trabalhar não é o suficiente, pois os 

assentamentos rurais, uma vez constituídos, passam por problemas de toda ordem como 

infraestrutura precária, falta de água, energia elétrica, falta de atendimento médico, 

inexistência de escolas, estradas ruins e falta de acesso ao crédito. 

Somente a posse da terra não é suficiente, também é necessária a dotação de 

infraestrutura básica, a disponibilização de linhas de crédito adequadas e a 

capacitação e orientação técnica para que as famílias possam produzir tanto para a 

autossubsistência quanto para o abastecimento dos mercados próximos. 

(HESPANHOL, 2014, p. 11). 

 

Neste sentido, é papel do Estado prover serviços públicos básicos que, somados às 

políticas de desenvolvimento territorial, propiciem às famílias assentadas condições de se 

tornarem autônomas e capazes de contribuir com o desenvolvimento do território. 

No Brasil a gestão da agropecuária se dá por meio de dois ministérios, o Ministério 

de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o MDA. Foi com a criação do MDA que 

as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar começaram a conquistar mais êxito e 

a atender a esta classe historicamente excluída. Segundo Oliveira, 

Podemos compreender historicamente a constituição de dois ministérios no governo 

para a gestão do que a priori poderia se caracterizar como o mesmo segmento [...] 

da economia: a agropecuária.  

Contudo, a diferenciação socioeconômica e espacial da agricultura brasileira é 

resultado da estrutura fundiária historicamente concentrada. A emergência e 

fortalecimento dos movimentos sociais de luta pela terra e a consequente expansão 

dos assentamentos rurais associada a elevada quantidade de pequenos proprietários 

resultou na constituição de um ministério de governo – o MDA - para a gestão de 

políticas públicas para o desenvolvimento das atividades deste segmento da 

sociedade brasileira que é conceituado oficialmente como agricultura familiar. 

Neste sentido o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que 

até a década de 1990 agregava também as ações de regularização fundiária, fica 

incumbido do estímulo do desenvolvimento do segmento do agronegócio para o 

abastecimento interno e geração de excedentes para a exportação. (OLIVEIRA, 

2010, p. 124). 

 

Assim, o autor destaca que as políticas públicas para o desenvolvimento rural são 

influenciadas pelo quadro ministerial representando a oligarquia rural, formando a bancada 

ruralista, enquanto que o quadro ministerial que representa o MDA e que luta pelos 

camponeses é formado por setores ligados aos movimentos sociais. 

Neste sentido, coube ao MDA estimular e promover políticas públicas para a 

agricultura familiar e pensar em um desenvolvimento agrícola e agrário, a partir do viés 
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territorial, como uma forma de combater a pobreza rural criando oportunidades econômicas, 

sociais, políticas e culturais para os trabalhos da terra pauperizados e espoliados. 

Delgado et al (2007) ressaltam que o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos 

Territórios Rurais originou-se a partir do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Como parte deste programa, o PRONAF Infra-Estrutura e 

Serviços Municipais, destinava recursos para a construção de obras e aquisição de serviços 

comunitários que visavam o desenvolvimento municipal, mas mesmo com a criação de 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRs), do qual os próprios pequenos 

produtores participavam, as prefeituras acabaram se apropriando da proposta. Com o governo 

Lula as políticas de desenvolvimento rural deixam de ter como foco os municípios e passam a 

se destinar aos territórios criados. 

As políticas públicas para o desenvolvimento rural anteriores, que tratavam os 

municípios separados uns dos outros, foram substituídas pelas que consideram um conjunto, o 

território rural criado, formado por vários municípios, para a execução de ações. Para 

acompanhar a gestão das políticas públicas que visam o desenvolvimento dos Territórios 

Rurais criados existe um Conselho Nacional. 

A principal finalidade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CNDRS) é deliberar sobre o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(PNDRS), que se constituirá das diretrizes, dos objetivos e das metas de quatro 

programas: Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), Fundo de Terras e 

Reforma Agrária (Banco da Terra), Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa de Geração de Renda no Setor Rural 

(Proger-Rural). (VEIGA, 2001, p. 80). 

 

O Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (PNDRS) é, portanto, uma 

ação de política pública para o desenvolvimento socioeconômico rural nacional sustentável 

que considera como estratégia as unidades de ação criadas, os Territórios Rurais. 

Para Veiga (2001), o PNDRS realmente oferece melhores perspectivas ao meio rural, 

não se limita às políticas fundiárias e creditícias dos programas que o compõem, estimulando 

a exploração das vantagens comparativas e competitivas do território.   

Essa proposta para o desenvolvimento socioeconômico rural sustentável centrada nos 

territórios valoriza as pessoas, os aspectos culturais e a preservação do meio ambiente, 

permitido, assim, uma integração entre quem promove as ações coletivas.  

A perspectiva territorial do desenvolvimento rural sustentável permite a formulação 

de uma proposta centrada nas pessoas, que leva em conta os aspectos de interação 

entre os sistemas socioculturais e os sistemas ambientais, e que considera a 

integração produtiva e a utilização competitiva dos recursos produtivos como meios 

que permitem a cooperação e co-responsabilidade ampla de diversos atores sociais. 

(ROSSETTO, OLIVEIRA e FRANÇA, 2003, p. 31). 
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Em um Território Rural as decisões são tomadas pelo Colegiado Territorial, que é 

composto por camponeses e representantes de instituições públicas e da sociedade civil, assim 

as soluções dos problemas, para que haja o efetivo desenvolvimento do território, são 

encontradas de forma democrática, participativa e descentralizada. 

Ortega (2014) afirma que a partir de 2003 os recursos do PRONAF da linha de 

financiamento, infraestrutura e serviços, passaram a ser destinados pelo MDA para as ações 

dos Territórios Rurais. 

Esses Territórios Rurais assumiram a ter os seguintes objetivos: a) subsidiar a 

formulação de políticas públicas estruturantes de responsabilidade do MDA; b) 

propor a adequação, inclusive legal, de políticas públicas federais, às demandas da 

sociedade e às necessidades do desenvolvimento sustentável dos territórios rurais; c) 

estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e 

controle social por meio da articulação e apoio a uma Rede Nacional de Órgãos 

Colegiados; d) considerar o território foco de planejamento e gestão de programas 

de desenvolvimento rural sustentável; e) propor estratégias de acompanhamento, 

avaliação e participação para deliberar sobre os projetos a serem implementados. 

(ORTEGA, 2014, p. 12). 

 

Os Territórios Rurais tornam as políticas públicas mais democráticas e 

descentralizadas, o que pode levá-las a serem mais efetivas. Nos Territórios Rurais as 

decisões são tomadas pelo Colegiado Territorial, composto por representantes de instituições 

públicas e da sociedade civil, que, juntamente com as famílias, buscam soluções para o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável do território.  

Nessa perspectiva de desenvolvimento, socioeconômico sustentável, procura-se 

garantir que toda a população tenha condições adequadas de vida, que todos possam ter 

acesso à moradia, à saúde, ao trabalho e ao lazer, além disso, é preciso também ter 

consciência no uso dos recursos naturais. Para Netto, Melo e Maia (2010), “o 

desenvolvimento territorial tem que ser pensado levando-se necessariamente em conta as 

dinâmicas econômicas, sociais, políticas e culturais endógenas ao território” (NETTO, MELO 

e MAIA, 2010, p. 23). Esse é um desafio para o Brasil que vive, a partir de 1960, a hegemonia 

do capitalismo no campo. Como, segundo Freitas e Germani (2012), nas sociedades 

capitalistas, o Estado assegura o direito legal da propriedade privada e dos meios de produção, 

mantendo a exploração da força de trabalho como condição para a reprodução capitalista, 

quanto maior for a participação da população trabalhadora nas decisões mais ela poderá se 

livrar da exploração.  

Para o MDA, as políticas públicas de desenvolvimento antes implementadas no 

Brasil pelo Governo Federal tratavam o país como um todo homogêneo e deixava de lado as 

necessidades e as particularidades e potencialidades locais, o que limita o desenvolvimento. 
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Sendo assim, o MDA “[...] viu como necessário redefinir o enfoque do planejamento 

para âmbito territorial, permitindo uma visão mais integradora de espaços, agentes, mercados 

e políticas públicas”. (MDA, 2005, p. 9). Nesse sentido, é preciso observar que, apesar de o 

campesinato e a produção camponesa serem antagônicos ao capitalismo, estão inseridos nele. 

Como a plena autossuficiência é muito difícil de ser alcançada, os camponeses produzem para 

o autoconsumo, mas também para o mercado, e é assim que geram renda para obter aquilo de 

que necessitam mas não produzem. 

Para Garcia Júnior e Heredia (2009) os grupos camponeses, sejam eles, sitiantes, 

agricultores, lavradores, posseiros ou assentados, por estarem inseridos no sistema de 

mercado, participam do mercado de terras, de produtos, de trabalho. Porém, um dos erros que 

tem sido cometido no Brasil ao se implantar o desenvolvimento territorial rural é o de que 

querer incorporar um modelo vindo da Europa que possui uma realidade diferente da 

Brasileira, neste sentido Oliveira (2010) destaca que, 

Nestes termos, o grande equívoco – que historicamente tem sido reproduzido – 

consiste em incorporar modelos extrínsecos para o desenvolvimento do território 

brasileiro tanto rural quanto urbano. A adoção da abordagem territorial como 

redenção para as políticas públicas de desenvolvimento rural no país esbarra numa 

série de problemas que precisam ser equacionados, senão vejamos: 

A estrutura fundiária permanece concentrada. Para se pensar o desenvolvimento 

rural é imprescindível solucionar a questão agrária a partir da implantação de uma 

reforma agrária ampla e irrestrita e, sobretudo amparada numa legislação que 

impeça o processo de reconcentração da propriedade da terra; 

A desproporcionalidade do tratamento destinado à agricultura empresarial e à 

agricultura familiar. Isto pode ser evidenciado na constituição e diferencialidade da 

dotação orçamentária das duas pastas ministeriais incumbidas mais diretamente da 

gestão do espaço rural nacional: O MDA e o MAPA; 

O abismo social existente internamente à produção familiar. A desigualdade está 

presente não somente na comparação de assentados com os pequenos produtores 

proprietários, mas também na disparidade econômica e social interna a estes grupos. 

Isto tem intensificado a fragmentação da identidade deste grupo social conforme 

verificado nas reuniões do colegiado territorial do programa Território da Cidadania 

da região do Pontal do Paranapanema. Neste sentido, ao invés da construção da 

coesão dos atores sociais propugnada pelo programa governamental, se potencializa 

as divergências e se agrava o estranhamento dos pequenos produtores em relação 

aos assentados ou aos “sem-terra”, conforme habitualmente este grupo é designado; 

O espaço rural é eminentemente setorial. Tal cenário se insere na lógica dos 

programas de desenvolvimento nacional que sempre esteve pautada na dinamização 

de setores da economia e não dos espaços regionais. No tocante ao espaço rural, o 

próprio processo que alterou o padrão produtivo nacional sempre esteve 

consubstanciado na valorização da função produtiva agrícola. Além disso, a 

trajetória dos sujeitos sociais que ocupam o espaço rural – os agricultores – sempre 

esteve fundamentada no cultivo do solo para produção de subsistência e/ou para a 

comercialização. 

Mesmo excluídos do pacote tecnológico da modernização se mantiveram na 

atividade econômica por meio de uma série de estratégias de (re) produção social. 

Assim, antes de metamorfosear este produtor em consumidor do espaço rural - um 

dos vieses da abordagem territorial - é necessário valorizar a sua profissionalização 

enquanto agricultor de fato e de direito, para que tenha condições autônomas de se 

equiparar a quaisquer que sejam as ocupações urbanas, e não somente relegar a 
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função de agricultor àquele que não teve acesso à educação formal. (OLIVEIRA, 

2010, p 199 a 201). 

 

Embora Oliveira (2010) tenha pesquisado o Território da Cidadania da região do 

Pontal do Paranapanema, os problemas por ele ali apontados também ocorrem no Território 

Rural de Identidade Parque das Emas: a concentração de terras, a desproporcionalidade dos 

recursos que são destinados à agricultura empresarial e à familiar, as desigualdades sociais 

entre as famílias assentadas e os demais agricultores familiares e a destinação dos programas 

de desenvolvimento a setores da economia e não aos espaços regionais. 

Delgado et al (2007) afirmam que as políticas de desenvolvimento territorial visam 

resolver problemas que a sociedade basicamente enfrenta como a pobreza e a desigualdade 

regional e visa também promover um desenvolvimento socioeconômico sustentável, em 

acordo com as noções de sustentabilidade ambiental, e qualidade de vida que passaram a fazer 

parte daquilo que seria considerado como desenvolvimento a partir das décadas de 1970 e 

1980. 

Uma outra vantagem de se planejar democraticamente o desenvolvimento conforme 

as características específicas de cada lugar e para atender os grupos que historicamente 

estiveram excluídos do desenvolvimento, segundo Freitas e Germani (2012), é a renovação, 

para esses grupos, do sentimento de pertencimento, que reforça a possibilidade de uma nova 

ruralidade, socialmente mais justa e ambientalmente mais sustentável.   

Na instituição de Territórios Rurais de Identidade, visando à efetivação de políticas 

públicas para um desenvolvimento socioeconômico rural sustentável, pelo MDA, o critério 

predominante foi, obviamente, a identidade. Para Perico (2009, p. 109), identidade “é a 

expressão das características diferenciadoras e distintivas da população pertencente a um 

espaço”. Perico estabelece ainda uma importante diferença entre identidade e cultura. Para o 

autor, identidade e cultura estão estreitamente relacionadas, mas não são uma só e a mesma 

coisa: 

Um grupo cultural se expressa diante de estímulos externos, diferenciando-se de 

outros. Essa expressão é a manifestação de sua identidade, dos traços distintos que 

possibilitam o reconhecimento e a diferenciação diante de situação concreta num 

momento específico. A identidade se fundamenta na cultura, mas não é a cultura. A 

cultura é inerente a um grupo; a identidade se manifesta como ação social e coletiva 

concreta frente a outro(s). (PERICO, 2009, p. 63). 

 

Desse modo, a instituição dos Territórios Rurais reforça a identidade do público-alvo 

prioritário e suas ações sociais e coletivas concretas fortalecem o seu modo de produção 

frente ao agronegócio capitalista. Quando se delimita um Território Rural, unindo-se 
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municípios que apresentam características similares, reforça-se também os laços políticos 

entre eles, o que pode levar a importantes manifestações de força social. 

Porém, mesmo que os territórios rurais venham sendo uma alternativa para se 

promover o desenvolvimento social e sustentável no campo brasileiro, a criação destes 

territórios partiu, segundo Ducan (2010), da ideia se estimular o sentimento de identidade e de 

pertencimento a uma cultura entre atores sociais heterogêneos, na tentativa de reduzir os 

conflitos existentes nas instâncias de poder. 

No entanto, é preciso que a dimensão territorial esteja incorporada efetivamente às 

dimensões políticas para que a ausência de capital social e recursos materiais pelos quais estes 

territórios passam, seja sanada a ponto de tornar a criação dos territórios rurais uma assertiva 

para os problemas que o campo brasileiro tem enfrentado em função de políticas setoriais e 

centralizadas. 

 

4.1 O Território Rural de Identidade Parque das Emas 

 

O Território Rural de Identidade Parque das Emas encontra-se na Microrregião 

Sudoeste de Goiás, como mostra o mapa 2. Martins (2014) afirma que no Sudoeste de Goiás o 

principal agente transformador do meio rural foi a tecnologia e os investimentos que 

modificaram a paisagem, as áreas do cerrado e de mata perderam espaço para novas 

pastagens, plantio de soja, milho e cana-de-açúcar, com destaque para o município de Jataí 

que torna-se um dos grandes produtores de grãos do estado de Goiás. 
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Mapa 2: Localização do Território Rural de Identidade Parque das Emas (Goiás) 

Fonte: Moura (2015). 

 

Este território surgiu da demanda das famílias assentadas da reforma agrária de 

enfrentar o agronegócio, que foi ganhando cada vez mais espaço no Sudoeste de Goiás, 

principalmente através da produção de grãos. 

A partir de 2004, quando a criação dos Territórios Rurais começa a se tornar uma 

alternativa para a promoção, pela gestão pública, do desenvolvimento de um local, as famílias 
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assentadas percebem que precisam se organizar e criar seu Território para pleitearem recursos 

e acessarem as políticas públicas, cumprindo as exigências legais. 

A Microrregião Sudoeste de Goiás não poderia reunir seus municípios para fazerem 

parte de um Território de Cidadania porque Territórios de Cidadania só podem ser compostos 

por municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  

Art. 3º A escolha e a priorização do território a ser incorporado ao Programa 

Territórios da Cidadania dar-se-ão pela ponderação dos seguintes critérios: 

 I - estar incorporado ao Programa Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário;  

II - menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH territorial;  

III - maior concentração de beneficiários do Programa Bolsa Família;  

IV - maior concentração de agricultores familiares e assentados da reforma agrária; 

V - maior concentração de populações tradicionais, quilombolas e indígenas;  

VI - baixo dinamismo econômico, segundo a tipologia das desigualdades regionais 

constantes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, do Ministério da 

Integração Nacional;  

VII - convergência de programas de apoio ao desenvolvimento de distintos níveis de 

governo; e  

VIII - maior organização social. (BRASIL, 2008). 

 

No entanto, era necessário integrar os municípios e era possível constituir um 

Território Rural visando facilitar o acesso às políticas públicas e o atendimento das demandas 

das famílias camponesas que o compõem. Assim, constituiu-se o Território Rural de 

Identidade Parque das Emas.  

As primeiras coordenações do Território foram coletivas e alguns das primeiras 

experiências com programas para comercialização da produção acabaram por não dar certo, 

por exemplo, na primeira execução do PAA, em Perolândia, no ano de 2009, por conta do 

armazenamento inadequado da produção, houve perda dos produtos.  

Além disso, a primeira execução do PNAE em Jataí também não teve êxito devido às 

famílias não conseguirem produzir o suficiente. Estas dificuldades apenas serviram de 

aprendizagem para a continuidade das ações do território.  

Segundo o Regimento Interno, o Território Rural de Identidade Parque das Emas foi 

instituído no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento de Territórios Rurais 

(PRONAT) da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, tendo sido aprovado pelos atores sociais do território em 15 de 

outubro de 2010. 

Através da Resolução n. 94 de 23/05/13 do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CONDRS) o Território Rural de Identidade Parque das Emas foi 

incorporado ao PRONAT. Esta resolução entrou em vigor em 28 de maio de 2013. 
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Inicialmente, conforme esta resolução o Território era composto pelos seguintes 

municípios: Aporé, Caiapônia, Chapadão do Céu, Jataí, Mineiros, Palestina de Goiás, 

Perolândia, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis. 

Posteriormente, a Resolução n 97 de 20/03/14 do MDA e do CONDRS retira os 

municípios de Palestina de Goiás e Caiapônia do Território Rural de Identidade Parque das 

Emas e inclui o município de Aparecida do Rio Doce a este território. Assim, no ano de 2016, 

este Território conta com nove municípios. 

O artigo 4º do Regimento Interno do Território versa sobre os seus objetivos, que 

são: 

I.Fomentar o Desenvolvimento Rural Sustentável do Território através do apoio à 

organização e ao fortalecimento institucional dos atores sociais locais; 

II.Promover a elaboração das Agendas de Prioridade, bem como a Seleção de 

Projetos a serem implementados a cada fase do Programa Nacional de 

Desenvolvimento Rural Sustentável; 

III.Articular e apoiar os arranjos institucionais que, no âmbito do território, se 

responsabilizarão pela elaboração, implantação e operação dos projetos específicos; 

IV. Estimular a criação e fortalecimento de Redes Territoriais de produção, 

cooperação, assistência técnica, capacitação, educação, tecnologias apropriadas, 

informação, divulgação, etc., bem como apoiar a sua estruturação e 

operacionalização; 

V.Encaminhar o processo de negociação de programas, projetos e ações orientados 

para o desenvolvimento sustentável no Território Rural de Identidade Parque das 

Emas; 

VI.Promover a gestão participativa e o controle social das políticas de 

desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento da agricultura familiar; 

VII.Promover a elaboração das agendas de prioridades em diferentes espaços 

políticos, bem como a seleção dos projetos a serem implementados em cada fase do 

Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais; 

VIII.Garantir as realizações das reuniões, oficinas, encontros, seminários e outros, 

visando ampliar e consolidar a participação da população rural das decisões do 

Território; 

IX.Fortalecer os conselhos municipais de desenvolvimento rural e motivar a 

formação dos conselheiros de acordo com os princípios orientadores para o 

Território Rural de Identidade Parque das Emas; (Regimento Interno do Território 

Rural de Identidade Parque das Emas, 2010, p. 2 e 3). 

 

Após a implementação do Território Rural de Identidade Parque das Emas, foi 

criado, de acordo com Edital Chamada CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2014, o Núcleo de 

Extensão em Desenvolvimento Territorial do Território Rural de Identidade Parque das Emas 

na UFG, Regional Jataí. 

A proposta de constituição deste núcleo surgiu da demanda do Colegiado Territorial 

em receber assessoria para melhor propor, acessar e fiscalizar as ações de políticas públicas 

no Território Rural de Identidade Parque das Emas. O Colegiado buscou, então, o apoio dos 

professores da UFG que compõem o NEAF e que a partir de 2008 iniciaram pesquisas com as 

famílias assentadas de Jataí e também de outros municípios do Sudoeste de Goiás.  
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Considerando que esta prática de investimento público na agricultura familiar é 

ainda recente no Brasil (teve seu incremento nas últimas duas décadas), faz-se 

necessário acompanhar e monitorar as políticas, com o intuito de conhecer, 

compreender e assessorar os processos de gestão social destas políticas implantadas 

no Território, para que elas tenham resultado efetivo na realidade daquelas que as 

usam. (RIBEIRO, 2015, p. 24). 

 

As políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico para o meio rural 

certamente enfrentam muitos problemas, como a oposição da agricultura capitalista 

comercial. “Nota-se que esta é uma política totalmente contrária aos preceitos do grande 

capital, uma vez que propõe a produção de alimentos, a sustentabilidade social e ambiental e 

participação dos atores na efetivação e gestão dos programas”. (RIBEIRO, 2015, p. 23). 

Existem diversos programas de políticas públicas para que as famílias assentadas que 

os acessem obtenham renda, a exemplo do PAA e do PNAE. No entanto, têm ocorrido muitos 

problemas no acesso e uso dos recursos que são disponibilizados por estes programas, o que é 

vivenciado cotidianamente nos assentamentos de Jataí. Por esta razão, uma das primeiras 

tarefas do NEDTEMAS é a realização do diagnóstico do Território, que servirá para a 

elaboração do PTDRS. 

O NEDTEMAS visa articular as ações que envolvam assessoramento, 

acompanhamento e monitoramento das iniciativas de desenvolvimento no Território. As 

informações recolhidas por esta pesquisa vão auxiliar este Núcleo. 

Os dados obtidos servirão de subsídio para a elaboração do PTDRS do Território 

Rural de Identidade Parque das Emas. 

A figura 1 resume, em uma linha do tempo, os principais acontecimentos 

relacionados ao Território Rural de Identidade Parque das Emas desde sua criação. 
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Figura 1 – Linha do Tempo do Território Rural de Identidade Parque das Emas 

 

2007 

 Início da discussão sobre a 

necessidade de criação de um 

território rural de identidade no 

Sudoeste de Goiás, visando buscar 

recursos e políticas públicas 

atendessem às necessidades dos 

agricultores familiares. 

 Criação da Associação de 

Apicultores de Jataí (ASSAJA). 

2008 

 1ª Comissão Pró-Território. 

 A Comissão Pró-Território 

ganha apoio político da 

Vereadora Vilma Feitosa e apoio 

técnico da EMATER de Jataí. 

 Surge a 1ª Coordenação do 

Território formada pelo Grupo 

Mobilizador (Leandro Mello, 

Neucemar Cruzeiro, Hélio 

Ranes, Lázara Batista e Regina 

Márcia).  

 Inicia-se um Diagnóstico do 

Território, realizado pelos 

pesquisadores da UFG e pela 

coordenação. 

 

2009 

 Continuidade da coordenação 

coletiva do Território.  

 Festa das Sementes em Mineiros 

 O PAA começa a ser executado 

em Perolândia, mas não tem êxito. 

 Iniciam-se as discussões sobre o 

PNAE e a possibilidade de uma 

implantação no Território.  

 Realização de reuniões 

itinerantes a cada dois meses, com 

os membros do Território. 

 Criação da Cooperativa de 

Produção Familiar Agroindustrial 

do Sudoeste Goiano (COOPFAS) 

em Jataí.  

 Eleição da logomarca do 

Território em Santa Rita 

 

2010 

 A coordenação do Território deixa 

de ser coletiva e passa a ter como 

coordenador Lázaro Bento. 

 Começam a ser realizadas plenárias 

a cada dois meses com os membros 

do Território para discutir estratégias 

de ação para o seu desenvolvimento. 

 Elabora-se o Regimento Interno e o 

Estatuto do Território. 

  1ª Composição do Território (11 

municípios) 

 Surgimento do Grupo de 

Agroecologia de Mineiros 

(EMATER/Unifimes) 

 1º Projeto de PNAE em Jataí (foi 

cancelado devido às famílias 

assentadas não conseguirem produzir 

o suficiente). 

 

2011 

 Criação da Cooperativa Mista 

de Agricultores e Agricultoras 

de Mineiros (COOPERMIN) 

 1ª execução do PNAE em Jataí 

 Levantamento das demandas 

dos municípios que compõem o 

Território. 

 Plenárias de divulgação das 

políticas públicas para a 

agricultura familiar nos 

municípios que compõem o 

território. 

2012 

 1ª Execução do PNAE em 

Mineiros. 

 Plenárias de divulgação das 

políticas públicas para a 

agricultura familiar nos municípios 

que compõem o território, 

 Processo de Indicação 

Geográfica do queijo cabacinha 

junto ao MAPA  

 1ª Feira da Agricultura Familiar 

do município de Jataí. 

 1ª Copa da Agricultura Familiar 

em Jataí. 

 

2013 

 1ª Execução do PAA em 

Mineiros. 

 Conferência Territorial de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável/1ª CNATER em 

Aparecia do Rio Doce. 

 1ª Conferência Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão 

Rural Territorial (CNATER) 

territorial CNATER Territorial 

em Aparecida do Rio Doce. 

 Homologação do Território em 

março. 

 Eleição para a coordenação do 

Colegiado Territorial, sendo 

eleita Márcia Maria de Paula. 

2014 

 Plenárias a cada três meses nos 

municípios que compõem o 

Território. 

 Curso SARF/CIAGRO/NEAF 

para o Território. 

 Edital chamada 

CNPq/MDA/SPM-PR Nº 11/2.014 

– projeto de Constituição do 

Núcleo de Desenvolvimento 

Territorial (NEDET) do Território 

Rural de Identidade Parque das 

Emas. 

 Aprovação do NEDET.  

2015 

 Eleição para a coordenação do 

Colegiado Territorial, sendo eleito  

Neucemar Cruzeiro de Souza. 

 Diagnóstico realizado pelo 

NEDET. 

 Reuniões com governantes de 

Santa Rita do Araguaia para 

construção de casas nos 

assentamentos. 

 Plenárias a cada 2 meses. 

 Feira Agorecológica em Mineiros 

 Participação dos membros do 

Território na Agro Centro-Oeste.  

 I Encontro Agroecológico do 

Território em Jataí NEAF/UFG. 

 1ª Feira da Agricultura Familiar do 

Território. 

 2ª CNATER  em Perolândia. 
 

2016 

 CNATER Jovens em Goiás. 

 CNATER PNCF em 

Caiapônia. 

 Parceira da agricultura 

familiar com a Unifimes para 

venda na cantina. 

 Plenárias a cada três meses 

nos municípios que compõem o 

Território. 

 Reuniões do núcleo diretivo a 

cada 3 meses, para discussão de 

tema que serão abordados nas 

plenárias. 
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Analisando-se essa linha do tempo, conclui-se que, durante os anos de 2007 e 2008, 

as ações empreendidas foram no sentido de conhecer as potencialidades e as demandas do 

Território para, então, se criar estratégias que tornassem estas potencialidades um diferencial. 

Assim, já em 2009 as reuniões se tornam mais frequentes e surgem eventos como a Festa das 

Sementes em Mineiros, como uma estratégia que visa dar maior visibilidade à proposta de 

desenvolvimento do Território. 

A partir daí municípios do Território começam a contar com políticas públicas como 

PAA e o PNAE, criam feiras de agricultura familiar, feiras de agroecologia, participam de 

eventos, promovem eleições para a coordenação do Colegiado Territorial, são realizadas 

plenárias, são oferecidos cursos para as famílias camponesas e são feitas parcerias com as 

universidades, entre outras ações, que deram e continuam dando destaque ao Território e 

contribuindo para que mudanças efetivas ocorram na vida das famílias que o compõem. 

Nestes quase dez anos, entre 2007 e 2016, desde as primeiras discussões até a 

homologação do Território, muitas ações foram empreendidas no sentido de fortalecer o 

campesinato, como os espaços de divulgação e comercialização da produção, a exemplo das 

feiras e eventos como a Agro Centro-Oeste Familiar, e da inserção no PAA e no PNAE. 

Além disso, a criação de cooperativas e o diagnóstico do Território visando levantar 

as demandas das famílias que o compõem também são conquistas que contribuem para a 

manutenção e fortalecimento do campesinato. 

Mas, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que as famílias camponesas 

conquistem sua autonomia, tenham acesso às políticas públicas que irão melhorar suas vidas e 

continuem fazendo de suas produções as responsáveis por fornecer alimentos para a 

população local e regional. 

 

4.2 Colegiado Territorial 

 

O Colegiado Territorial tem se reunido a cada dois meses para discutir aspectos 

relevantes sobre o desenvolvimento do Território. Estas reuniões têm ocorrido nos municípios 

que compõem o Território e em locais públicos como universidades, Câmaras Municipais de 

Vereadores, EMATER, entre outros. Nas reuniões sempre estão presentes lideranças políticas, 

representantes do NEDETEMAS/UFG, representantes do MDA e os residentes no Território, 

como assentados e agricultores. 

No dia 04 de Março de 2016 em uma reunião de Núcleo Diretivo e Técnico do 

Colegiado realizada na EMATER de Mineiros-GO foi feita uma dinâmica em que os 
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membros presentes expuseram as conquistas do Território, bem como os problemas que as 

famílias assentadas têm enfrentado e também as propostas de ações para melhorar a qualidade 

de vida destas famílias. 

O quadro 2 foi elaborado nesta reunião e mostra os pontos positivos, os negativos e 

as propostas de ação para o Território. Foram levantados mais pontos negativos e propostas de 

ação do que pontos positivos, o que não significa que pouco tem sido feito, mas, sim, que 

alcançar o legítimo desenvolvimento de um Território Rural é uma tarefa árdua e que requer 

tempo. 

 

Quadro 2 – Pontos Positivos, Negativos e Propostas de Ações para o Território Rural de Identidade 

Parque das Emas 

Pontos Positivos Pontos Negativos Propostas de Ações 

 Políticas Públicas 

para a agricultura 

familiar. 

 Não polarização e 

nem disputa ente 

Universidades, 

NEDET, 

cooperativas e 

MDA. 

 Dimensão do 

território foi 

incorporada nas 

políticas de 

desenvolvimento 

territorial. 

 Suporte das 

universidades. 

 Território como 

mote. 

 Criação das 

cooperativas, 

feiras, eventos e 

outras instituições. 

 Descontinuidade de ação por 

mudança política na gestão 

municipal. 

 Dificuldade de entendimento da 

política territorial por parte das 

famílias assentadas. 

 Os representantes que compõem o 

território não estão dialogando com 

a base da agricultura familiar. 

 Falta capital social no colegiado 

territorial. 

 Não existe agricultura familiar forte 

sem a organização das suas 

instituições. 

 Alguns municípios do território não 

possuem assessoria técnica. 

 Dificuldade das cooperativas 

menores em concorrer com as 

maiores nos processos do PNAE. 

 Falta de sentimento de 

pertencimentos dos agricultores 

familiares em relação a suas 

organizações, resultando na 

desmotivação destes. 

 Falta rede de efetiva cooperação 

ente as entidades e instituições que 

tratam da agricultura familiar. 

 Manter a campanha da 

valorização da agricultura 

familiar. 

 Cobrar compromisso dos 

candidatos eleitos em manter as 

políticas públicas já 

implementadas. 

 Investir no fortalecimento da 

agricultura familiar. 

 Criar uma agenda (com 

regularidade) de reuniões do 

núcleo diretivo e técnico antes 

das plenárias com reflexão 

avaliativa. 

 Criar eventos que celebrem e 

publicitem o que há de mais 

tradicional na agricultura familiar 

em cada município e/ou 

comunidade e/ou assentamento. 

 Convidar as empresas, 

instituições, grupos que 

trabalham com ATER/PROINF 

para participarem das plenárias 

para estreitar o diálogo dos 

projetos PRONAF com o 

desenvolvimento territorial. 

 O colegiado do NEDET se reunir 

com os Prefeitos, Secretários de 

Agricultura, etc. para tratar a 

situação de precariedade dos 

agricultores familiares de Santa 

Rita. 

Fonte: Colegiado do Território Rural de Identidade Parque das Emas 

Organização: SILVA (2016)  
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As mesmas informações presentes no quadro 2 foram percebidas durante a pesquisa 

de campo nos assentamentos de Jataí-GO. Há uma dificuldade, dos moradores do Território 

Rural de Identidade Parque das Emas de compreender a política territorial e falta capital 

social no Colegiado Territorial.  

Durante a pesquisa de campo constatou-se que muitas famílias desconheciam a 

existência do Território e, consequentemente, das políticas públicas a que poderiam acessar 

ou reivindicar. A falta de membros, tanto da sociedade civil quanto do poder público, no 

Colegiado, desde sua criação, representantes de todos os municípios que compõem o 

Território, também é um agravante, pois não ter estes representantes impossibilita um maior 

diálogo com as famílias que residem nesses municípios, que participam menos das reuniões e 

outras atividades e, por isso, não ficam bem informados sobre recursos, eventos, etc. 

Conforme o Regimento do Colegiado, cada município deve ter 4 representantes (2 

efetivos e 2 suplentes), sendo 2 da sociedade civil e 2 do poder público. Além destes membros 

o Colegiado também deve contar com Coordenador Geral, Vice-Coordenador, 1º e 2º 

Secretários. Portanto, o Colegiado deveria contar com 44 membros, mais até o ano de 2015 

estava contando com apenas 18. 

Assim, o Colegiado entende que uma de suas ações prioritárias é traçar estratégias 

para que representantes destes municípios passem a compô-lo. 

Buscar novos integrantes ao Colegiado Territorial, apoio com o setor público de cada 

município e investir no fortalecimento da agricultura familiar, são estratégias levantadas e que 

merecem destaque, pois poderão contribuir muito para que o território atinja um nível de 

desenvolvimento capaz de modificar a realidade de sua população. 

O núcleo diretivo e técnico, presente na reunião, apontou diversos aspectos positivos. 

Considerou-se que abordagem territorial incorporada às políticas públicas aponta uma 

alternativa no enfrentamento do agronegócio, predominante no Sudoeste de Goiás, 

fortalecendo a agricultura camponesa. 

No entanto, para as famílias entrevistadas ainda falta clareza quanto à existência e 

relevância do território, bem como maior efetividade na implantação e execução dos 

programas e políticas públicas destinadas aos territórios. 

Neste sentido, é papel do Colegiado realizar um diagnóstico do território, indo a 

campo e verificando como é a realidade das famílias que nele residem, pois assim será 

possível construir o PTDRS que irá nortear as políticas públicas que virão para o território. 
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4.3 Políticas Públicas Para a Agricultura Familiar no Território Rural de Identidade 

Parque das Emas 

 

No Território Rural de identidade Parque das Emas foram estudados por esta 

pesquisa apenas os assentamentos localizados no município de Jataí-GO. 

O mapa 3 apresenta a localização do município de Jataí 

 

Mapa 3 - Localização do Município de Jataí-GO 

Fonte: SIEG (2011). 

Organização: Laboratório de Geoinformação – UFG/Regional Jataí-GO. 

 

As políticas públicas destinadas a um local devem ter como papel modificar a sua 

realidade, promovendo a igualdade e a melhoria da qualidade de vida daqueles que ali vivem. 

As políticas púbicas voltadas para a agricultura família carecem de tornar legítimo o 

seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento econômico precisa ser acompanhado de 

desenvolvimento social e levar em consideração o respeito à natureza, os saberes-fazeres 

locais e a cultura.  

A adequação às tecnologias, para melhorar a qualidade de seus produtos e atingir 

uma produtividade capaz de suprir a demanda de um mercado cada vez mais exigente e em 
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expansão, o acesso aos recursos financeiros, a assistência técnica e os mecanismos de 

comercialização tornam-se imprescindíveis para aqueles que vivem do trabalho no campo. 

Para Broche, Tartelli e Stédile (2009) o Estado deve promover políticas públicas de 

produção, comercialização e abastecimento que tenham compromisso com a sustentabilidade 

ambiental e com soberania alimentar.  

As políticas públicas destinadas à agricultura familiar objetivam promover o 

desenvolvimento socioeconômico e a permanência do camponês no campo, para que este 

possa sobreviver de sua produção.  

Neste sentido, foi criado no âmbito do MDA programas como o Plano Safra, 

buscando segundo Dias (2012) desenvolver estratégias para que as famílias camponesas 

consigam produzir mais, melhor e colocar seus produtos no mercado. 

 

4.3.1 Plano Safra da Agricultura Familiar 

 

Uma das principais ações de política pública para o meio rural é o Plano Safra, 

elaborado todos os anos pelo Governo Federal e que traz as decisões e ações do governo para 

aquela safra, em todo o Brasil e para todos os tipos de produtores, bem como uma previsão 

dos recursos que lhes serão destinados. O PAA, o PNAE e a Renegociação de Dívidas estão 

contidos no Plano Safra e se consolidam no cenário rural brasileiro como alternativas para que 

famílias camponesas possam se manter no meio em que as produções capitalistas têm se 

tornado dominantes. 

Segundo o MDA, 

O Plano Safra 2014/2015 estimula ainda mais a produção de alimentos, busca a 

garantia de renda ao produtor e a estabilidade de preços ao consumidor. Insere 

milhares de assentados e assentadas da reforma agrária em novas rotas produtivas, 

cria medidas de crédito que consideram as diversidades regionais e garante apoio a 

sistemas agroecológicos. 

A assistência técnica será ampliada ainda mais como instrumento para alavancar a 

produção de alimentos saudáveis. (MDA, 2014, p. 3) 

 

Neste contexto, o Plano Safra distribui recursos para programas como: PRONAF, 

PGPAF – Preços para Agricultura Familiar, PROINF – Programa de Infraestrutura para 

Territórios Rurais e ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural, além do PAA e do 

PNAE, e de ajudar na renegociação de dívidas possibilitando aos camponeses terem 

condições de acesso a novos programas e melhorar a sua produção.  

O Plano Safra também tem programas voltados para atender a necessidades 

específicas, como os destinados à mulher camponesa, aos jovens do campo, à produção 
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agroecológica, entre outros. Grisa e Wesz Júnior (2010) afirmam que o PRONAF também 

criou várias linhas de financiamento destinadas à mulher, ao jovem, à agroindústria, ao 

semiárido, à floresta, ao ecoturismo rural e ao projeto Mais Alimentos. 

O Plano Safra visa também solucionar o endividamento das famílias assentadas, 

propondo renegociar e até liquidar dívidas, o que pode ser feito via internet, mas, para tanto, 

as famílias assentadas precisam receber orientações adequadas para que possam de fato 

realizar estes procedimentos. 

Porém, mesmo este sendo um plano que tem contribuído para a produção e 

comercialização da agricultura camponesa, observa-se que o Governo Federal segue 

priorizando o agronegócio. Pois, há discrepância acentuada em relação aos recursos 

destinados a estes dois setores da agricultura brasileira. 

Analisando dados obtidos no MAPA e no MDA em relação ao Plano Agrícola 

Pecuário e ao Plano Safra da Agricultura Familiar observa-se que foram investidos nas safras 

de 2014/2015 156,1 bilhões no agronegócio e 24,1 bilhões na agricultura camponesa. Nas 

safras de 2015/2016 os investimentos no agronegócio foram de 187,7 bilhões, enquanto para 

agricultura camponesa se destinaram 28,9 bilhões. 

Assim, percebe-se que os recursos direcionados à agricultura camponesa são 

irrelevantes perto do que se destina ao agronegócio e que promover o efetivo 

desenvolvimento de um território rural necessita que esta realidade seja modificada. 

 

4.3.2 Programa de Aquisição de Alimentos - PAA 

  

O PAA visa fortalecer a agricultura familiar, criando condições para que sua 

produção seja comercializada, e garantir a renda para os agricultores. É um programa do 

Governo Federal, o seu orçamento é composto por recursos do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do MDA. 

O programa foi criado pela Lei Nº 10.696, de 2 de julho de 2003. 

Art. 19. 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 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. 
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§ 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; do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; e da Educação, para operacionalização do Programa de que trata o 

caput deste artigo. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.524, de 24/9/2007) 

§ 4º A aquisição de produtos na forma do caput somente poderá ser feita nos limites 

das disponibilidades orçamentárias e financeiras. (BRASIL, 2003). 

 

Conforme este Artigo 19 desta Lei 10.696/03, o alcance do PAA não é só o meio 

rural, ele também chega ao meio urbano ao atender pessoas que se encontram em situação de 

insegurança alimentar e nutricional e, por isso, contribui tanto para a segurança quanto para a 

soberania alimentar do país. 

Nas fotos 1, 2 e 3 é possível ver algumas das plantações dos assentamentos que são 

destinadas aos programas PAA e PNAE. 

 

Foto 1: Produção de Pimenta em Lote do Assentamento Terra e Liberdade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015). 

 

 

Foto 2: Produção de Horta em Lote do Assentamento São Domingos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015) 
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Foto 3: Plantação de Abacaxi em Lote do Assentamento Santa Helena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015) 

 

Para o programa PAA são produzidos nos lotes dos assentamentos hortaliças, frutas e 

verduras. Aqueles que desejam participar do programa individualmente como fornecedores de 

alimentos precisam possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), que é a declaração 

que qualifica a família como sendo da agricultura familiar e que lhe garante acesso às 

políticas públicas. 

O programa possui um grupo gestor formado por representantes dos seguintes 

órgãos: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério da Fazenda; e Ministério da Educação. 

O PAA “[...] 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”. (DIAS, 2012, p. 128). 

Para Grisa e Wesz Júnior (2010) o PAA vem ganhando notoriedade desde sua 

criação. Objetiva promover a comercialização dos produtos da agricultura familiar 

viabilizando os canais de escoamento e assegurando preços justos. 

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. (GRISA e WESZ JÚNIOR, 2010, p. 3). 

 

Em Jataí o programa tem ajudado a aumentar a renda das famílias assentadas e 

promovido acesso à alimentação para aqueles que se encontram em situação de insegurança 

alimentar. Mas, a valorização da agricultura familiar ainda é algo que o programa não tem 

alcançado com êxito. O NEAF/UFG auxilia neste processo, promovendo pesquisas e feiras de 

exposição para os produtos advindos da agricultura familiar, mas ainda há um longo caminho 
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a ser percorrido para que, de fato, as produções realizadas nos assentamentos ganhem maior 

visibilidade na cidade. O PAA é desenvolvido nas modalidades de Doação Simultânea, 

Compra Direta, Formação de Estoques, PAA Leite e Compra Institucional. Como mostra o 

quadro 3. 

 

Quadro 3 – Modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos 

 

Modalidade Forma de acesso Limite 

Origem 

do 

Recurso 

Ação 

Compra da 

Agricultura 

Familiar 

para Doação 

Simultânea 

Individual R$ 4,5 mil 

MDS 

Responsável pela doação 

de produtos adquiridos da 

agricultura familiar a 

pessoas em situação de 

insegurança alimentar e 

nutricional. 

Organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 4,8 mil 

Formação 

de Estoques 

pela 

Agricultura 

Familiar – 

CPR 

Estoque 

Organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 8 mil 

MDS/M

DA 

Disponibiliza recursos 

para que organizações da 

agricultura familiar 

formem estoques de 

produtos para posterior 

comercialização. 

Compra 

Direta da 

Agricultura 

Familiar – 

CDAF 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 8 mil 

MDS/M

DA 

Voltada à aquisição de 

produtos em situação de 

baixa de preço ou em 

função da necessidade de 

atender a demandas de 

alimentos de populações 

em condição de 

insegurança alimentar. 

Incentivo à 

Produção e 

Incentivo de 

Leite – PAA 

Leite 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 

R$ 4 mil 

por 

semestre 

MDS 

Assegura a distribuição 

gratuita de leite em ações 

de combate à fome e à 

desnutrição de cidadãos 

que estejam em situação 

de vulnerabilidade social 

e/ou em estado de 

insegurança alimentar e 

nutricional. Atende os 

estados do Nordeste. 

Compra 

Institucional 

Individual ou organizações 

(cooperativas/associações) 
R$ 8 mil - 

Compra voltada para o 

atendimento de demandas 

regulares de consumo de 

alimentos por parte da 

União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios; 

Fonte: MDA (2015) 
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A unidade do PAA para qual as famílias assentadas entrevistadas entregam seus 

produtos em Jataí, trabalha com a modalidade de Doação Simultânea. 

Durante a pesquisa realizada com as famílias assentadas de Jataí-GO, foi possível 

perceber que a principal vantagem em participar do PAA é a garantia de renda, pois elas 

passam a possuir um lugar seguro para entregar seus produtos e sabem que irão receber o 

proposto pelo programa.  

Grisa e Wesz Júnior (2010) levantam algumas limitações do Programa, para eles há 

uma dificuldade na organização e no planejamento da produção, falta de assistência técnica, 

dificuldades no acesso ao DAP, atraso na liberação dos recursos e problemas nos transportes e 

armazenamento. 

Alguns destes problemas também foram levantados durante as entrevistas com as 

famílias assentadas em Jataí. Quando questionada sobre os desafios em participar do PAA 

uma assentada do assentamento São Domingos respondeu que: 

Demora em começar. Já colhi a produção, quando o programa começa já não tem 

produção, se não conseguir entregar é cortado do programa no ano seguinte. Falta de 

respeito com o agricultor familiar. Ter época certa para começar é o que precisa ser 

melhorado”. (Entrevistada 31) 

  

Um assentado do Assentamento Terra e Liberdade também levantou este problema. 

“Quando tem produção não tem entrega, e quando o PAA solicita os produtos, muitas vezes já 

até houve a perda da produção”. (Entrevistado 04)  

As fotos 4 e 5 mostram a produção em lote do assentamento Santa Rita, que segundo 

a assentada já estava na hora de fazer a colheita para entregar ao PAA e este ainda não havia 

começado a receber os alimentos. 

 

Foto 4: Produção de Horta em Lote do Assentamento Santa Rita 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015). 
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Foto 5: Produção de Horta em Lote do Assentamento Santa Rita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015)    

 

A demora em começar a receber os produtos, por parte do PAA no ano de 2015 se 

deu devido a um atraso no repasse da liberação dos recursos federais. 

Além da demora em começar, muitas famílias assentadas também ressaltaram que a 

falta de transporte dificulta a participação no programa, pois são elas que têm que levar a 

produção até a unidade do PAA em Jataí. “Como o programa não possui um transporte para 

buscar a produção no assentamento os próprios assentados é que tem que levar”. 

(Entrevistado 02). 

Resumidamente, entre as dificuldades e os desafios de participação no PAA que 

foram levantados durante as entrevistas com as famílias assentadas em Jataí-GO estão: 

demora em começar a receber os produtos (que em Jataí, no ano de 2015, se deu devido a um 

atraso no repasse da liberação dos recursos federais, essa demora ocasionou a perda de parte 

da produção), falta de transporte para levar a produção dos assentamentos até a unidade do 

PAA, e falta de assistência técnica, que é muito importante para que haja melhorias na 

produção e se possa ter produções orgânicas e agroecológicas. 

Estes foram apontamentos presentes em todos os assentamentos visitados em Jataí. 

Os alimentos produzidos por agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 

comunidades indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são comprados pelo 

programa dispensando licitação. Como os alimentos têm que ser destinados a pessoas que se 

encontram em situação de insegurança alimentar, são fornecidos para entidades sócio-

assistenciais, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, entre outros. Segundo a Unidade 

do PAA em Jataí-GO, estão cadastradas 68 instituições para as quais são destinados, via PAA, 

os produtos da agricultura familiar. Além disso, os próprios agricultores familiares podem 

ficar com uma parte da produção para comercializarem. 
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O programa estimula a produção orgânica e agroecológica, primando por uma 

alimentação saudável, pela diversidade de alimentos, pela preservação do meio ambiente e 

pela valorização dos saberes e potencialidades locais. 

Porém, nos lotes dos assentamentos visitados em Jataí-GO, não há produções 

orgânicas ou agroecológicas e a justificava é, principalmente, a inexistência de assistência 

técnica que, segundo as famílias assentadas, é fundamental para esses tipos produção, que 

também são mais trabalhosas, no combate a pragas, por exemplo. 

Durante as entrevistas as famílias assentadas disseram se sentirem muito insatisfeitas 

com relação à assistência técnica nos assentamentos, que é inexistente ou insatisfatória. 

Muitos entrevistados ressaltaram que os técnicos só vão aos lotes se forem chamados, que 

nem sempre isso ocorre de forma rápida e que a assistência técnica regular seria fundamental 

para eles melhorarem a produção e também para investirem em sistemas agroecológicos. 

Para que de fato o PAA atinja seu objetivo de combate a fome e de fortalecimento da 

agricultura familiar é necessária a inserção, nele, de mais famílias camponesas, o que só será 

possível quanto houver melhorias como a existência de transporte para buscar as produções e 

levar até a unidade do PAA destinada.  

Ainda assim, o PAA tem contribuído com a agricultura familiar, garantindo a 

comercialização. Neste sentido, Peixoto e Oliveira (2015) afirmam que o PAA tem buscado 

associar o crescimento ao desenvolvimento econômico. 

 

4.3.3 Programa Nacional de Alimentação Escola - PNAE 

 

Ribeiro, Ceratti e Broch (2013) afirmam que os altos índices de desnutrição infantil e 

suas consequências danosas levaram a medidas intervencionistas, dando origem às políticas 

de suplementação alimentar materno-infantil. Porém, somente no início de 1950 a 

alimentação escolar começou a ser pensada como uma política pública. 

Os primeiros esboços de atuação do Governo Federal em relação à oferta de merenda 

escolar se deu na década de 1940, porém, sem êxito por falta de orçamento específico para tal 

ação. Foi somente na década seguinte (1950) que foi elaborado um Plano Nacional de 

Alimentação e Nutrição, estruturando um programa de merenda escolar sob a 

responsabilidade do poder público. Este plano deu origem ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar que, atualmente, por meio de decretos e leis, tem o intuito de garantir 

alimentação escolar. 
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Entre estes programas está o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PRONAN) que em 1979 passou a se chamar PNAE. 

O PNAE, além de contribuir para a promoção da segurança e de bons hábitos 

alimentares, garante renda para os agricultores familiares locais que fornecem os alimentos, o 

que significa desenvolvimento econômico e social. 

Já na Resolução n.° 15 de 16 de junho de 2003, o objetivo do PNAE passa a ser o de 

“suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a garantir a 

implantação da política de Segurança Alimentar e contribuir para a formação de 

bons hábitos alimentares”. (TRICHES E GRISA, 2015, p. 17). 

 

O PNAE fornece alimentos a estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio 

das escolas públicas e filantrópicas e estimula a compra de alimentos variados e produzidos 

por agricultores familiares do município onde a escola se encontra. 

Art. 4º O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE tem por objetivo 

contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, 

o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 

meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. 

Art. 5º Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução 

do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal, aos 

Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, em conformidade com o disposto no art. 208 da Constituição 

Federal e observadas as disposições desta Lei. 

§ 1º A transferência dos recursos financeiros, objetivando a execução do PNAE, será 

efetivada automaticamente pelo FNDE, sem necessidade de convênio, ajuste, acordo 

ou contrato, mediante depósito em conta corrente específica. 

§ 2º Os recursos financeiros de que trata o § 1º deverão ser incluídos nos orçamentos 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e serão utilizados 

exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios. (BRASIL, 2009). 

 

Segundo Triches e Grisa (2015), somente em 2009, com a promulgação da Lei n.° 

11.947 e da Resolução n.° 38 (atualizada pela Resolução 26/2013), torna-se obrigatório que 

no mínimo 30% dos alimentos destinados para a merenda escolar sejam provenientes da 

agricultura familiar, o que, além de ajudar no desenvolvimento do próprio município, 

contribui para a diversificação da alimentação escolar. 

O PNAE prioriza os alimentos orgânicos, tendo por objetivo fornecer uma 

alimentação mais saudável aos estudantes e contribuir para o desenvolvimento sustentável 

regional. 

O apoio ao desenvolvimento sustentável local ocorre pela priorização da compra de 

produtos diversificados, orgânicos ou agroecológicos, e que sejam produzidos no 

próprio município onde está localizada a escola, ou na mesma região, com especial 

atenção aos assentamentos rurais e comunidades indígenas e quilombolas. Nesse 

sentido, para o município, significa a geração de emprego e renda, fortalecendo e 

diversificando a economia local, e valorizando as especificidades e os hábitos 

alimentares locais. (FNDE, 2016, p. 5). 
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Mas, o que se observou durante a pesquisa de campo nos assentamentos de Jataí-GO 

é que as produções orgânicas e agroecológicas destinadas ao PNAE, assim como as 

destinadas ao PAA, são inexistentes devido à falta de assistência técnica. 

Outro fator positivo do PNAE é o fato de ele fortalecer a cultura, pois como os 

alimentos são provenientes da agricultura familiar local acabam expressando a tradição e os 

costumes. Nas escolas, pode-se promover uma discussão sobre a contribuição da agricultura 

familiar para a economia local, além de mostrar aos alunos a importância de uma alimentação 

saudável. 

Em Jataí-GO isso ainda não é uma realidade efetiva, pois falta inserir nos conteúdos 

didáticos uma discussão maior sobre os alimentos que estão sendo oferecidos na merenda, 

como forma de mostrar aos alunos que estes alimentos são fonte de renda de muitas famílias e 

que são provenientes da agricultura familiar. 

O PNAE conta com um nutricionista como responsável-técnico que, segundo o 

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem o papel de planejar um 

cardápio nutritivo para a alimentação escolar que respeite a cultura e a vocação agrícola local. 

Em Jataí-GO, o PNAE municipal, que é o programa para qual as famílias assentadas 

entrevistadas entregam os produtos conta com duas nutricionistas responsáveis por este 

trabalho. 

O que foi perceptível nos assentamentos de Jataí é uma participação menor de 

famílias neste programa do que no PAA, como mostra o gráfico 1.  
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Gráfico 1: Percentual de famílias assentadas que participam do  PAA e PNAE 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

Organizado por: SILVA (2015) 

 

Essa menor participação no PNAE do que no PAA pode ser explicada por algumas 

exigências e desafios apresentados neste programa. Segundo uma assentada o PNAE preza 

por regularidade, qualidade e quantidade. Assim, ao contrario do PAA que aceita frutas e 

verduras de tamanhos diversos o PNAE, exige um padrão para estes alimentos. 

“Não consigo produzir o tanto esperado, com a qualidade exigida pela merenda 

escolar”. (Entrevistada 29). 

Outro ponto negativo que foi levantado pelas famílias assentadas a respeito do PNAE 

também presente no PAA é a falta de transporte para levar os alimentos na cidade, até o órgão 

responsável pela merenda escolar. 

Em Jataí as famílias entrevistadas entregam apenas para o PNAE municipal, pois 

para este programa levam a produção até a unidade de Jataí, enquanto que se quisessem 

participar do PNAE estadual teriam que levar a produção até as escolas, ficando assim 

inviável para muitos. 

Para Grisa e Wesz Júnior (2010) é preciso fortalecer as organizações dos agricultores 

e o controle social tanto do PAA quanto do PNAE. 

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. (DIAS, 2012, p. 49). 
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Neste sentido, estes programas não têm promovido de fato a igualdade e o 

desenvolvimento sócio-político citado pela autora acima, em que o compromisso do Estado e 

da sociedade em relação aos programas PAA e PNAE, não tem sido com o objetivo de 

modificar efetivamente a vida das famílias assentadas do Território Rural de Identidade 

Parque das Emas, mas apenas garantir um mecanismo que facilite a comercialização dos 

produtos e elevar um pouco a renda daqueles que conseguem acessar os programas. 

O objetivo destes programas é estimular a produção dos agricultores familiares, 

assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e tradicionais, primando pela busca de 

produtos mais saudáveis, pela biodiversidade e pela soberania alimentar. 

Porém, o que se verificou durante a pesquisa de campo nos assentamentos de Jataí é 

que o maior incentivo para a produção que é dada às famílias assentadas é a remuneração, não 

fica claro para elas a importância de seu papel na sociedade, do quanto sua produção pode 

contribuir para o combate a fome, levando alimentos mais saudáveis às populações carentes e 

a merenda escolar. 

Além disso, se tratando da busca por alimentos saudáveis, tanto o PAA quanto o 

PNAE estimulam, pelo menos no papel, produções orgânicas e agroecológicas, mas, em Jataí, 

nos lotes dos assentamentos visitados as produções deste tipo são inexistentes. As famílias 

assentadas primam por uma produção mais saudável, porém serem agroecológicos ainda é 

apenas um sonho expresso por muitos dos entrevistados.  

O trabalho feito pelo NEAF/UFG nos assentamentos de Jataí tem sido um grande 

influenciador neste processo de produzir alimentos saudáveis, muitas famílias passam a ter 

mais consciência da importância desta produção a partir do momento em que adquirem 

informações a respeito dos males provocados pelo uso indiscriminado dos venenos e insumos 

químicos, a troca de sementes crioulas também incentiva as famílias. Mas, para tornar suas 

produções de fato orgânicas ou agroecológicas é necessários cursos, recursos financeiros e 

assistência técnica, que as famílias assentadas ainda não possuem.  

 

4.3.4 Financiamento e Renegociação de Dívidas 

 

Obter financiamento para a produção é uma garantia para que ela se efetive, mas 

significa também a contração de uma dívida. A pesquisa constatou que 44% das 36 famílias 

assentadas entrevistados já obtiveram financiamentos, como mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Percentual de famílias assentadas que realizaram financiamentos  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

Segundo estas famílias os financiamentos foram realizados visando melhorar suas 

produções e também a infraestrutura de seus lotes, mas a falta de assistência técnica 

impossibilitou o retorno financeiro esperado, provocando o endividamento, a inadimplência 

quanto aos pagamentos das parcelas e, consequentemente, elas ficaram impedidas de 

acessarem outros recursos. 

Aquelas que se encontram inadimplentes foram questionados sobre a renegociação 

de dívidas, 63% disseram querer renegociar (como mostra o gráfico 3) e até mesmo realizar 

outros financiamentos para melhorar suas produções, mas, devido à burocracia e à falta de 

conhecimento sobre como renegociar suas dívidas, acabam por permanecerem na 

inadimplência. 
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Gráfico 3 – Percentual de famílias assentadas que renegociaram ou gostariam de renegociar 

as dívidas obtidas com financiamentos 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

Organizado por: SILVA (2015) 

 

 Algumas famílias assentadas que estão renegociando as dívidas disseram que 

conseguiram isso procurando o banco, mas outras famílias que procuraram o banco para a 

renegociação da dívida ainda não tinham sido atendidas até o momento da realização das 

entrevistas, estando, assim, inadimplentes. 

Uma família assentada relatou que tinha conseguido renegociar a dívida e estava 

pagando um valor mensal, mas a renda obtida com sua produção não foi suficiente para 

continuar pagando e ficou inadimplente novamente. 

Entre os entrevistados, apenas uma família assentada disse ter feito um 

financiamento e ter conseguido quitá-lo sem a renegociação. Outra família assentada também 

já conseguiu quitar o financiamento, mas necessitou fazer a renegociação da dívida. 

No Assentamento Santa Rita as famílias entrevistadas disseram que o aval cruzado
2
, 

foi o motivo de não conseguirem quitar suas dívidas, pois segundo os entrevistados, não 

adianta pagar somente a parte que lhes cabe. Para quitarem o financiamento, precisam pagar 

também a parte das demais famílias que estavam no assentamento na época do financiamento 

e que já deixaram seus lotes. 

                                                           
2
 Quando o financiamento é realizado em nome do grupo, em que todos se tornam avalistas uns dos outros. 
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Neste sentido, a pesquisa constatou que as famílias assentadas necessitam de 

orientação e o Colegiado Territorial tem, então, entre suas diversas tarefas a de buscar auxílio 

para que estas famílias possam renegociar suas dívidas e acessarem novamente 

financiamentos para melhoria de suas produções e da infraestrutura de seus lotes. 

Assim, para o município de Jataí-GO, compor o Território Rural de Identidade 

Parque das Emas é muito positivo, pois as famílias assentadas, que são fundamentais no 

processo de desenvolvimento do Território, têm ganhado espaço para lutarem por melhorias, 

mas este espaço ainda precisa ser ampliado, integrando governo e sociedade na busca pelo 

Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável. 
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5. INVESTIGAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS EM JATAÍ – CONTRIBUIÇÃO PARA 

O PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

 

A pesquisa de campo foi realizada através de questionários semiestruturados com 36 

famílias assentadas em 9 dos 10 assentamentos de Jataí, sendo eles: Terra e Liberdade, 

Rômulo Souza Pereira, Nossa Senhora de Guadalupe, Santa Rita, Rio Paraíso, Rio Claro, São 

Domingos, Santa Helena e Torres. Não foram realizadas entrevistas no Assentamento Campo 

Belo, devido às famílias assentadas não entregam para o PAA e o PNAE, e não foi possível 

contato com nenhuma destas famílias até fim da pesquisa de campo para marcar a entrevista a 

fim de se verificar a existência de dívidas e a necessidade de se renegociá-las. 

Durante a pesquisa de campo foi possível perceber que os camponeses dos 

assentamentos de Jataí tiveram, no geral, trajetórias similares, pois 59% dos entrevistados já 

estavam no meio rural antes de entrarem no assentamento. Como mostra o Gráfico 4 

 

Gráfico 4 – Atividade econômica desenvolvida pelos entrevistados anterior à luta pela terra 

 
Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

Organizado por: SILVA (2015) 

 

Embora fossem trabalhadores rurais, não eram donos da terra, trabalhavam em 

propriedades de terceiros e carregavam o sonho de um dia trabalharem em suas próprias 

terras, serem livres e autônomos.  
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Do total de entrevistados, 51% são naturais de Jataí, porém há nos assentamentos 

pessoas que vieram de outras cidades do Estado de Goiás e também de outros estados, como 

mostra o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Estados de origem dos entrevistados 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

Muitos foram os que deixaram seus locais de origem e partiram para Jataí em busca 

de um pedaço de terra para produzir. Entre os relatos obtidos no campo há aqueles que 

possuíam algum recurso para iniciar sua vida no assentamento, outros que foram apenas com 

a vontade de conquistar a terra e os conhecimentos que já tinham do meio rural, há, ainda, 

casos de camponeses que trabalhavam com determinadas atividades e que vindo para Jataí 

tiveram que aprender sobre culturas totalmente diferentes das que estavam acostumadas. 

Quando questionados sobre como avaliam suas vidas nos assentamentos, os 

entrevistados ressaltaram pontos positivos e negativos, mas também conseguiram mensurar 

sua situação como ruim, regular, boa, ótima e melhor, como é visto no gráfico 6. 

Entre os entrevistados, 33% disseram ter uma vida boa no assentamento, mas 

ressaltaram que para melhorar seria preciso mais recursos financeiros, melhorias das estradas, 

saúde, educação, entre outros. 31% garantiu ter uma vida melhor após a inserção na luta pela 

terra. 
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Gráfico 6 – Auto avaliação das famílias em relação à condição de vida nos assentamentos  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

Segundo relataram, entre os principais motivos de preferirem sua situação de vida 

atual, ou seja, sua vida no assentamento, é por possuírem autonomia, trabalharem por conta 

própria, serem livres. 

Falar da liberdade do trabalhador rural enquanto controlador de seu tempo e espaço é 

algo confirmado também através da fala de Bombardi (2004, p. 200): “ter a própria terra 

significa concretizar um sonho de liberdade e autonomia. Esta autonomia diz respeito ao 

controle total do processo de trabalho na terra, o que significa ser senhor do próprio tempo e 

do próprio espaço”. 

Ser livre depende também das condições que se dá aos camponeses para que eles 

possam fazer suas produções serem rentáveis e lhes darem condições de sobreviver no campo. 

Neste sentido, a autonomia e a tranquilidade nos assentamentos foram levantados 

como pontos positivos, porém, entre os problemas mais destacados pelas famílias, encontram-

se a falta de recursos financeiros para melhorar suas produções e até mesmo a infraestrutura 

dos lotes e a falta de assistência técnica. 

Em relação à assistência técnica para a produção do PAA, 80% dos entrevistados 

disseram não possuí-la; para as produções destinadas ao PNAE, 73% também afirmaram não 

possuir essa assistência, como mostram os gráficos 7 e 8. 
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Gráfico 7 – Percentual de famílias que possuem assistência técnica para produção destinada 

ao PAA 

  

 Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

Gráfico 8 – Percentual de famílias que possuem assistência técnica para produção destinada 

ao PNAE 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

A falta de assistência técnica impede que as famílias assentadas possam contar com 

um profissional capaz de lhes orientar quanto à utilização de recursos provenientes das 
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políticas públicas, ao combate de pragas, à melhoria da produção, entre outros, dificultando, 

assim, o legítimo desenvolvimento do Território. 

Durante as entrevistas, as famílias assentadas que afirmaram receber orientação 

técnica disseram que ela é oferecida pela EMATER, pelo PAA e, no caso do Assentamento 

Rio Paraíso, da Cooperativa Mista Agropecuária do Rio Doce (COPARPA). 

Embora seja previsto que os programas contidos no Plano Safra para a agricultura 

familiar devam oferecer assistência técnica, a realidade que se percebe nos assentamentos de 

Jataí é que esta assistência não ocorre de forma regular ou é inexistente, prejudicando muito a 

produção e a transição para agriculturas de base ecológica. 

Outros problemas também foram levantados, como: distância da cidade, estradas 

ruins, falta de assistência à saúde e também problemas com a falta de água. Além disso, o uso 

de agrotóxicos em lavouras vizinhas aos assentamentos também foi abordado como um 

problema que tem prejudicado a vida e as plantações nos lotes. 

Uma assentada do Assentamento São Domingos ressaltou que os filhos, alérgicos, 

sofrem na época da seca por conta dos agrotóxicos lançados na lavoura perto de seu lote. 

Outra assentada do mesmo assentamento disse que sua produção tem sido 

prejudicada por conta destes agrotóxicos que são lançados nas lavouras vizinhas, mas que 

acabam atingindo a sua plantação, ocasionando o aparecimento de pragas que ela não tem 

conseguido combater sem a ajuda de um técnico especializado. Segundo ela, como não há 

assistência técnica no assentamento, acaba ficando no prejuízo. Esta assentada diz se sentir 

abandonada pelo governo. 

Na foto 6 a assentada mostra sua plantação que, segundo ela, foi afetada pelo uso de 

agrotóxicos pelos vizinhos.     
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Foto 6: Plantação de Horta Prejudicada em Lote do Assentamento São 

Domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SILVA (2015). 

 

Em relação a mão-de-obra, 86% das famílias entrevistadas disseram que esta é 

composta pela própria família, como mostra o gráfico 9. 

 

Gráfico 9 – Tipo de mão de obra utilizada na produção nos assentamentos em Jataí-GO   

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015 

Organizado por: SILVA (2015) 

 

Apenas 14% das famílias entrevistadas disseram ter ajudantes durante um período da 

produção. Nos demais lotes pesquisados a mão-de-obra é composta somente pela família. 

Em relação aos conhecimentos que as famílias assentadas têm sobre a existência do 

Território Rural de Identidade Parque das Emas e da participação de Jataí nele, foram obtidos 

86% 

14% 

Familiar 

Familiar Mais 

Ajudante 



76 

dados preocupantes, pois, mesmo que 32 famílias assentadas tenham dito que sabem da 

existência do território, 16 desconhecem a participação de Jataí neste território, como mostra 

o gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Conhecimento da existência do Território Rural de Identidade 

Parque das Emas e da participação de Jataí no Território. 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015) 

 

Analisando os dados do gráfico 10, é possível perceber que 16 das 36 famílias 

assentadas desconhecem a participação de Jataí no Território, mas, levando-se em 

consideração as respostas dadas durante a entrevista, mesmo os que disseram saber da 

existência do Território e até da participação de Jataí nele, não possuem a noção da 

importância de fazerem parte de um Território Rural de Identidade. Além disso, apenas 10 

entrevistados disserem já ter participado das reuniões do Colegiado, alegando, em sua 

maioria, não serem comunicados a respeito destas reuniões. 

Percebe-se então que 26 das 36 famílias entrevistadas estão alienadas a respeito de 

todo o processo e, como consequência, não estão se fazendo ouvir para que possam contribuir 

com o desenvolvimento do território. 

Durante a pesquisa de campo, a falta de recursos financeiros destinados à agricultura 

familiar foi um problema muito apontado na fala dos entrevistados. Eles afirmaram que o 

governo pouco tem investido nos assentamentos, dificultando a melhoria nas produções e, 

consequentemente, na vida das famílias assentadas. 
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Um obstáculo ao desenvolvimento do território rural se refere ao orçamento. Peixoto 

e Oliveira (2015), afirmam que a desproporcionalidade entre os recursos destinados à 

agricultura familiar e à agricultura empresarial é uma barreira para a efetivação do 

desenvolvimento territorial rural. 

Sendo assim, a agricultura familiar continua sendo pouco considerada nas decisões 

dos governantes, que não têm visto esta classe como capaz de promover o desenvolvimento e 

o crescimento do país. 

O PAA e o PNAE são programas que podem contribuir para diminuir as 

desigualdades no campo, mas, para que isso ocorra, os problemas apresentados precisam ser 

solucionados. 

Nos assentamentos do município de Jataí, a participação das famílias assentadas no 

PAA e no PNAE acaba ocorrendo de forma desigual. Quando se analisa o transporte dos 

alimentos nota-se que algumas famílias acabam não participando por não terem como levar a 

produção até a cidade. “Já houve casos de famílias desistirem do programa por falta de 

transporte” (Entrevistado 05).  

Neste sentido, o PTDRS necessita levar em conta as diferenças existentes entre os 

próprios membros do Território, buscando atender às necessidades daqueles que possuem 

menos recursos para, então, criar uma condição de igualdade de desenvolvimento que consiga 

atingir a todos. 

Em relação a renegociação de dividas com Financiamentos realizados pelas famílias 

assentadas, o gráfico 11 mostra que 94% dos financiamentos foram de fato investidos nas 

atividades propostas inicialmente, mas, segundo o que foi relatado na pesquisa de campo, a 

falta de orientação sobre a melhor forma de investir foi um dos principais motivos para que 

não obtivessem sucesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

Gráfico 11 – Destinação efetiva do recurso financiado para a atividade proposta  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

Porém, houve um caso no Assentamento Santa Rita em que uma família relatou que 

recebeu orientação para investir em determinada produção, mas esta orientação acabou 

acarretando prejuízo e não lucro.  

A família fez um financiamento no PRONAF para investir em gado leiteiro, a 

produção não gerou o lucro esperado. Foi informado que havia um projeto em que jovens 

profissionais de diversas áreas davam assistência. Estes técnicos sugeriram a compra de um 

gado que não produziu leite e não atendeu às necessidades, gerando, assim, o prejuízo. Esta 

família disse já ter quitado uma parte do financiamento, mas, como foi feito aval cruzado e 

outras famílias já abandonaram o assentamento deixando a dívida, as famílias que ficaram não 

conseguem pagar sua parte e a parte dos avalizados, ficando com o título de mal pagadores, 

sem ter como realizar outros financiamentos. 

O gráfico 12 mostra a porcentagem de entrevistados que responderam se as 

atividades para quais os financiamentos foram realizados geraram ou não o lucro esperado. 
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Gráfico 12 – Geração do lucro esperado com os recursos obtidos via financiamentos 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

Analisando o gráfico 12, constata-se que 56% dos entrevistados disseram que as 

atividades para quais os financiamentos foram realizados não geraram o lucro esperado; 13% 

disseram que geraram lucros parcialmente, pois investiram em mais de uma atividade 

produtiva e algumas não deram lucro ou até mesmo deram prejuízo e outras conseguiram 

gerar o lucro que era esperado.  

Em relação à situação de pagamento 50% encontra-se em atraso, como mostra o 

gráfico 13.  
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Gráfico 13 – Status do pagamento dos financiamentos  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 2015. 

Organizado por: SILVA (2015). 

 

A justificativa para o atraso no pagamento foi o fato de a produção não gerar o lucro 

esperado; algumas vezes até mesmo gerou prejuízo. Um assentado relatou que investiu em 

gado leiteiro, mas como não teve o retorno que esperava, o vendeu para pagar o 

financiamento, e nem mesmo assim conseguiu quitá-lo. 

Entre os entrevistados, 44% disseram que estão com as parcelas dos financiamentos 

em dia. Relataram que são financiamentos recentes, alguns ainda se encontravam no período 

de carência.  

Durante a pesquisa foi possível perceber que as famílias assentadas reconhecem que 

o NEAF/UFG tem feito um trabalho relevante, nos assentamentos de Jataí, de orientação e 

também, de divulgação da importância da agricultura familiar. Está sempre realizando 

pesquisas, incentivando as produções agroecológicas e proporcionado espaços para que as 

famílias assentadas possam expor suas produções e para a troca de conhecimentos, tudo isso 

como forma de fortalecer o campesinato. 

Uma assentada do assentamento São Domingos disse se orgulhar de ter uma 

produção diversificada em seu lote. Fez questão de mostrar toda a produção e ressaltou ainda 

o desejo de realizar parcerias com o NEAF para a transição agroecológica. 

Além de participarem do PAA e do PNAE, as famílias assentadas têm buscado 

diversificar suas produções para atingirem outros mercados como as feiras ou as vendas em 

casa. As fotos 7, 8 e 9 mostram parte de suas produções. 
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Foto 7: Produção de Pimenta em Lote do Assentamento Rômulo Souza 

Pereira  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015). 
 

Foto 8: Produção de Mel em Lote do Assentamento Santa Rita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015). 

 

Foto 9: Produção Artesanal em Lote do Assentamento Rio Paraíso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA (2015). 
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As fotos 10 e 11 mostram a Agro Centro-Oeste Familiar que é uma feira voltada para 

a agricultura familiar e que no ano de 2015, foi promovida pela Escola de Agronomia e 

realizada na UFG de Goiânia. O Território Rural de Identidade Parque das Emas e o NEAF 

mostraram stands nessa feira para exposição e comercialização das produções das famílias 

assentadas de Jataí. A UFG Regional Jataí também disponibilizou ônibus para os agricultores 

familiares que se interessaram em participar e a hospedagem gratuita para eles ficou sob a 

responsabilidade da EMATER. 

 

Foto 10: Agro Centro-Oeste Familiar 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Santos (2015). 

 

Foto 11: Agro Centro-Oeste Familiar 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Santos (2015) 

 

Para Jataí, participar do Território Rural de Identidade Parque das Emas é muito 

positivo. Através dessa entidade, mais investimentos podem ser acessados, trazendo recursos 

às famílias assentadas que necessitam de incentivos para terem condições de fortalecer a 

agricultura camponesa. 
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As famílias assentadas, que são fundamentais no processo de desenvolvimento do 

Território Rural de Identidade Parque das Emas, têm ganhado espaço para lutarem por 

melhorias, mas este espaço ainda precisa ser ampliado, integrando governo e sociedade em 

busca do Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 A preocupação com o desenvolvimento socioeconômico sustentável do campo no 

Brasil levou à criação pelo Governo Federal, a partir de 2003, dos Territórios Rurais de 

Identidade, como resultado das pressões de grupos e entidades de representação camponesa. 

A criação dos territórios rurais busca combater a pobreza rural criando oportunidades 

econômicas, sociais, políticas e culturais por meio de programas e políticas públicas voltadas 

para a agricultura familiar. 

Neste trabalho estudamos os programas contidos no Plano Safra, PAA e PNAE, bem 

como a renegociação de dívidas nos assentamentos do município de Jataí - GO com o intuito 

de contribuir com os trabalhos do Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial do 

Território Rural de Identidade Parque das Emas. 

A pesquisa possibilitou, através do embasamento teórico, compreender que as 

políticas públicas antes voltadas para o campo brasileiro tinham um caráter setorial, visando 

inserir o país no moderno capitalismo.  

Em decorrência desta realidade, a luta do campesinato se fortalece a partir de 

movimentos sociais como o MST e entidades como a CPT, trilhando uma reforma agrária 

legítima que, além do acesso à terra, conceda aos camponeses condições de torná-la 

produtivas. 

A plena reforma agrária ainda é um desafio no Brasil, embora seja sabido da política 

de assentamentos rurais. A conquista de terra por aqueles que historicamente foram dela 

excluídos ainda é sonho para a maioria. 

Jataí possui 10 assentamentos rurais que enfrentam problemas como falta de água, 

energia elétrica e de atendimento médico, inexistência de escolas, estradas ruins, dificuldade 

de acesso a créditos e falta de assistência técnica. Este cenário revela que somente a conquista 

da terra não resolve a questão fundiária, é preciso dar condições às famílias assentadas para 

tornarem suas terras produtivas. 

A criação dos Territórios Rurais trouxeram avanços, aproximando as políticas 

públicas dos assentamentos. No que tange ao Território Rural de Identidade Parque das Emas, 

programas como o PAA, o PNAE e a orientação quanto à renegociação de dívidas são ações 

que tem tido importância às famílias ali existentes. 

Os dados pesquisados junto à EMATER e à unidade do PAA em Jataí apontam que 

80 famílias assentadas participam do PAA e do PNAE, dentre as quais 36 famílias foram 
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entrevistadas. Constatou-se que muitos são os desafios que estas famílias têm enfrentado para 

se manterem no campo.  

Em se tratando dos programas PAA e PNAE, um dos principais problemas é a falta 

de transporte para recolher os produtos nos assentamentos e leva-los até a unidade do PAA e 

da merenda escolar em Jataí, bem como a falta de assistência técnica regular, para 

acompanhar os processos produtivos. 

Em relação aos benefícios de se participar, tanto do PAA quanto do PNAE, as 

famílias ressaltaram que estes programas garantem um canal de comercialização e têm 

contribuído com o aumento da renda. 

No que tange à produção orgânica e agroecológica, incentivadas pelo Plano Safra e 

pelos programas PAA e pelo PNAE, não foram identificados nos lotes das famílias 

pesquisadas. Os interlocutores entrevistados expressam a importância deste modelo 

produtivo, isento de agrotóxicos, mas alegam que a falta de assistência técnica tem impedido 

a transição e a manutenção destas produções. 

O NEAF/UFG tem atuado nos assentamentos de Jataí e de outros municípios do 

Território Rural de Identidade Parque das Emas, assessorando a produção orgânica 

agroecológica. 

O Núcleo possui uma equipe multidisciplinar direcionada à agricultura camponesa, 

atuando por meio de pesquisas, ações, cursos, eventos e apoio à comercialização. Um dos 

pilares dos trabalhos são as sementes crioulas. 

Além disso, os trabalhos publicados pelo NEAF também contribuem com a 

divulgação de conhecimentos e de experiências desenvolvidas em assentamentos do 

Território. 

Embora o NEAF tenha realizado bons trabalhos no Território desde 2009, tendo seus 

resultados reconhecidos, não atinge a totalidade dos problemas, nem alcança os resultados 

ambicionados, pois não há rubrica nem quadro de pessoal destinados especificamente ao 

Núcleo, de maneira a garantir a constância dos trabalhos, que ficam limitados a editais. 

Em relação aos financiamentos e dívidas, a pesquisa elucida que, no geral, os 

recursos financiados foram investidos nas atividades propostas, mas, que não puderam ser 

quitados pelo fato de a produção não ter gerando o lucro esperado. 

A inexistência de assistência técnica é o motivo principal a justificar o baixo retorno 

dos recursos aplicados no processo produtivo. 

Poucas foram as famílias que conseguiram renegociar as dívidas; falta orientação e 

conhecimento dos trâmites para que a haja a renegociação. A maioria encontra-se 
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inadimplente e sem condições de acessar outros recursos públicos, como financiamentos e 

políticas públicas. 

Os dados coletados por esta pesquisa visa contribuir para a elaboração de PTDRS do 

Território Rural de Identidade Parque das Emas, considerando que é necessário promover 

maior aproximação entre as famílias assentadas e o Território, explicitando como a 

participação organizada nas atividades do Território, no Colegiado e nas Plenárias podem 

servir para expor e solucionar problemas comuns, vivenciados em muitos dos assentamentos. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

Projeto de Pesquisa: O município de Jataí – GO no contexto do Território Rural de 

Identidade Parque das Emas. 

Apêndice A – Roteiro de entrevista com os camponeses assentados do município de Jataí 

Mestrando: Leidiane Cristina Monteiro Silva 

 

Projeto de Pesquisa: O município de Jataí – GO no contexto do Território Rural de 

Identidade Parque das Emas 

Apêndice A – Roteiro de entrevista com os camponeses assentados do município de Jataí 

Mestranda: Leidiane Cristina Monteiro Silva 

 

1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

1 – Assentamento _____________________________________________ Lote:___________ 

2 – Quantas pessoas moram no lote? _______ 

3 – Quantas pessoas contribuem para a renda da família? ________ 

4 – Grau de escolarização: (   ) Ensino Fundamental Incompleto     (   ) Ensino Fundamental 

Completo     (   ) Ensino Médio Incompleto     (   ) Ensino Médio Completo     (   ) Ensino 

Superior Incompleto     (   ) Ensino Superior Completo 

5 – Região de origem: ____________________ 

 

2 SOBRE A CHEGADA NO ASSENTAMENTO 

1 – Qual era sua ocupação antes de entrar na luta pela terra? Como eram suas condições de 

vida? 

2 – Como avalia sua vida no assentamento? Quais os principais problemas do assentamento? 

3– Como foi a ocupação da fazenda? 

 

3 SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

1 – Tem conhecimento da existência de um território constituído com o nome de Território 

Rural de Identidade Parque das Emas? 
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2 –Sabe que Jataí compõe este território? 

3 – Tem conhecimento da importância de Jataí compor este território? 

4 – Qual o seu conhecimento a respeito do Plano Safra? 

 

4 SOBRE A PRODUÇÃO DESTINADA AO PAA 

1 – Quais produtos produzidos no lote são destinados ao PAA? 

2 – Quais os custos da produção e quais os lucros obtidos, ou seja, a renda mensal? 

3 – Como é composta a mão de obra usada na produção? 

4 – Quais as vantagens de participar do PAA? Por quê? 

5 – Quais os desafios de participar do PAA? Por quê? 

6 – Vocês recebem orientação/assistência técnica para a produção destinada ao PAA? De 

onde? 

Em caso de resposta afirmativa  

 Estão satisfeitos com esta orientação/assistência técnica? Em que aspectos essa 

orientação poderia ser melhorada? 

Em caso de resposta negativa  

 Quais são as dificuldades e os problemas que vocês têm enfrentado para realizar estas 

produções? Como vocês se orientam para produzir? 

7 – Como se dá o transporte e entrega dos produtos? Há algum ponto que precisa ser 

melhorado neste transporte? 

8 – Vocês possuem algum tipo de produção orgânica ou agroecológica no assentamento 

destinada ao PAA? 

Em caso de resposta afirmativa 

 Esta produção aumenta ou reduz o trabalho despendido? Demanda mais mão de obra 

ou não?  

 O interesse do mercado por este tipo de produção é maior ou menor? 

 Os custos de produção são maiores que nas produções que não são orgânicas ou 

agroecológias? E os lucros são maiores ou inferiores neste tipo de produção? 

 

5 SOBRE A PRODUÇÃO DESTINADA AO PNAE  

1 – Quais produtos produzidos no lote são destinados ao PNAE? 

2 – Quais os custos da produção e quais os lucros obtidos, ou seja, a renda mensal? 

3 – Como é composta a mão de obra usada na produção? 
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4 – Quais as vantagens de participar do PNAE? Por quê? 

5 – Quais os desafios de participar do PNAE? Por quê? 

6 – Vocês recebem orientação/assistência técnica para a produção destinada ao PNAE? De 

onde? 

Em caso de resposta afirmativa 

 Estão satisfeitos com esta orientação/assistência técnica? Em que aspectos essa 

orientação poderia ser melhorada? 

Em caso de resposta negativa 

 Quais são as dificuldades e os problemas que vocês têm enfrentado para realizar estas 

produções? Como vocês se orientam para produzir? 

7 – Como se dá o transporte e entrega dos produtos? Há algum ponto que precisa ser 

melhorado neste transporte? 

8 – Vocês possuem algum tipo de produção orgânica ou agroecológica no assentamento 

destinada ao PNAE? 

Em caso de resposta afirmativa 

 Esta produção aumenta ou reduz o trabalho despendido? Demanda mais mão de obra 

ou não? 

 O interesse do mercado por este tipo de produção é maior ou menor? 

 Os custos de produção são maiores que nas produções que não são orgânicas ou 

agroecológias? E os lucros são maiores ou inferiores neste tipo de produção? 

 

6 SOBRE A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 

1 – Quais financiamentos já foram realizados por você? Em que ano foram realizados? E 

quais foram os valores destes financiamentos? 

2 – Os financiamentos foram feitos para investir em qual atividade? 

3 – Efetivamente o recurso financiado foi investido na atividade proposta? 

4 – Esta atividade gerou renda e lucros esperados após o financiamento? 

5 – O financiamento já foi quitado? O pagamento está em dia? 

6 – Caso haja problemas com o pagamento das parcelas do financiamento, qual o problema 

que não permitiu ou que não permite pagar as parcelas do financiamento ou quitá-lo? 

7 – Quanto foi pago e quanto ainda deve do valor financiado? 

8 – Gostaria de renegociar a dívida? 

9 – Caso consiga renegociar, quanto acredita que pode pagar mensalmente do valor restante? 
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 10 – Caso haja abatimento dos juros e redução do valor final, tem condições de quitar 

totalmente de uma única vez o financiamento? De quanto dispõe para a quitação total e de 

uma única vez do financiamento? 

11 – Quais prejuízos já teve por estar inadimplente com financiamentos? 

 

 


