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RESUMO 

 

Estuda-se a questão agrária e a pobreza no espaço agrário de Roraima, através da investigação 

em dois assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA): o 

P.A Jatobá e o P.A.D. Anauá. Configura-se o objeto de estudo no contexto da Amazônia 

brasileira, destacando-se as políticas do Estado e as lutas sociais dos trabalhadores camponeses 

nos assentamentos pesquisados. Analisa-se, especialmente, o período de 2003 a 2016, marcado: 

pelas contradições do desenvolvimento do modo de produção capitalista no país, intensificado 

no campo pelos processos de territorialização do capital monopolista na agricultura e 

monopolização do território camponês; e, pela regulação do Estado no combate à pobreza, 

particularmente na vigência dos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma 

Rousseff (2011-2016), através da implementação de políticas públicas compensatórias. 

Fundamenta-se a pesquisa e a análise teórico-metodológica do objeto no materialismo 

histórico-dialético da teoria marxista, considerando os conflitos e contradições da realidade. 

Pauta-se o estudo na investigação bibliográfica das categorias teóricas, na pesquisa documental 

de dados secundários em material impresso e da internet e na pesquisa empírica realizada no 

P.A. Jatobá e no P.A.D. Anauá entre os anos de 2017 e 2018, através de observação participante 

e entrevistas com 26 famílias camponesas. Na análise da questão agrária em Roraima destacam-

se os conflitos que envolveram a disputa pelo espaço agrário nos principais períodos históricos 

do desenvolvimento contraditório e combinado da acumulação capitalista no Brasil e na 

Amazônia brasileira. O primeiro período se caracteriza pela ocupação não-indígena do espaço 

até a criação das fazendas nacionais no vale do rio Branco. O segundo expressa o processo de 

consolidação de uma burguesia local na região do vale do rio Branco. O terceiro resulta dos 

processos de expropriação e exploração da riqueza mineral e vai até a criação do Território 

Federal. O quarto é marcado pela modernização conservadora na Amazônia brasileira, no pós-

1964 até a redemocratização do país. O último período caracteriza a questão agrária 

contemporânea, impulsionada pelo movimento de expansão do agronegócio para a Amazônia 

brasileira e seus impactos na agricultura camponesa e indígena em Roraima. Considera-se que 

as famílias camponesas que migraram para Roraima do final dos anos 1970 até os anos 2000, 

encontram nos assentamentos rurais um espaço de resistência e (re)criação da identidade 

camponesa, porque garantem o acesso à terra e possibilitam a produção e alimentação 

diversificadas. Os camponeses promovem processos de desaceleração da monopolização do 

território camponês, quando, organizados politicamente em seus coletivos e movimentos 

sociais, participam das políticas sociais de regulação da pobreza, mas negam a sujeição 
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completa da renda da terra camponesa ao capital e firmam estratégias que permitem ampliar a 

autonomia relativa do camponês. Contraditoriamente, resistem e (re)criam-se como 

camponeses(as) que enfrentam a pobreza absoluta nos assentamentos rurais do INCRA no 

estado de Roraima. 

 

Palavras-chave: Questão Agrária. Pobreza. Assentamentos Rurais. Resistência. Espaço. 
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ABSTRACT 

 

The agrarian issue and the poverty in the agrarian space of Roraima are studied, through the 

investigation in two settlements of the National Institute of Colonization and Agrarian Reform 

(INCRA): P.A Jatobá and P.A.D. Anauá. The object of study is configured in the context of the 

Brazilian Amazon, highlighting the State policies and the social struggles of peasant workers 

in the surveyed settlements. In particular, the period from 2003 to 2016 is analyzed, marked by: 

the contradictions of the development of the capitalist mode of production in the country, 

intensified in the countryside by the processes of territorialization of monopoly capital in 

agriculture and monopolization of peasant territory; and for the regulation of the State in the 

fight against poverty, particularly under the governments of Luís Inácio Lula da Silva (2003-

2010) and Dilma Rousseff (2011-2016), through the implementation of compensatory public 

policies. Theoretical-methodological research and analysis of the object is based on the 

historical-dialectical materialism of Marxist theory, considering the conflicts and contradictions 

of reality. The study is guided by the bibliographical investigation of the theoretical categories, 

in the documentary research of secondary data in printed material and on the internet and in the 

empirical research carried out in the P.A. Jatobá and in the P.A.D. Anauá between the years 

2017 and 2018, through participant observation and interviews with 26 peasant families. In the 

analysis of the agrarian issue in Roraima, we highlight the conflicts that involved the dispute 

for agrarian space in the main historical periods of the contradictory and combined development 

of capitalist accumulation in Brazil and in the Brazilian Amazon. The first period is 

characterized by the non-indigenous occupation of space until the creation of national farms in 

the Branco river valley. The second expresses the process of consolidating a local bourgeoisie 

in the region of the Branco river valley. The third results from the processes of expropriation 

and exploitation of mineral wealth and goes to the creation of the Federal Territory. The fourth 

is marked by conservative modernization in the Brazilian Amazon, from post-1964 until the 

country's redemocratization. The last period characterizes the contemporary agrarian issue, 

driven by the movement to expand agribusiness to the Brazilian Amazon and its impacts on 

peasant and indigenous agriculture in Roraima. It is considered that the peasant families that 

migrated to Roraima from the late 1970s until the 2000s, find in rural settlements a space of 

resistance and (re)creation of peasant identity, because they guarantee access to land and enable 

production and food diversified. Peasants promote processes of decelerating the 

monopolization of peasant territory, when, politically organized in their collectives and social 

movements, they participate in social policies to regulate poverty, but deny the complete 
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subjection of peasant land income to capital and sign strategies that allow to expand the relative 

autonomy of the peasant. Contradictorily, they resist and (re)create themselves as peasants who 

face absolute poverty in INCRA rural settlements in the state of Roraima. 

 

Keywords: Agrarian Issue. Poverty. Rural Settlements. Resistance. Space. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Esta tese resulta de uma reflexão acerca da questão agrária e da pobreza no espaço 

agrário do estado de Roraima. Destacamos as manifestações do fenômeno pobreza e formas de 

resistência e (re)criação da identidade camponesa que impactam na configuração da questão 

agrária em Roraima, a partir do estudo em dois assentamentos do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA): o Projeto de Assentamento Jatobá (P.A. Jatobá) 

(Mapa 1) e o Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (P.A.D. Anauá) (Mapa 2), localizados, 

respectivamente, nos municípios de Caracaraí/Cantá1 e Rorainópolis. 

O estudo da questão agrária como categoria central desta pesquisa continua a busca 

pelo conhecimento de um objeto que desperta o nosso interesse desde a graduação. Apesar das 

polêmicas contemporâneas em relação a existência da questão agrária no Brasil, acreditamos 

que ela se mantém na realidade, como manifestação central da questão social. Atualmente, sob 

o manto do agronegócio, os interesses do capital avançam na agricultura, desenvolvendo de 

modo desigual e combinado a hegemonia do processo de territorialização do capital 

monopolista no campo (OLIVEIRA, 1995), que acirra a sujeição do trabalho ao capital, e, 

consequentemente, provoca a questão agrária, na medida que expropria, explora e subordina o 

trabalhador camponês.  

A aproximação com o tema da pobreza, por sua vez, surge da curiosidade em 

entender os processos de regulação da pobreza num período histórico da sociedade brasileira 

(2003-2016) em que este fenômeno ganhou ainda mais centralidade nas políticas públicas 

sociais do Estado. Episódio que, diferentes analistas avaliam ter influenciado para a redução da 

pobreza no Brasil, – “no período de 2004-2013, a pobreza caiu de 20% para pouco mais de 9% 

da população” e a “extrema pobreza caiu de cerca de 7% para 4% no mesmo período”, – sob as 

controvérsias de que “em termos geográficos, pouca coisa mudou”, pois, o “Norte e o Nordeste 

continuam a ser, de longe, as regiões mais pobres, o que também acontece com as áreas rurais, 

em qualquer região.” (IPC/IG; PNUD, 2010, p. 10). 

 

                                                 

1 O Projeto de Assentamento Jatobá se localiza na linha fronteiriça entre os municípios de Caracaraí/RR e 

Cantá/RR (Mapa 1). 
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Mapa 1 – Localização do P.A Jatobá, Roraima (2018) 
Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Mapa 2 – Localização do P.A.D Anauá - Roraima (2019) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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A oportunidade de fazer o Doutorado Interinstitucional em Geografia (UFC/UERR) 

nos permitiu relacionar no projeto de pesquisa as categorias questão agrária e pobreza, aliando-

as ao imperativo de conhecer o espaço agrário de Roraima, estado onde atualmente exercemos 

a docência na área de Serviço Social e somos constantemente instigadas a analisar as 

manifestações e formas de enfrentamento da questão social. 

Logo, o objeto de pesquisa deste trabalho expressa a necessidade de abstração da 

realidade concreta que configura a questão agrária e a pobreza no espaço agrário de Roraima, 

estado do extremo norte do país, localizado numa das regiões mais paradigmáticas do universo, 

a Amazônia brasileira2. Inclusive, o conhecimento da realidade amazônica, por si só, 

impulsionou a investigação do objeto, além disso, motivou a nossa migração para o estado de 

Roraima, com o fim de exercer o trabalho docente, sob o respaldo da atividade de pesquisa 

científica, na Universidade Estadual de Roraima. 

Deste modo, o problema que norteou a investigação, cujos resultados se apresentam 

neste trabalho incita: como se configura a questão agrária e a pobreza nos assentamentos rurais 

do INCRA, localizados no espaço agrário do estado de Roraima, na Amazônia brasileira, a 

partir da mediação do Estado no processo de regulação da pobreza, através da implementação 

de políticas públicas sociais no período de 2003 a 2016(2018)? 

O referido problema pautou a construção do objeto deste trabalho, o qual, embora 

previsto no projeto inicial de pesquisa, só se completou, na direção de uma síntese, no processo 

de investigação. No projeto, os objetivos específicos da investigação foram cruciais para 

delinear a análise da questão agrária e da pobreza no espaço agrário do estado de Roraima. O 

primeiro objetivo propõe configurar a questão agrária e a pobreza no espaço agrário de 

Roraima, no contexto da Amazônia brasileira. O segundo objetivo destaca a necessidade de 

mapear o papel e as estratégias do Estado e dos trabalhadores camponeses no enfrentamento da 

questão agrária e da pobreza nos assentamentos rurais do INCRA/RR no período de 2003 a 

2016 (P.A. Jatobá e P.A.D. ). E, o terceiro objetivo se pauta em identificar impactos das políticas 

públicas no enfrentamento da questão agrária e da pobreza nos assentamentos de reforma 

agrária do INCRA/RR.   

                                                 

2 Dos países Latino-Americanos, o Brasil é o que possui a maior extensão continental, com aproximadamente 45% 

da área global. A Amazônia brasileira ou Amazônia Legal (Lei 1.806 de 06 de janeiro de 1953) compreende 

aproximadamente 5.217.423 km² e representa mais de 60% da superfície territorial nacional e abrange, em sua 

totalidade, toda a Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima) e parte do estado 

do Maranhão, no Nordeste (GIRARDI, 2009; NASCIMENTO, 2006). 

.  
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As disciplinas cursadas durante o doutorado, entre 2015 e 2016, foram 

fundamentais para definir e delimitar os objetivos, as categorias de análise, a metodologia de 

investigação e o campo empírico da pesquisa, na medida que propiciaram conhecer os 

fundamentos, as diversas ferramentas e instrumentos metodológicos da investigação 

geográfica. Ademais, a aproximação com o campo teórico da tese se efetivou através da nossa 

participação em debates e eventos científicos acerca da geografia agrária, questão agrária, 

pobreza e das políticas sociais para o campo, entre os quais o Encontro Nacional de Geografia 

Agrária (2016); o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (2016), o Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (2016 e 2018); e, o Congresso da Associação Latino-

americana de Sociologia Rural “Ruralidades en América Latina: convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI” (2018).  

Cabe ressaltar que, embora o arcabouço teórico das disciplinas cursadas no 

Doutorado, a participação em debates e eventos científicos e a revisão bibliográfica pautada na 

tradição teórica marxista tenham permitido uma aproximação aos fundamentos deste trabalho, 

foi sobremaneira, a pesquisa empírica nos assentamentos de reforma agrária selecionados que 

direcionou de modo definitivo as categorias de análise e o arcabouço conceitual que alicerça o 

trabalho.  

O ponto de partida da pesquisa tem como referência o período de 2003 a 2016, 

marcado: 1) pelas contradições do desenvolvimento do modo de produção capitalista no país, 

intensificadas no campo pelos movimentos de territorialização do capital monopolista na 

agricultura e monopolização do território camponês pelo capital monopolista (OLIVEIRA, 

1995, p. 283-284); e, 2) pela regulação da pobreza através do Estado, particularmente na 

vigência dos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma Rousseff (2011-

2016), por meio da implementação de políticas públicas sociais, compensatórias e focalizadas.  

O primeiro eixo condutor da investigação expressa o movimento da acumulação 

capitalista no campo, que intensifica a questão agrária e a pobreza no espaço agrário.  

Entendemos que o desenvolvimento contraditório, desigual e combinado, do 

capitalismo no campo, conforme Oliveira (1995), é caracterizado pelos processos de 1) 

territorialização do capital monopolista na agricultura e; 2) monopolização do território pelo 

capital monopolista.  

O primeiro processo instaura a expulsão dos trabalhadores do trabalho camponês 

na agricultura, e os concentra na cidade para servir de mão de obra barata à indústria, comércio 

ou serviços; ou, para serem assalariados do campo. Deste modo, instala-se um processo 

especificamente capitalista, e, portanto, “a reprodução ampliada do capital desenvolve-se na 
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sua plenitude. O capitalista/proprietário da terra embolsa simultaneamente o lucro das 

atividades industrial e agrícola e a renda da terra gerada por esta atividade agrícola”. A 

concentração da propriedade da terra e a produção monocultora se instaura como tônica do 

modelo de desenvolvimento agrário (OLIVEIRA, 1995, p. 284). 

O segundo processo “quando o capital monopoliza o território, ele cria, recria, 

redefine relações de produção camponesa. Ele abre espaço para que a produção camponesa se 

desenvolva e com ela o campesinato como classe social”. Deste modo, “o próprio capital cria 

as condições para que os camponeses produzam matérias-primas para as indústrias capitalistas, 

ou mesmo viabilizem o consumo dos produtos industriais”. Ocorre aí a sujeição da renda da 

terra ao capital, quando o capital sujeita “a renda da terra produzida pelos camponeses à sua 

lógica”. Neste sentido, “estamos diante do processo de produção do capital, que nunca é 

produzido por relações especificamente capitalistas.” (OLIVEIRA, 1995, p. 284).  

Sobre o significado das categorias espaço e território que fundamenta este trabalho, 

cabe ressaltar que está amparado nas indicações de Oliveira (2008, p. 20) sobre os estudos de 

Claude Raffestin (1993), cuja opção de análise da realidade se orienta pela perspectiva 

materialista dialética. Conforme Raffestin (1993, p. 143-144), “espaço e território não são 

termos equivalentes [...] o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir do espaço, 

é o resultado de uma ação conduzida” por sujeitos ou pela sociedade que se balizam em um 

programa. Quando os “atores” que conduzem uma ação se apropriam “de um espaço, concreta 

ou abstratamente (por exemplo pela representação), ela (a sociedade ou parte dela) 

‘territorializa’ o espaço” (OLIVEIRA, 2008, p. 20).  

Nessa perspectiva, entendemos que o território resulta de “um espaço onde se 

projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela relações 

marcadas pelo poder. O espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens 

constroem para si.” (RAFFESTIN, 1993, p. 144).  Assim, nos amparamos na explicação de 

Oliveira (1995, p. 280), quando diz que: 

 

O território deve ser aprendido como síntese contraditória, como totalidade concreta 

do processo/modo de produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e 

mediações supra estruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc.), onde o Estado 

desempenha a função fundamental de regulação.  

 

Portanto, compreendemos que o território é “produto concreto da luta de classes 

travada pela sociedade no processo de produção de sua existência” (OLIVEIRA, 1995, p. 280). 

Entendemos que a valorização que movimenta o modo de produção capitalista “é produto do 

trabalho humano nas suas diferentes mediações sociais”; “a produção é produto contraditório 
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de constituição do capital”; e a “reprodução é produto do processo de reprodução do capital.” 

(OLIVEIRA, 1995, p. 281).  

Entre outras manifestações, as contradições dos processos de territorialização do 

capital e monopolização do território intensificam a questão agrária e a pobreza no espaço 

agrário. A questão agrária e a pobreza são interpretadas como manifestações da questão social.  

A “questão social” é conceituada como “um fenômeno histórico, cuja origem se 

encontra nas relações sociais estabelecidas entre os homens, independentemente das formas de 

organização societárias.” (BRANDÃO, 2005, p. 05). A questão social é produzida pelas 

desigualdades entre os homens, necessidades e lutas de classes ao longo da história da 

humanidade. Este conceito tem como referência os estudos de Lopes (2000, p. 02), para a qual 

“a questão social existe em todas as formas de sociedade, sintetizando-se na luta de classe para 

a satisfação de necessidades, as quais se repartem sempre em virtude da divisão do trabalho e 

se expressam de acordo com o contexto das históricas desigualdades sociais”. Neste sentido, a 

força motriz da questão social é a luta de classe, que ganha novas dimensões no modo de 

produção capitalista.  

Portanto, acreditamos que no modo de produção capitalista a questão social se 

manifesta de forma complexa, pela contradição entre capital e trabalho em seus interesses, 

enfrentamentos e lutas de classes (IAMOMOTO, 2001). Netto (2001, p. 46) esclarece o 

significado conceitual da questão social no modo de produção capitalista3, quando afirma:  

 

Nas sociedades anteriores à ordem burguesa, as desigualdades, as privações etc. 

decorriam de uma escassez que o baixo nível de desenvolvimento das forças 

produtivas não podia suprimir [...]; na ordem burguesa constituída, decorrem de uma 

escassez produzida socialmente, de uma escassez que resulta necessariamente da 

contradição entre as forças produtivas (crescentemente socializadas) e as relações de 

produção (que garantem a apropriação privada do excedente e a decisão privada da 

sua destinação).  

  

Por sua vez, como totalidade organicamente articulada à questão social, 

entendemos que a questão agrária brasileira “resulta das relações sociais, políticas e produtivas 

estabelecidas desde o período colonial entre senhores e escravos.” (AZAR, 2013, p. 45). A 

questão agrária avança como expressão do desenvolvimento contraditório e combinado da 

acumulação capitalista no campo, e portanto, manifesta-se nos “diferentes conflitos” 

decorrentes das formas de “uso da terra e/ou da relação capital/trabalho desencadeadas ou 

                                                 

3 Cabe esclarecer que, para Netto (2001, p. 46), a ‘questão social’ resulta exclusivamente das contradições impostas 

pelo modo de produção capitalista. O autor diz que “a ‘questão social’ [...] não tem a ver com o desdobramento de 

problemas sociais que a ordem burguesa herdou ou com traços invariáveis da sociedade humana; tem a ver, 

exclusivamente, com a sociabilidade erguida sob o comando do capital”.  
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aprofundados pelo modelo de desenvolvimento agrário vigente.” (SANT'ANA, 2012, p. 153). 

Deste modo, não se resume à questão fundiária.  

Contemporaneamente, a questão agrária brasileira “se manifesta sob novas formas 

articuladas às velhas práticas”. Isso “ocorre com a expansão do capital financeiro no campo, 

que passa a orientar as relações de trabalho neste espaço, no qual predominam as relações entre 

latifundiários, empresas e camponeses.” (AZAR, 2013, p. 45).  

A questão agrária, envolve as lutas pela terra de trabalho e as lutas para permanecer 

na terra de trabalho, o que significa que os conflitos entre diversos segmentos de trabalhadores 

em confronto com os envolvidos nos “negócios de terra” (grandes proprietários, grupos 

econômicos, empresas, Bancos etc.) e com o próprio Estado, representa, além da necessidade 

de trabalho, as necessidades de políticas públicas, que atendam às demandas de assistência à 

saúde, educação, assistência social, assistência técnica, acesso a tecnologias, infraestrutura, 

crédito, preservação ambiental, etc. (ARAÚJO, 1999, p. 25). Assim, a questão agrária também 

permeia uma série de problemas fundamentais da sociedade brasileira, como “a questão 

energética, a questão indígena, a questão ecológica, a questão urbana, e a questão das 

desigualdades regionais.” (SILVA, 1993, p. 105). 

A pobreza, expressão da questão social, é no modo de produção capitalista síntese 

do contraditório movimento de acumulação. Na medida que o capital se expande, produz 

invariavelmente a pobreza. Na tradição marxista a pobreza é categorizada como pobreza 

absoluta e pobreza relativa. Portanto, entendemos que a pobreza absoluta é registrada “quando 

as condições de vida e trabalho” dos trabalhadores do campo e da cidade, “experimentam uma 

degradação geral: queda do salário [e da renda da terra camponesa] real, aviltamento dos 

padrões de alimentação e moradia, intensificação do ritmo de trabalho, aumento do 

desemprego”. Por sua vez, a pobreza relativa pode “ocorrer mesmo quando as condições de 

vida dos trabalhadores melhoram, com padrões de alimentação e moradia mais elevados; ela se 

caracteriza pela redução da parte que lhes cabe do total dos valores criados, enquanto cresce 

a parte apropriada pelos capitalistas.” (NETTO, 2007, p. 143). 

Sob a orientação daquele tempo histórico (2003-2016) e suas expressões 

particulares, o segundo eixo condutor da investigação acerca das manifestações e formas de 

enfrentamento da questão agrária e da pobreza no espaço agrário de Roraima, exigiu a 

delimitação do campo empírico da pesquisa. Para isso, realizamos inicialmente o levantamento 

do quantitativo de assentamentos do INCRA/Roraima, seguido da identificação daqueles que 

foram selecionados como áreas prioritárias de programas e políticas de combate à “extrema 

pobreza” do Governo Federal, no período de 2003 a 2016. 
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Neste levantamento identificamos que Roraima possui 67 Projetos de 

Assentamentos (P.A.), dos quais 43% (29 assentamentos) entraram na rota de maior 

investimento do Governo Federal no tocante ao Plano Brasil Sem Miséria4, vigente no período 

de 2011 a 2016 (INCRA, 2016). 

Desse total, de 43% (29) dos assentamentos rurais priorizados para a destinação de 

investimentos em forma de políticas públicas pelo Governo Federal em Roraima, escolhemos 

14% (04 assentamentos) como parte de uma amostra de pesquisa para o levantamento de dados 

sobre a pobreza no espaço agrário e as políticas de enfrentamento da pobreza nos assentamentos 

rurais do INCRA/Roraima. A seleção dos assentamentos da amostra considerou: a) a 

abrangência total dos municípios do estado que integraram a rota do Plano Brasil Sem Miséria 

no âmbito do INCRA – Rorainópolis (15), Caracaraí (07), Cantá (05) e Bonfim (02) (INCRA, 

2016); b) os municípios com maior quantidade de assentamentos do INCRA (Rorainópolis – 

19; Caracaraí – 13; Cantá – 11)5 (INCRA, 2018); c) a relação entre os municípios com mais 

assentamentos do INCRA e aqueles com os maiores números de beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) – os dados do PBF de dezembro de 2015, por exemplo, registram que 

Rorainópolis (3.496) e Caracaraí (2.607) se destacaram entre os quatro municípios com mais 

beneficiários do PBF, depois de Boa Vista (22.302) e antes de Alto Alegre (2.427) (MDS, 

2018); d) o avanço do agronegócio no município de Bonfim; e) o aceite das famílias assentadas 

para participar do processo de pesquisa. 

Ademais, consideramos importante escolher assentamentos localizados em 

diferentes regiões do conjunto de municípios que integraram, na vigência dos governos de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma Rousseff (2011-2016), o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT) – criado em 2003 – e o 

Programa Territórios da Cidadania – criado em 2008. O PRONAT foi criado com a missão de 

“apoiar a organização e o fortalecimento institucional dos atores sociais locais na gestão 

participativa do desenvolvimento sustentável dos Territórios Rurais e promover a 

implementação de políticas públicas de forma integrada” (DOMINGUES, et al., 2009 p. 8). Já 

                                                 

4 Instituído pelo Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, o Plano Brasil sem Miséria (BSM), foi criado na 

administração da presidente Dilma Rousseff, com “a finalidade de superar a situação de extrema pobreza da 

população em todo o território nacional, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações”.  O 

BSM destinou-se à população em situação de extrema pobreza e foi executado pela União em colaboração com 

Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade. Para efeitos da execução do Plano considerou-se 

extremamente pobre aquela população com renda familiar per capita mensal de até R$ 70,00 (setenta reais). 

Atualmente, com as correções monetárias uma nova redação dada pelo Decreto nº 9.396, de 30 de maio de 2018, 

corrigiu esse valor para R$ 89,00 (oitenta e nove reais) (BRASIL, 2011; 2018).  
5 Os demais assentamentos do INCRA/RR se localizam nos municípios: São Luís (2); São João da Baliza (1); 

Mucajaí (4); Iracema (5); Caroebe (2); Bonfim (4); Boa Vista (2); Amajari (3) e Alto Alegre (1) (INCRA, 2018). 
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o Programa Territórios da Cidadania tinha como objetivo geral “promover e acelerar a 

superação da pobreza e das desigualdades sociais no meio rural, inclusive as de gênero, raça e 

etnia, por meio de estratégia de desenvolvimento territorial.” (BRASIL, 2008).  

A implementação desses programas direcionou recursos públicos para o conjunto 

dos assentamentos existentes nos municípios que integraram os Territórios Rurais e Territórios 

da Cidadania no estado de Roraima (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1 – Total de Assentamentos por Território, Roraima (2016) 

Fonte: Elaboração própria com dados do INCRA (2017) 

 

Todos os critérios elencados direcionaram a escolha de quatro assentamentos para 

a investigação empírica. Entretanto, infelizmente, as condições materiais do processo de 

pesquisa não permitiram o alcance dessa meta inicial, fato que levou à necessidade de 

readequação da totalidade do objeto empírico conforme a realidade apresentada objetivamente. 

Assim, a partir de uma reconfiguração do processo da pesquisa empírica, mantemos dois 

campos de pesquisa entre os assentamentos inicialmente escolhidos como foco do levantamento 

de dados empíricos. Dos quais, o Projeto de Assentamento Jatobá (P.A. Jatobá), localizado na 

fronteira dos municípios de Caracaraí e Cantá, e o Projeto de Assentamento Dirigido Anauá 

(P.A.D. Anauá), localizado no município de Rorainópolis. Estes assentamentos se sobressaíram 

no tocante aos critérios mencionados e, além disso, já havíamos iniciado a coleta de 

informações secundárias e os primeiros contatos com as famílias assentadas. No P.A.D. Anauá, 

a dinâmica da pesquisa nos conduziu a priorizar a coleta de dados junto a um grupo de famílias 

produtoras da agricultura orgânica.  

O levantamento de dados que se seguiu após a redefinição do objeto empírico foi 

norteado pela nossa participação em reuniões dos camponeses do P.A. Jatobá e do Grupo de 
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Orgânicos do Sul de Roraima, do P.A.D. Anauá, bem como pela realização de entrevistas 

orientadas por questionário (Apêndice A), com as famílias e lideranças camponesas assentadas 

e não assentadas e com alguns sujeitos externos, pertencentes às instituições ou movimentos 

sociais que exercem alguma influência nos espaços da pesquisa. 

Efetivamente entrevistamos 26 (vinte e seis) famílias camponesas, 12 (doze) do 

Grupo “Sul Orgânico” do P.A.D. Anauá e 14 (quatorze) do P.A Jatobá. O processo da pesquisa 

nesses dois assentamentos foi conduzido da seguinte forma: a) estabelecemos o contato com o 

grupo de famílias do assentamento através de uma instituição ou movimento social que realiza 

algum trabalho, de formação política, técnica ou de pesquisa, para que fossemos apresentada às 

famílias; b) participamos de uma reunião da Associação do P.A. Jatobá e do grupo “Sul 

Orgânico” para apresentar o objetivo da pesquisa e consultar sobre a possibilidade de 

participação dos camponeses e camponesas; c) com o aceite, realizamos visitas domiciliares no 

lote de cada uma das famílias entrevistadas durante o ano de 2018; d) participamos de outras 

reuniões do grupo “Sul Orgânico” e da Associação do P.A Jatobá para conhecer a organização 

cotidiana e o trabalho coletivo e apreender as dificuldades enfrentadas; e) participamos de 

momentos de festa e de trabalho coletivo das famílias que vivem nos assentamentos para 

conhecer as distintas dimensões da vida cotidiana.  

Os resultados da análise dos dados pesquisados permitiram configurar 

manifestações e formas de enfrentamento da questão agrária e da pobreza nos assentamentos 

do INCRA/RR, ou seja, as condições de vida, de produção e (re)criação da identidade 

camponesa e a influência de políticas e programas sociais como: o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no P.A.D. Anauá; e, 

o Programa Bolsa Família (PBF) e a Política de Previdência Social rural, no P.A. Jatobá. 

Neste processo, partimos do referencial que as políticas públicas implementadas 

pelo Estado no espaço agrário resultam das lutas de classe, portanto, mobilizam interesses da 

acumulação capitalista e/ou da (re)criação da identidade camponesa.  

A (re)criação da identidade camponesa no bojo do desenvolvimento contraditório 

do capital no campo, conforme Oliveira (1995, p. 282) é marcada, contraditoriamente, “pelo 

processo de expansão da agricultura camponesa”. Isso significa que, ao monopolizar o território 

camponês o capital desenvolve “liames para subordinar/apropriar-se da renda da terra 

camponesa, transformando-a em capital”, mas também, impulsiona a “luta pela fração do 

território”, a “luta para abrir acesso à terra” (OLIVEIRA, 1995, p. 297), a redefinição das 

relações de produção camponesa; abrindo “espaço para que a produção camponesa se 

desenvolva e com ela o campesinato como classe social” (OLIVEIRA, 1995, p. 284). Neste 



30 

sentido, “a ‘liberdade de produzir’ tem sido a bandeira empunhada por esses camponeses 

(OLIVEIRA, 2001, p. 12).  

Portanto, consideramos que o movimento desigual e combinado que promove a 

reprodução ampliada do capital, tem no “Estado a mediação da sua reprodução e regulação”. 

Entendemos que as políticas públicas, além de influenciarem a (re)criação da identidade 

camponesa, também são espaços de mediação e regulação do Estado na garantia das “condições 

para o processo de desenvolvimento do capital” (OLIVEIRA, 2001, p. 13-14). 

Entendemos o processo de (re)criação camponesa no espaço agrário de Roraima 

através da referência de Martins (1981, p. 16), quando trata das características particulares do 

campesinato brasileiro e das polêmicas teóricas que envolvem o entendimento desta categoria, 

ao dizer que no Brasil “o campesinato é uma classe, não um estamento. É um campesinato que 

quer entrar na terra, que, ao ser expulso, com frequência retoma à terra, mesmo que seja terra 

distante daquela de onde saiu”. 

Para Martins (1981, p. 16) “o nosso campesinato é constituído com a expansão 

capitalista, como produto das contradições dessa expansão”. Deste modo, entendemos que do 

momento da migração para o espaço agrário de Roraima até a criação de estratégias para 

permanecer no assentamento de reforma agrária e produzir, os trabalhadores camponeses se 

reproduzem enquanto classe, e promovem a resistência e (re)criação da identidade camponesa. 

Deste processo, ressaltamos que a pesquisa pautada naquela questão e nos 

processos teórico-metodológicos empreendidos para respondê-la levou à construção e defesa 

da seguinte tese: os camponeses que vivem nos assentamentos rurais do INCRA, 

particularmente no P.A Jatobá e no P.A.D Anauá, assumem protagonismo nos processos de 

enfrentamento da questão agrária e da pobreza no espaço agrário do estado de Roraima, na 

Amazônia setentrional brasileira. Este protagonismo se materializa nas estratégias de 

resistência e de (re)criação da identidade camponesa, sob as tensões do desenvolvimento 

contraditório, desigual e combinado, do modo de produção capitalista na agricultura. O 

desenvolvimento do modo de produção capitalista acirra os movimentos de territorialização 

do capital e monopolização do território, com a mediação do Estado, sobretudo, no período de 

2003 a 2016, através da implementação de políticas públicas, com foco na regulação da 

pobreza, cujo caráter compensatório inibe a pobreza absoluta, mas não permite mobilizar uma 

perspectiva de superação da pobreza relativa. Na totalidade destes movimentos e mediações, as 

famílias camponesas que vivem no P.A. Jatobá e no P.A.D. Anauá se (re)criam, seja pela via 

da sujeição da renda da terra ao capital; ou, pela negação dessa sujeição, quando as suas 

condições de vida e produção lhes permitem promover sua autonomia relativa no campo. 
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A exposição dos resultados da pesquisa, conforme segue, está organizada na 

Introdução, em três capítulos e nas considerações finais. Nesta Introdução apresentamos o 

objeto de estudo, o método, os procedimentos metodológicos da investigação, uma síntese dos 

resultados e a forma de exposição do trabalho. 

No primeiro capítulo analisamos a questão agrária no estado de Roraima, 

destacando conflitos que envolveram a disputa pelo espaço agrário nos principais períodos 

históricos do desenvolvimento contraditório e combinado da acumulação capitalista no Brasil, 

e na particularidade da Amazônia brasileira. No estado de Roraima, o primeiro período se 

caracteriza pela ocupação não-indígena do espaço até a criação das fazendas nacionais no vale 

do rio Branco. O segundo expressa o processo de consolidação de uma burguesia local na região 

do vale do rio Branco. O terceiro período resulta dos processos de expropriação e exploração 

da riqueza mineral e vai até a criação do Território Federal. O quarto período se configura pelo 

contexto da modernização conservadora na Amazônia brasileira, que se inicia sobretudo no 

pós-1964 e vai até a redemocratização do país. Por fim, o último período caracteriza a questão 

agrária contemporânea em Roraima, impulsionada pelo movimento de expansão do 

agronegócio para a Amazônia brasileira e seus impactos na agricultura camponesa e na questão 

indígena.  

No segundo capítulo discutimos acerca da pobreza no espaço agrário roraimense. 

Inicialmente apresentamos uma reflexão teórica sobre as concepções do fenômeno pobreza, 

destacando o seu significado a partir dos fundamentos da tradição marxista, da tradição liberal 

e neoliberal e das abordagens das capacidades e multidimensional. Nesta discussão 

apresentamos uma análise do fenômeno da pobreza a partir da subjetividade do camponês. Em 

seguida discutimos a respeito da pobreza em Roraima, destacando suas particularidades no 

espaço agrário da Amazônia brasileira, especialmente na região Norte. Tratamos ainda das 

manifestações da pobreza no espaço agrário de Roraima, destacando a materialização deste 

fenômeno na especificidade de dois assentamentos rurais do INCRA/RR: o Projeto de 

Assentamento Jatobá e o Projeto de Assentamento Dirigido Anauá. Deste modo, configuramos 

as manifestações da questão agrária e da pobreza em Roraima, pela exposição das contradições, 

conflitos e formas de resistência e (re)criação camponesa no espaço agrário.  

No terceiro capítulo apresentamos a (re)criação da identidade camponesa no 

enfrentamento da questão agrária e da pobreza, destacando os caminhos de resistência sob a 

influência de políticas públicas mediadas pelo Estado, no P.A.D. Anauá e no P.A. Jatobá. 

Inicialmente, para uma compreensão acerca do papel e estratégias do Estado na formulação de 

políticas públicas para o campo, e, na regulação da pobreza, apresentamos a influência do 
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Banco Mundial na formulação e implementação de políticas para o campo, apresentando em 

seguida como se materializam em propostas de combate à pobreza na vigência dos governos de 

Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff. Em seguida destacamos estratégias de 

(re)criação da identidade camponesa no enfrentamento da questão agrária e da pobreza no 

P.A.D. Anauá e no P.A. Jatobá, apresentando as influências do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na criação do grupo 

“Sul Orgânico”, no P.A.D. Anauá; e os processos de enfrentamento da pobreza absoluta sob a 

influência do Programa Bolsa Família (PBF) e da Política de Previdência Social.  

Por fim, destacamos nas considerações finais uma síntese dos achados da pesquisa, 

a qual coloca uma série de reticências sobre o debate da questão agrária e da pobreza nos 

assentamentos de reforma agrária de Roraima, que poderão servir para futuros 

aprofundamentos e novas descobertas.   
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2  A QUESTÃO AGRÁRIA NO ESTADO DE RORAIMA 

 

Localizado na área de fronteira mais setentrional da Amazônia brasileira, o estado 

de Roraima (Mapa 3) é composto por 15 municípios, divididos em mesorregiões e 

microrregiões. A Mesorregião Norte é composta pelos municípios da microrregião de Boa 

Vista: Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Pacaraima; e da microrregião Nordeste de Roraima: 

Bonfim, Cantá, Normandia e Uiramutã. Já a Mesorregião Sul é composta pelos municípios da 

microrregião de Caracaraí: Caracaraí, Iracema e Mucajaí; e da microrregião Sudeste de 

Roraima: Caroebe, Rorainópolis, São Joao da Baliza e São Luiz do Anauá. O estado tem por 

limites a Venezuela ao norte e noroeste, Guiana ao leste, Pará ao sudeste e Amazonas ao sul e 

oeste. Ocupa uma área territorial de 224.301,080 km², sendo o 14º maior estado brasileiro.  

Historicamente o vale do rio Branco, donde originou-se o referido estado de 

Roraima, tem sido palco de conflitos pelo direito à posse e uso da terra. No período colonial 

brasileiro esse cenário é protagonizado pelas disputas entre diferentes nações europeias e, entre 

estas, e os povos indígenas que viviam dispersos por todo o vale. Holandeses, espanhóis, 

portugueses, ingleses, franceses entre outros, precursores das viagens marítimas, disputavam a 

apropriação desse espaço, mas a monarquia portuguesa conseguiu manter seu domínio, 

garantindo a anexação dessa parte do Norte ao território que hoje se chama Brasil. 

Desde então, os povos indígenas permanecem no campo dos conflitos pela terra, e, 

particularmente, no século XX, os trabalhadores da agricultura camponesa entram em cena 

compondo as disputas pela terra de trabalho6 (MARTINS, 1980), pressionando o Estado, 

regulador das terras devolutas, e se contraponto à classe de proprietários de terras, composta 

por grileiros, fazendeiros, mineradores, políticos, comerciantes, entre outros grupos da grande 

e pequena burguesia. 

Nesse movimento, conforme nos lembra Oliveira (2001, p. 14), a posse coletiva dos 

meios de produção é colocada como necessidade urgente. A luta dos posseiros na Amazônia, 

dos índios pela demarcação de suas terras, dos seringueiros pelas reservas extrativistas, enfim, 

a luta contra a transformação da terra de trabalho em terra de negócio (MARTINS, 1980, p. 60) 

compõe o cenário da questão agrária na Amazônia brasileira.  

 

                                                 

6 Conforme Martins quando o capital se apropria da terra, esta se transforma em terra de negócio, em terra de 

exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho 

(MARTINS,1980, p. 60). 
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Mapa 3 – Localização do estado de Roraima e suas meso e micro regiões (2019) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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Neste sentido, abordar acerca da questão agrária em Roraima no contexto do 

desenvolvimento da Amazônia brasileira implica discutir sobre os conflitos e lutas sociais, que 

marcam os processos de ocupação, formação e desenvolvimento socioeconômico e político-

cultural do espaço desde a expansão do capitalismo comercial promovida pelos europeus nestas 

terras da América até a fase contemporânea de internacionalização e financeirização da 

economia capitalista. 

A questão agrária, como totalidade organicamente articulada à questão social, é 

expressão do desenvolvimento contraditório e combinado do modo de produção capitalista no 

campo, e portanto, manifesta-se nos “diferentes conflitos” decorrentes das formas de “uso da 

terra e/ou da relação capital/trabalho desencadeadas ou aprofundados pelo modelo de 

desenvolvimento agrário vigente.” (SANT'ANA, 2012, p. 153). Deste modo, não se resume à 

questão fundiária.  

Cabe destacar que, historicamente, as disputas pela terra por parte dos indígenas e 

trabalhadores camponeses não representa a necessidade da propriedade privada nos moldes do 

capital, representa a necessária produção e reprodução social do homem e da natureza, pautada 

no uso comunal ou familiar da terra. Desta necessidade, têm resultado, os regimes de 

propriedade familiar, comunitária e de posse, os quais se contrapõem ao regime capitalista da 

propriedade.  

Martins (1980, p. 59-61), lembra que “a propriedade capitalista é um regime distinto 

da propriedade”, que se pauta “no princípio da exploração que o capital exerce sobre o 

trabalhador que já não possui os instrumentos e materiais de trabalho para trabalhar, possuídos 

agora pelo capitalista”. A função desse tipo de propriedade é “assegurar ao capital o direito de 

explorar o trabalho; é fundamental instrumento de exploração”.  

Por sua vez, a propriedade familiar, comunitária ou de posse, “não é propriedade de 

quem explora o trabalho de outrem; é propriedade direta de instrumentos de trabalho por parte 

de quem trabalha”. Os resultados da propriedade familiar, comunitária ou de posse  

 

são completamente distintos, porque nesse caso a produção e reprodução das 

condições de vida dos trabalhadores não é regulada pela necessidade de lucro do 

capital, porque não se trata de capital no sentido capitalista da palavra (MARTINS, 

1980, p. 59-61). 

 

Desta forma, entendemos que a questão agrária, envolve as lutas pela terra de 

trabalho e as lutas para permanecer na terra de trabalho, o que significa que os conflitos entre 

diversos segmentos de trabalhadores em confronto com os envolvidos nos “negócios de terra” 

(grandes proprietários, grupos econômicos, empresas, Bancos etc.) e com o próprio Estado 
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(LEITE & PALMEIRA, 1996), representa, além da necessidade de trabalho, as necessidades 

de políticas públicas, que atendam às demandas de assistência à saúde, educação, assistência 

social, assistência técnica, acesso a tecnologias, infraestrutura, crédito, preservação ambiental, 

etc. (ARAÚJO, 1999). Assim, a questão agrária também permeia uma série de problemas 

fundamentais da sociedade brasileira, como “a questão energética, a questão indígena, a questão 

ecológica, a questão urbana, e a questão das desigualdades regionais.” (SILVA, 1993, p. 105). 

Portanto, para tratar da questão agrária no estado de Roraima, partimos de uma 

periodização do processo de desenvolvimento da acumulação capitalista no espaço que, 

atualmente, compõe a Amazônia brasileira.  

Incialmente, temos como referência os quatro grandes períodos da história da 

Amazônia e suas respectivas subdivisões, conforme nos indica Leal (1991, p. 2-3):  

 

1) o que poderíamos chamar de  período exploratório, que compreende o século XVI, 

e no qual já se tem uma clara amostra do que iria advir nos séculos seguintes; 2) o 

verdadeiro período colonial português, que, grosso modo, pode ser compreendido 

entre o ano da fundação de Belém (1616) e o início do Império (1822); 3) o período 

de vinculação às economias capitalistas hegemônicas, do século XIX em diante (cujo 

início coincide com a vinculação subordinada do Brasil à Inglaterra, por força da 

existência de uma independência política formal, mas uma subordinação 

econômica de facto); e 4) a fase da atualidade recente, onde essa vinculação é 

redefinida em função da redefinição da Divisão Internacional do Trabalho após a 

Segunda Guerra Mundial, que se materializa a partir do surgimento do golpe militar, 

e se consolida com a vigência da ditadura. Todos esses períodos refletem a atitude que 

a colonização sempre guardou em relação à Amazônia, entendendo-a, desde o 

primeiro momento, como mero espaço de saque. 

 

Temos ainda as contribuições de Becker (2009, p. 23), que indica três grandes 

períodos do legado histórico da Amazônia: 1) Formação Territorial (1616-1930); 2) 

Planejamento Regional (1930-1985); 3) A incógnita do Heartland (1985 - ... ).  

Partindo das referências de periodização da história da Amazônia conforme Leal 

(1991) e Becker (2009), e dos indicativos de Oliveira (2003) e Barbosa (1993a; 1993b) em 

relação aos processos de ocupação e desenvolvimento do atual estado de Roraima, sintetizamos 

cinco marcos que caracterizam as distintas dinâmicas do desenvolvimento desigual e 

combinado da acumulação capitalista na região Amazônica que definem a configuração da 

questão agrária no estado de Roraima.    

O primeiro marco, caracteriza-se pela ocupação não-indígena do espaço e pela 

criação das fazendas nacionais no vale do rio Branco. Este processo se evidencia no período da 

história da Amazônia que: Leal (1991) denomina de “período exploratório”, que compreende o 

século XVI; bem como pelo período caracterizado como “verdadeiro período colonial 

português”, “compreendido entre o ano da fundação de Belém (1616) e o início do Império 
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(1822)”; Becker (2009, p. 23), chama de “Formação Territorial”, marcado sobretudo pelas fases 

da apropriação do território (1661-1777) e delineamento da Amazônia (1850-1899). De modo 

particular, ao estudarem o processo de ocupação do espaço do atual estado de Roraima: Silveira 

e Gatti (1988) consideram que esse período é marcado pela “penetração no vale do rio Branco”.   

Oliveira (2003, p. 142) destaca que esse período “diz respeito aos séculos XVI e 

XVII que registraram os primeiros contatos entre índios e europeus nessa região”; e, Barbosa 

(1993a, p. 141), enfatiza que é um período marcado por duas fases: 1ª) “início da ocupação” 

igual aos moldes dos demais espaços da Amazônia, marcado pela instalação das ‘aldeias de 

repartição’ seguida pela política dos ‘diretórios de índios’; e, pelo 2ª) completo fracasso da 

política pombalina de ocupação territorial e nova estratégias de ocupação do poder colonial 

com a introdução de gado bovino na região. Estes processos fundamentam a formatação da 

questão agrária no vale do rio Branco.   

Numa síntese, os processos de ocupação não-indígena do espaço e da criação das 

fazendas nacionais no vale do rio Branco, evidenciam-se no espaço da região amazônica sob os 

interesses da acumulação capitalista nascente na região. Entre outros elementos, Becker (2009, 

p. 24) cita que essa ocupação da região em sua totalidade constituiu “um episódio do amplo 

processo de expansão marítima das empresas comerciais europeias, formando-se essas regiões 

como as mais antigas periferias da economia-mundo capitalista”. O progresso, neste 

movimento, “é entendido como crescimento econômico e prosperidade infinitos, baseados na 

exploração de recursos naturais, percebidos como igualmente infinitos”.  Neste sentido, Becker 

(2009, p. 24) reitera que a ocupação da Amazônia “se fez por surtos devassadores ligados à 

valorização momentânea de produtos no mercado internacional, seguindo longos períodos de 

estagnação”. 

O segundo marco, caracteriza a consolidação da burguesia local na região do vale 

do rio Branco. Na história da Amazônia, este processo se caracteriza no “período de vinculação 

[da região] às economias capitalistas hegemônicas, do século XIX em diante (cujo início 

coincide com a vinculação subordinada do Brasil à Inglaterra, por força da existência de uma 

independência política formal, mas uma subordinação econômica de facto)” (LEAL, 1991, p. 

2-3). Para Becker (2009, p. 23), é um período que compõe a Formação Territorial pautada na 

fase de Delineamento dos Limites (1899-1930) da região Amazônica. Barbosa (1993a, p. 141-

142) enfatiza que, nesse período da história Amazônica, entre os séculos XIX e XX, o vale do 

rio Branco tinha uma economia completamente voltada para a pecuária de corte, mas ainda era 

marcado pelo “vazio demográfico”. Outro destaque do autor é para o novo “papel dos 
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religiosos” que influenciou a contestação de subserviência dos índios diante do poder 

estabelecido dos grupos de fazendeiros e comerciantes (BARBOSA, 1993a, p. 141-142).  

O terceiro marco do processo de desenvolvimento desigual e combinado da 

acumulação capitalista no atual estado de Roraima, caracteriza-se pela exploração da riqueza 

mineral e criação do Território Federal do rio Branco. Na região Amazônica brasileira esse 

marco se expressa no período que Becker (2009, p. 23) denomina de “Planejamento Regional”, 

especialmente na fase “Inicio do Planejamento” (1930-1966). Barbosa (1993a, p. 142) explica 

que a criação do Território Federal do rio Branco neste marco histórico, envolve os interesses 

do Estado em ocupar um lugar estratégico da fronteira norte. Neste sentido, ocorre de modo 

planejado o incentivo às frentes migratórias através da abertura de estradas e projetos de 

colonização, para proporcionar alimentos de menor preço ao mercado local. Por isso, o autor 

registra que entre 1940 e 1960 o Território Federal é marcado por expressivo crescimento 

populacional, embora continue com a menor densidade populacional do país (BARBOSA, 

1993a, p. 142). Enfim, o Território Federal começa a servir de válvula de escape dos conflitos 

pela terra no nordeste brasileiro, e mantem a expropriação do território indígena.  

O processo que delineamos de quarto marco da acumulação capitalista no Território 

Federal de Roraima, caracteriza-se pelos efeitos do processo da modernização conservadora na 

região Amazônica. Esse momento acompanha o período que Leal (1991), diz ocorrer uma 

alteração na forma de subordinação do Brasil ao processo de acumulação capitalista mundial, 

na medida que após a Segunda Guerra Mundial há uma redefinição da Divisão Internacional do 

Trabalho. Esse processo redefine o papel da Amazônia no processo de acumulação capitalista 

a partir do surgimento do golpe militar, e se consolidando na vigência da ditadura. O processo 

de ocupação do Território Federal de Roraima é impulsionado com a política conduzida pela 

ditadura militar, entretanto “a segurança das fronteiras parece não ser mais a causa principal da 

ocupação em Roraima, mas sim o crescente interesse econômico sobre os recursos minerais na 

região.” (BARBOSA, 1993a, p. 142).  

O quinto marco caracteriza-se pelo acirramento da questão agrária no estado de 

Roraima a partir dos anos 1990 até a contemporaneidade. É um período marcado pelo conflito 

de interesses entre indígenas e setores da elite proprietária de terra, e pelo avanço do 

agronegócio no estado, que impõe a expropriação do modo de vida e produção indígena e 

camponesa.  

Assim, sob os fundamentos dessa periodização discutimos a seguir os principais 

marcos que configuram a questão agrária em Roraima no contexto do desenvolvimento da 

Amazônia brasileira. 
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2.1 Da ocupação não-indígena do espaço à criação das fazendas nacionais no vale do 

rio Branco 

 

No começo das coisas, aqui só havia habitantes da floresta, seres humanos. Os 

brancos clamam hoje: ‘Nós descobrimos a terra do Brasil!’. Isso não passa de uma 

mentira. Ela existe desde sempre e Omama nos criou com ela (KOPENAWA 

YANOMAMI, 1999, p. 18). 

 

A questão agrária é expressão orgânica da questão social na sociedade brasileira. 

Sua constituição se configura no período colonial, quando o Brasil foi ocupado pelos europeus 

e dividido em grandes extensões de terra, sob a hegemonia da coroa portuguesa. Naquele 

período, a ocupação da “Amazônia brasileira”, e, do atual estado de Roraima, anteriormente 

conhecido como “vale do rio Branco”, não foi diferente, se processou pela via do massacre 

indígena, expropriação do espaço e exploração dos recursos naturais e do trabalho indígena.   

O registro do indígena Davi Kopenawa Yanomami realizado no livro A Outra 

margem do ocidente, organizado por Adauto Novaes7, muito tempo depois da ocupação 

europeia das terras do Brasil atual, representa uma reflexão sobre o poder dos europeus em 

desfigurar a História, insistentemente contada como se eles fossem os primeiros habitantes 

dignos da propriedade do território brasileiro. A outra História é quase desconhecida, apesar de 

existirem registros do ponto de vista indígena sobre o lugar e a reprodução social naquele 

período. A “estória” ainda é hegemônica, em detrimento da História.  

Diferente da narrativa dominante, a região, hoje denominada Brasil, e 

consequentemente, a Amazônia, era possuidora de agrupamentos humanos desde 

aproximadamente 10.000 anos a.C., o que demonstra a existência de vida inteligente muito 

antes dos europeus sonharem em se tornar conquistadores (NASCIMENTO, 2006). Portanto, 

Freire (1991, p.12) defende que “esta terra foi descoberta em algum momento, não o foi há 

alguns séculos, mas há alguns milhares de anos e, portanto, com certeza, não foram os europeus, 

do Século XVI, os seus descobridores”. Conforme esse autor, “por volta do ano 3.000 a. C. os 

tupis se encontravam na região entre os rios Jiparaná e Aripuanã [...]. Na mesma época, os 

Karib se concentravam na região do Norte das Guianas, os Aruak estavam concentrados na 

costa nordeste da América do Sul (FREIRE, 1991, p.12). 

Deste modo, o depoimento de Davi Kopenawa Yanomami nos remete a um alerta 

para o pouco que se sabe sobre o vale do rio Branco no período anterior à “ocupação” do 

                                                 

7 O referido livro é fruto do Ciclo de Conferências Brasil 500 Anos - Experiência e Destino, organizado pela 

Divisão de Estudos e Pesquisas da FUNARTE, do Ministério da Cultura.  
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“Brasil” pelos estrangeiros europeus. Já no período Colonial, após conquista dos europeus, 

ainda resta dúvidas sobre a existência de registros que comprovem “a presença de Aldeamentos8 

e postos militares portugueses nos dois primeiros séculos de colonização na bacia do rio 

Branco.” (OLIVEIRA, 2003, p. 62).  

De modo geral, Leal (1991) adverte que após a chegada dos europeus no atual 

território brasileiro “durante mais de um século, a Amazônia ou seria alvo de expedições que 

foram derrotadas pelo rio e pela floresta, ou, simplesmente, foi deixada em segundo plano pelos 

objetivos portugueses e espanhóis de consolidar domínio sobre os extensos territórios dos 

continentes em que assentavam o império  o que poderíamos chamar de  período exploratório, 

que compreende o século XVI, e no qual já se tem uma clara amostra do que iria advir nos 

séculos seguintes.  

Em relação ao vale do rio Branco, considera-se que só “após inúmeras explorações” 

e vários “confrontos entre brancos e índios”, se tornou “alvo de incansáveis interpretações 

teóricas e interesses na exploração do ouro e riquezas biológicas”9 (OLIVEIRA, 2003, p. 58).  

Deste modo, alguns estudos históricos sobre a região do rio Branco, donde se 

constitui o estado de Roraima, enfatizam que os primeiros relatos sobre a incursão de não-índios 

na ocupação do espaço remetem ao século XVII, no período Colonial. Esses registros são de 

autoria do “jesuíta Christobal de Acuña, cronista oficial da primeira viagem do capitão Pedro 

Teixeira pelo Rio Amazonas entre 1637 e 1639.” (VIEIRA, 2003, p. 12).  

No relato, supõe-se que a expedição trafegou pelo Rio Negro e seus afluentes em 

busca de “algo de valor no retorno da viagem”, isso significava “realizar o ‘descimento’ de 

indígenas locais” (BARBOSA, 1993a, p. 124), ou seja, “captura de índios para descê-los ao Rio 

Negro” (VIEIRA, 2003, p. 15), para serem vendidos “como escravos na sede da antiga 

Capitania do Grão-Pará e Maranhão.” (BARBOSA, 1993a, p. 124-125). Para Vieira (2003, p. 

15), “talvez date daí a descoberta do rio Branco”, conforme as possibilidades apontadas nos 

estudos de Francisco Xavier Ribeiro Sampaio (funcionário colonial do século XVIII) e Joaquim 

Nabuco. 

                                                 

8 Oliveira (2003, p. 117) conceitua o “Aldeamento” como “um lugar criado pelo Estado dentro de uma política de 

proteção”, que “transfigurava os índios em ‘brancos’ enfatizando a integração na sociedade nacional e destruindo 

seus direitos territoriais”.  
9 Oliveira (2003, p. 58) enfatiza que, sobre esse período histórico de Roraima, tem-se as notícias “de uma vasta 

documentação de difícil acesso, porque está distribuída em diferentes arquivos científicos e literários”. Tal 

documentação não está “apenas em Manaus, Belém, São Luís, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, mas 

também em Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos”.  
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Na versão oficial, esse tempo marca os benefícios colhidos pelas expedições 

portuguesas com a União Ibérica (1580 e 1640). Afinal, com o fim da divisão imposta pelo 

Tratado de Tordesilhas entre portugueses e espanhóis, – que se aliam com a União Ibérica – 

ambos tiveram acesso livre a territórios que não era permitido adentrar. Neste sentido, as 

expedições portuguesas aproveitaram para alargar suas fronteiras na Amazônia, tentando liga-

las às estruturas comerciais já existentes no litoral.  

Somente após o fim da União Ibérica e a Restauração Portuguesa (1640), é que a 

Colônia, sob comando da Coroa, reúne esforços para expulsar os espanhóis, holandeses e outros 

grupos europeus da região amazônica (OLIVEIRA, 2003). Na perspectiva de proteger o Estado 

do Grão-Pará e Maranhão, bem como as terras amazônicas, da permanente ameaça de outras 

nações colonizadoras, “os representantes da Coroa portuguesa empreenderam esforços na 

construção de fortes, em pontos geográficos importantes, para impedir a fixação dos espanhóis, 

holandeses e ingleses nessa região.” (OLIVEIRA, 2003, p. 65-66).  

Portanto, conforme a história oficial, é sob esse prisma que a penetração e ocupação 

não indígena do vale do rio Branco é impulsionada pela Coroa Portuguesa. Durante o século 

XVII, “os portugueses colocaram em prática a estratégia de reorganização administrativa 

militar, edificando em alguns pontos da Amazônia pequenos fortes marcando sua posse 

territorial”, inclusive no vale do rio Branco (OLIVEIRA, 2003, p. 65-66). 

A posse do território é tratada como um fim da Coroa Portuguesa. Entretanto, é 

perceptível que a garantia do território era um meio de obter de modo concreto e acelerado as 

riquezas naturais e humanas existentes no vale do rio Branco. Neste ponto, resgatamos Oliveira 

(2003),  quando registra o silêncio dos cronistas, ao descreverem as viagens de missionários e 

comerciantes, sobre as atividades e “produtos” mais lucrativos para o colonizador: “a ‘caça ao 

índio’, seguida pela apropriação de suas terras e a busca pelo ouro.” (OLIVEIRA, 2003, p. 47). 

Sobre esse processo de usurpação do território e da mão de obra indígena do vale 

rio Branco pela Coroa Portuguesa a partir do século XVII, o estudo de Viera (2003, p. 17) 

retoma importantes contribuições. Para o referido autor, entre as principais motivações para as 

‘entradas’ de missionários e comerciantes portugueses em direção ao rio Branco está "a captura 

de índios” para vende-los ou aldeá-los, na condição de escravos, nas diferentes regiões do Rio 

Negro ou em Belém do Pará. 

Com base em Davi Sweet, Vieira (2003, p. 19) ressalta que, “se na Amazônia, os 

colonos encontraram na floresta um grande número de gêneros naturais aproveitáveis e 

utilizáveis ao comércio” (cacau, cravo, canela, castanha, salsaparrilha), na parte do “rio Branco 
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o que mais despertava o interesse comercial, sem sombra de dúvida, eram os próprios corpos 

indígenas”. Sob este viés, essa região é gradativamente  

 

Integrada no mercado interno colonial: não mais o apresamento de índios em escala 

regional empreendido por pequenos traficantes, mas uma exploração sistemática, 

com apoio do Estado, visando os mercados de Belém e São Luís. Com efeito, o rio 

Branco e seus tributários serão durante os anos que se seguem, uma das principais 

zonas de fornecimento de mão-de-obra escrava indígena para o Pará (VIEIRA, 2003, 

p. 19). (Grifo nosso). 

  

Com a instauração desse processo no vale do rio Branco a relação cultural do 

homem indígena com a terra é alvo de grandes impactos. Ao que parece, pela primeira vez na 

região, os indígenas passam a interagir com grupos externos e contraditórios à sua cultura, os 

quais, além de desejarem seus territórios almejam a sujeição escrava. Isto é, instala-se um 

conflito sociocultural e territorial que determina e caracteriza a questão agrária em Roraima até 

os dias atuais. De um lado a perspectiva indígena, a qual considera que o lugar da unidade 

habitacional seguia o ciclo da natureza, e a “inter-relação entre os seres vivos e o ambiente”. 

Do outro, a perspectiva do colonizador, vinculada a ideia de delimitação e posse do espaço 

físico para fixação, exploração e usufruto particulares (OLIVEIRA, 2003, p. 43-44). 

Portanto, nos registros oficiais a região do vale rio Branco começa a ser ocupada, 

na perspectiva do colonizador, a partir do final do século XVII, com forte participação de 

militares, religiosos e civis, particularmente após a fundação da capitania de São José do Rio 

Negro. Mas, efetivamente, é somente na segunda metade do século XVIII que os portugueses 

alcançam o domínio mais concreto da região. É nesse período que o plano de instalar um forte 

no vale rio Branco se dinamiza, na perspectiva de resguardá-lo contra as investidas de outras 

nações europeias. Acerca disso Vieira (2003, p. 20) ressalta que:  

 

Em virtude da presença e da constante ameaça estrangeira, Portugal decidiu 

estabelecer uma base militar na região, construindo um forte, como já havia feito em 

quase todo o litoral da colônia. Além do projeto de fortificação, a metrópole também 

resolveu investir nos aldeamentos indígenas, como uma política de ocupação da 

região do rio Branco. (VIEIRA, 2003, p. 20). 

 

Alinhado a estratégia do completo domínio português sob as terras e os “corpos 

indígenas” da região Amazônica, o chamado Forte de São Joaquim foi instalado a partir de 

1775 no vale do rio Branco, construído à margem esquerda da confluência do rio Uraricoera 

com o rio Tacutu, “formadores do rio Branco, um dos rios mais importantes para o processo de 

se consolidar a colonização.” (VIERA, 2003, p. 21). Conforme reitera Barbosa (1993a, p. 125),  
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A partir desse momento da história, foi possível considerar o início de uma modesta, 

porém politicamente determinada ação colonizadora nesta região. A instalação da 

base militar foi apenas parte de um plano que previa a formação e/ou consolidação de 

núcleos populacionais construídos basicamente por nativos. Estes núcleos tinham por 

função principal ‘habitar’ para que, junto com a força pública instalada, 

resguardassem esta região do Brasil Colônia em nome da coroa portuguesa. 

(BARBOSA, 1993a, p. 125). 

 

O impacto dessa iniciativa para os povos indígenas, que viviam dispersos pelo vale 

do rio Branco, é registrado como parte de “um processo irreversível de contato interétnico que 

promoveu não apenas o deslocamento de alguns desses grupos para outras áreas, como também 

o aliciamento, a ‘dizimação’ e finalmente a domesticação.” (SILVEIRA & GATTI, 1988, p. 

45).  

A construção do Forte, aproximadamente durante um ano, incitou o descimento 

forçado de indígenas pelas “expedições de tropas de resgate” para os arredores da edificação. 

A ideia era impulsionar o aldeamento de indígenas naquelas proximidades, sob o 

direcionamento legislativo do Diretório Pombalino de 1757, que veio inaugurar uma “nova fase 

entre portugueses e índios no rio Branco.” (VIEIRA, 2003, p. 22). 

A perspectiva do colonizador era a de que os índios cediam de bom grado ao 

domínio português e a proposição de aldeamento. Essa perspectiva é evidenciada nos discursos 

do cronista Francisco Ribeiro Sampaio, quando este afirma: “parece que suspiravam aqueles 

índios pela nossa sujeição. Deram logo a conhecer quanto dependiam de nós.” (VIEIRA, 2003, 

p. 22). 

Desde aquele tempo esse discurso se cristalizou e permanece até os dias atuais. Não 

houve preocupação com a figura do indígena, o ponto de vista do colonizador era a prioridade. 

Certos do papel que tinham na condução da política que garantiria a ocupação do território, os 

colonizadores investiram fortemente nos aldeamentos de indígenas, acreditando que era a saída 

para manter os domínios da fronteira amazônica e suas riquezas nas mãos da Coroa Portuguesa.   

Essa estratégia de assentamento de índios pelos colonizadores, orientada sob a 

legislação do Diretório Pombalino, além “de viabilizar a colonização pela subjugação, 

cooptação” representou o uso dos próprios corpos indígenas como “verdadeiras ‘muralhas dos 

sertões’ ou barreiras para impedir a cobiça e o interesse de outras nações” (VIEIRA, 2003, p. 

23). Na prática isso significa que os indígenas vigiariam seus próprios territórios para o usufruto 

particular de sujeitos externos a sua cultura. 

Sobre esse assunto, Vieira (2003) interpreta que a necessária submissão dos índios, 

na visão colonial, implicava a vitória definitiva de uma determinada nação europeia pela posse 

do território. No resgate que o referido autor faz do discurso de Lobo D’Almada, essa maneira 
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interpretativa ganha vazão, afinal, nos dizeres deste, “uma das maiores vantagens que pode tirar 

do rio Branco, é povoar, e coloniar toda esta fronteira com a imensa gente que habita as 

montanhas do país.”10 Efetivamente,  

 

O que veio a ocorrer foi a livre exploração do trabalho indígena por colonos e pelo 

Estado. A secularização das missões tornou possível ao projeto português explorar a 

mão de obra nativa nos aldeamentos, não só na Amazônia, mas em toda a colônia, 

sem qualquer tipo de punição, apesar de o Diretório reafirmar o pagamento pelo uso 

dessa mão de obra e o seu bom tratamento, como dispensa dos índios aldeados por 

dois anos do trabalho e a exigência que a metade dessa população permanecesse 

aldeada para garantir a posse da terra e dar conta da sua própria sobrevivência. A outra 

metade era então repartida para o trabalho com os moradores de forma remunerada e 

temporária. (VIEIRA, 2003, p. 24). 

 

Considerando as dificuldades e custos do uso de escravos negros na divisão do 

trabalho na Amazônia, em igual quantidade como no Nordeste, “era fundamental transformar 

os índios aldeados em súditos, para que essa mão-de-obra se adaptasse da melhor maneira e em 

grande número” (VIEIRA, 2003, p. 28). 

Entretanto, apesar dos esforços dos colonizadores, os historiadores e antropólogos 

afirmam que houve dura resistência de alguns grupos indígenas aos aldeamentos. Há registros, 

por exemplo, sobre a resistência dos índios Macuxi, caracterizados “como guerreiros 

excessivamente arredios e bravos” (VIEIRA, 2003, p. 28). Conforme Farage (1991, p. 127), 

somente a partir de 1789, começariam a chegar pequenos grupos Macuxi para se aldearem junto 

à fortaleza.   

Entretanto, como anota Vieira (2003, p. 32) “a construção do Forte São Joaquim, 

como estratégia militar de ocupação, e os aldeamentos não foram suficientes para formar e 

consolidar um núcleo populacional consistente no extremo norte da colônia”, o que era fator 

fundamental para garantir a posse do território e se manter firme contra a “invasão” de outras 

nações estrangeiras. Entre os fatores que contribuíram para isso está a perspectiva frustrada da 

metrópole em usar os próprios índios para estabelecer a ocupação portuguesa.   

Ao contrário da perspectiva que regia o Diretório Pombalino, no vale do rio Branco, 

os aldeamentos implantados “serviram tão somente para acelerar a desintegração das 

comunidades indígenas” (VIEIRA, 2003, p. 24), não servindo, portanto, para transformar os 

índios em súditos da Coroa. Na verdade, sem qualquer tipo de fiscalização central da Coroa, o 

                                                 

10 D’ALMADA, M. J. Lobo. Descrição relativa ao rio Branco e seu território (1787). Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico. Rio de Janeiro, Tomo XXIV, n.4, p. 617-683. 
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uso da mão de obra indígena sob moldes escravocratas, pelos fazendeiros, comerciantes e 

religiosos locais despertaram o sentimento de revolta nos indígenas.  

Neste sentido, Vieira (2003, p. 29), faz a devida crítica ao ouvidor Ribeiro de 

Sampaio, que acreditava na sujeição passiva do indígena pelos portugueses. O referido autor 

ressalta que a revolta da “Praia do Sangue”, em 1781, contesta o prognóstico de Sampaio. Essa 

insurreição das etnias indígenas contra os soldados portugueses destruiu as povoações 

existentes na região, marcando definidamente a contestação indígena contra o aldeamento 

imposto pelos portugueses.   

O cenário que se materializa a partir de então é de descrédito com esse modelo 

único de promover a ocupação portuguesa do vale do rio Branco e garantir a posse do espaço. 

É praticamente um consenso entre os estudiosos que a promoção de aldeamentos para garantir 

a ocupação populacional portuguesa dessa região foi fracassada, “não só no rio Branco como 

em toda a Amazônia” (VIEIRA, 2003, p. 34).   

Entretanto, outras iniciativas foram acionadas pela Metrópole, particularmente “a 

instalação de um projeto pecuário, que passou a introduzir os primeiros rebanhos nos campos 

gerais, com a fundação das ‘Fazendas do Rei’ em 1787” (VIEIRA, 2003, p. 34). Essa iniciativa 

se soma ao objetivo da Coroa Portuguesa de consolidar a posse das fronteiras da região 

amazônica, e consequentemente, de explorar a mão de obra indígena e a riqueza do território.   

Vieira (2003, p. 35-36) assinala que  

 

A Coroa Portuguesa, fundou três fazendas estatais na região, no final do século XVIII. 

As chamadas fazendas Reais, nas terras do alto rio Branco, foram divididas em três 

áreas. A oeste, entre o rio Uraricoera e o rio Branco, fundou-se a do Rei – registrada 

com o nome de ‘São Bento’. Outra, chamada de São José, foi instalada perto do Forte 

São Joaquim. A última fazenda, a de ‘São Marcos’, criada no setor norte, ficou 

localizada entre o rio Uraricoera e o Tacutu. (VIEIRA, 2003, p. 35-36). 

 

A iniciativa de investir no setor da pecuária era algo inovador numa região que 

predominava o extrativismo. Portanto, haviam dúvidas sobre o sucesso do empreendimento. 

Entretanto, alguns atrativos foram impulsionados pela Coroa Portuguesa com a finalidade de 

promover o povoamento da região e consolidar a conquista do território. Entre estes, “a grande 

quantidade de campos, a mão de obra indígena e, principalmente, o gado solto, não exigindo 

mais que a sua captura e instalação em um pedaço de terra.” (VIEIRA, 2003, p. 36). 

Mais uma vez a perspectiva de usar a mão de obra indígena assume centralidade e 

importância para o fortalecimento do poder colonial sob o território dos próprios indígenas. O 

uso do trabalho indígena era um meio primordial de sustentar o novo empreendimento da Coroa 

naquela região.    
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Essa estratégia obteve seu nível de eficácia, quando se trata do objetivo de 

consolidar as fronteiras da região. Efetivamente, também serviu para acender a ambição interna 

de particulares do Norte pelas terras da Coroa no vale rio Branco. Viera (2003, p. 37) chama 

atenção que, 

Ao longo do século XIX, as fazendas particulares começaram a se multiplicar tanto 

nas terras das Fazendas Nacionais como fora delas. O que não previam seus 

idealizadores é que as fazendas de São Bento e São José fossem sendo ocupadas por 

posseiros no início do século XIX, ou sendo usurpadas por seus antigos 

administradores e arrendatários que se tornariam grande e ricos fazendeiros às custas 

das Fazendas do Estado, principalmente depois da República. (VIEIRA, 2003, p. 37). 

 

Deste modo, apesar dos relatórios oficiais da Província do Amazonas apontarem 

que havia um vazio demográfico na região, há registros de que em 1886 já haviam 80 fazendas 

particulares, o que aumentaria no início do século XX (VIEIRA, 2003). Este aumento foi 

impulsionado pelos políticos locais a partir do incentivo ao poder central para “arrendar as terras 

do rio Branco, sem que a população indígena fosse levada em questão ou sequer fosse 

mencionada nos projetos” (VIEIRA, 2003, p. 37) 

Podemos considerar que esse processo serviu para consolidar o conflito pela terra 

na região. Um conflito, ainda velado, iniciado com as expedições das distintas nações europeias 

no vale rio Branco e a caça aos indígenas e riquezas naturais, e que se intensificou com o projeto 

pecuária. Fugindo aos interesses exclusivos da Coroa, os fazendeiros particulares tomaram 

conta do projeto pecuária, formalizando a disputa pela mão de obra indígena e pela propriedade 

da terra. Conforme ressalta Vieira (2003, p. 38),   

 

A pecuária, levada adiante por colonos, teve como primeira consequência a disputa 

pela mão-de-obra indígena entre os primeiros fazendeiros. Mais do que isso, as terras 

indígenas passaram então a ser alvo de cobiça, não mais de portugueses, mas de 

brasileiros, dando posteriormente origem aos grandes latifúndios de Roraima; isso 

porque a expansão da pecuária, idealizada no final do século XVIII, teria seus 

primeiros frutos nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, dando 

finalmente uma base econômica de sustentação para a região, ocupando cada vez mais 

as terras indígenas pela violência, escravidão, como também pelos mais variados 

expedientes jurídicos. (VIEIRA, 2003, p. 38). 

 

Portanto, podemos afirmar que o projeto pecuário impulsiona o que Martins (1980, 

p. 74-75) intitula de “dois momentos distintos e combinados de ocupação territorial, que 

ocupam de formas distintas e conflituosas entre si territórios via de regra já ocupados por 

sociedade tribais”. Conforme este autor  

 

Através do deslocamento de posseiros é que a sociedade nacional, isto é, branca, 

expande-se sobre territórios tribais. Essa frente de ocupação territorial pode ser 

chamada de frente de expansão. Um segundo movimento é constituído pela forma 

empresarial e capitalista de ocupação do território – é a grande fazenda, o banco, a 
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casa de comércio, a ferrovia, a estrada, o juiz, o cartório, o Estado. É nessa frente que 

surge o que em nosso país se chama hoje, indevidamente, de pioneiro. São na verdade 

os pioneiros das formas sociais e econômicas da exploração e denominação 

vinculadas às classes dominantes e ao Estado. Essa frente pioneira é essencialmente 

expropriatória porque está socialmente organizada com base numa relação 

fundamental, embora não exclusiva, que é a de compradores e vendedores de força de 

trabalho. Quando se dá a superposição da frente pioneira sobre a frente de expansão é 

que surgem os conflitos pela terra. (MARTINS, 1980, p. 74-75). 

 

Estes processos assumem um ritmo que instaura as fronteiras, e promove conflitos 

que demarcam as manifestações da questão agrária na região do vale rio Branco. De acordo 

com Vieira (2003, p. 38) “estava sendo definido um modelo econômico para a região, com o 

impulso dado às condições de acesso à terra pela pecuária extensiva. Dessa forma a mão-de-

obra indígena passava a se converter também numa questão da terra”. 

A mão de obra indígena era tão fundamental para os interesses dos fazendeiros 

particulares que há relatos sobre o assunto. Vieira (2003, p. 38) enfatiza que “em 1863, o 

viajante Wallis G. observava que os fazendeiros da região já utilizam a mão de obra indígena 

com muita regularidade em suas fazendas, no transporte e no comércio de gado para Manaus”11 

Ainda conforme as contribuições do referido autor, o senhor Alexandre Hamilton 

Rice traz outros relatos que testemunham a intensa utilização da mão de obra indígena pelos 

colonizadores quando visitou a região no final de 1924 e início de 1925. O senhor Rice 

imaginava que pelas características naturais a região seria demasiada abastecida de produtos 

agrícolas, entretanto, suas conclusões o levaram a constatar que a escassa produção de frutas e 

legumes tinha um motivo: o uso da força de trabalho, sobretudo indígena, exclusivamente 

voltada às fazendas de gado (VIEIRA, 2003, p. 40)12. 

Fundamentado em Nádia Farage e Paulo Santilli (1992), Vieira (2003, p. 40) reitera 

que “o uso frequente de mão de obra indígena era um fato corriqueiro, e a prática colonialista 

de escravização permanecia intacta em Roraima após a independência”. Neste sentido o 

referido autor conclui que, 

 

As fazendas de gado, ao menos em Roraima, não apresentavam grandes diferenças da 

grande lavoura no restante do país, pois as duas empregavam trabalhadores escravos 

como forma predominante de trabalho, sendo que esta se utilizava da mão de obra 

negra e aquela da mão de obra indígena, apenas aparentemente livre. E quando já não 

era possível explorar a mão de obra escrava dos negros, após a abolição da escravatura 

no país, em 1888, os índios continuavam sendo escravizados no extremo norte do país. 

(VIEIRA, 2003, p. 40).  

                                                 

11 O autor usa nesse texto a obra de WALLIS, G. Carta dirigida a D. S. Ferreira Pena sobre o rio Branco em 

23/05/1863. In: Boletim do Museu Paraense de História natural etnográfica n. 3. Belém. 1900. p. 88-94. 
12 Aqui o autor usa a obra de RICE, Alexandre Hamilton. Exploração à Guiana Brasileira. São Paulo: Ed. USP; 

1978. 
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Desta forma, observamos que na transição do Brasil Colônia (1500-1822) ao Brasil 

Imperial (1822-1889) o projeto da pecuária logrou os objetivos de uma elite formada na região 

norte, a cobiça pelas terras do rio Branco se tornou acirrada, e se elevou na medida que se 

consolidava uma sede administrativa na região. Isso ocorre particularmente com a Lei 

Provincial do Amazonas (1858), que estabeleceu as fronteiras do referido estado. Essa Lei 

transformou o aglomerado populacional ao redor da Fazenda Boa Vista numa sede 

administrativa, que passou a ser chamar Freguesia ‘Nossa Senhora do Carmo’, a qual, no 

período da República, mais especificamente em 09 de julho de 1890, passou a ser considerada 

um município do Amazonas, com o nome de Boa Vista do rio Branco. 

Em síntese, consideramos que esse período representa a emergência da questão 

agrária na região, mediada pela questão fundiária e questão indígena. Efetivamente, a ocupação 

portuguesa do vale do rio Branco representou a usurpação do território indígena e a utilização 

da sua mão de obra nos moldes escravocratas, para propiciar a acumulação do capital e futura 

expansão do modo de produção capitalista na região. 

Essa fase marca a ocupação colonial não indígena, caracterizada pelo interesse do 

colonizador em demarcar seu poder e domínio no território do rio Branco em detrimento da 

vida indígena que já habitava o espaço. A contradição é que os próprios indígenas foram o 

grupo majoritariamente usado para estabelecer a ocupação colonial e domínio das fronteiras 

para a Coroa, considerando que a região não foi abastecida pela mão de obra africana, e os 

primeiros religiosos, comerciantes e militares que habitaram a região não eram em maior 

número que os indígenas, vindo somente para administrar os negócios da Coroa. 

Assim, de modo geral, essa primeira fase se caracteriza pelos moldes da ocupação da 

região Amazônica:  

 

instalação das ‘aldeias de repartição’ e, em seguida, política dos ‘diretórios de índios’. 

Missionários religiosos da Ordem dos Carmelitas, militares a serviço da coroa portuguesa 

e nativos da região tiveram participação direta nesta fase por propiciarem um papel de 

polícia ao poder colonial, mesmo que em pequena escala (BARBOSA, 1993a, p. 141). 

 

Registra-se ainda, que essa fase marca o fracasso da política pombalina de ocupação 

territorial. Afinal, “os principais núcleos populacionais entraram em decadência e houve um 

esvaziamento do fator humano índio em direção a zonas ocupadas por outras nações europeias.” 

(BARBOSA, 1993a, p. 141). A saída encontrada pelo poder colonial para resguardar as 

fronteiras em nome da Coroa foi estimular a ocupação territorial não indígena através do projeto 

agropecuária, favorecendo efetivamente a gradativa expansão do capital mercantil, através de 
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relações de produção não capitalistas, considerando o uso da mão de obra indígena em moldes 

escravocratas. 

 

2.2  Consolidação da pequena burguesia local  

 

A partir de 1890, com o status de município e autonomia administrativa, Boa Vista 

do rio Branco se concretiza como ponto de apoio administrativo e logístico para os interesses 

de pecuaristas locais que buscavam garantir a posse de terras em toda a região do vale rio 

Branco. 

Essa autonomia impulsionou a criação e legalização de grandes fazendas, “pois 

foram criados diversos dispositivos legais que favoreceram a consolidação da ocupação 

fundiária” pela elite. Entre esses dispositivos estão a Constituição de 1850, a “Constituição de 

1891, e os Decretos editados pelos estados, que passaram a regularizar as posses existentes 

antes da proclamação da República.” (VIEIRA, 2003, p. 42). De modo efetivo, “as 

Constituições brasileiras desde o Império trataram de limitar o acesso à terra devoluta”, 

particularmente para os trabalhadores escravos libertos (OLIVEIRA, 1995, p. 285). 

Neste ponto, cabe ressaltar que “os governos brasileiros, depois da Independência 

e com o fim da escravidão, trataram de abrir a possibilidade de, por meio da ‘posse’, legalizar 

grandes extensões de terras”. Entretanto, a legalização da “posse” e o acesso à terra, conforme 

estabeleceu a Lei de Terras de 1850, seria garantida somente pela via da “compra/venda com 

pagamento em dinheiro”, o que impediu, o acesso à terra para os escravos que conquistavam 

sua liberdade (OLIVEIRA, 1995, p. 285).  

Neste sentido, no tocante à Lei de Terras de 1850, Vieira (2003, p. 42) através de 

Farage & Santilli, (1992, p. 274) ressalta que se, 

 

Institucionaliza no Brasil o regime da grande propriedade privada, restringindo o 

acesso à terra e ampliando o contingente de despossuídos. De acordo com a Lei, as 

terras indígenas foram enquadradas em dois tipos: as derivadas do indigenato, ou seja, 

as reconhecidas como dos índios por direito originário, livre da necessidade de 

legitimação; e as terras reservadas à colonização dos indígenas, consideradas 

devolutas, inalienáveis e destinadas ao usufruto desses povos. As oligarquias 

interpretaram a lei de 1850 de acordo com seus interesses, sendo que aos poucos os 

poderes locais passaram a vender as terras das aldeias extintas, como também a usá-

las para fundação de vilas, povoações ou mesmo logradouro público. Isso se deu 

principalmente depois da criação do Ministério da Agricultura, em 1860, e da 

passagem da política indigenista para aquele órgão. Depois disso, dezenas de aldeias 

foram extintas formalmente. Já em 1887, as terras das aldeias extintas tornaram-se 

domínio das antigas províncias, e as Câmaras Municipais passaram a ter poder de 

decisão sobre elas, facilitando aos fazendeiros da região a regularização das terras que 

haviam ocupado.  
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Como percebemos, este processo serviu para acirrar a histórica concentração 

fundiária no Brasil, legitimando, através do aparato legislativo a forma desigual de distribuição 

e acesso à terra, que marca os primórdios do período colonial no país. Cabe lembrar que a 

estrutura fundiária brasileira, é primeiramente marcada pelas “capitanias hereditárias e seus 

donatários; depois foram as sesmarias, que estão na origem da grande maioria dos latifúndios 

do país, fruto dessa herança colonial.” (OLIVEIRA, 1995, p. 285). 

Outro aparato legislativo que deu continuidade à legitimação promovida pelo 

Estado brasileiro à ocupação das terras devolutas pelos coronéis, oligárquicos e fazendeiros foi 

a Constituição de 189113. Na análise de Vieira (2003, p. 42-43) a referida Constituição14  

 

Atribuiu aos estados as terras que eram das províncias, o que facilitou às oligarquias 

locais o controle total sobre sua distribuição. A partir daí surgiu um novo modelo 

agrário no Brasil. A terra transformou-se numa simples mercadoria ficando à mercê 

do capital e, assim passou a ser livremente comprada ou negociada. Depois da 

primeira Constituição republicana, a região que hoje constitui o estado de Roraima 

passou a ter um modelo agrário igual ao dos outros estados da Federação, baseado na 

grande propriedade e na exploração do trabalho indígena, ainda presente.” (VIEIRA, 

2003, p. 42-43). 

 

Notamos, portanto, que a legislação em nível nacional favoreceu para a criação 

indiscriminada de fazendas nas terras públicas, intensificada com a migração, que apesar de 

tênue nesse período, rumou para as terras do rio Branco impulsionada pela crise no Nordeste e 

pela decadência do mercado da borracha na Amazônia. Conforme Barbosa (1993a, p. 135), 

muitos dos migrantes desse período se transformaram em “senhores absolutos dessa região”, 

ou conforme caracterizamos, na elite autodenominada proprietária de terra. 

 

Com o final do século XIX e início do XX, o governo central achava-se em torno de 

intensas lutas políticas pelo poder republicano, ao mesmo tempo em que tinha que 

absorver grande parte de suas atenções em conflitos populares, como Canudos e 

Contestado. Estas situações aliadas ao gradual fracasso do mercado da borracha no 

início do século, levaram a Amazônia a entrar em profundo declínio econômico. Os 

fluxos migratórios nesta direção diminuíram sua intensidade. A área restrita ao rio 

Branco também foi atingida por este fato, passando por uma fase de estagnação no 

avanço de frentes de ocupação humana e crescimento econômico, com o agravante 

precário sistema de transporte existente. Entretanto, deslocamentos esporádicos de 

antigos trabalhadores dos seringais, bem como camponeses descapitalizados vindos 

                                                 

13 A Constituição de 1891 instituiu formalmente a República, promovendo a nova divisão do território brasileiro 

e criando o Estado Federal, através da ordem federativa de governo (OLIVEIRA, 2003). 
14 “Em relação à política indigenista, a ideia constituinte do Brasil republicano traduzia, no integracionismo, a 

absorção da cultura indígena, sendo omissa nessa questão do índio. No entanto, tal questão foi levantada durante 

a discussão pela Assembleia constituinte, mas na prática o Estado brasileiro continuava desprezando essa questão 

(MARÉS, 1999:56-7). Sem perder o apoio da elite política e econômica, o governo republicano por Decreto Lei 

de 1906 criou o SPI (Serviço de Proteção ao Índio) que foi efetivado em 1910, sendo dirigido por um militar de 

espírito humanista, o marechal Cândido Rondon. Em 27 de junho de 1928, foi aprovado o decreto (n. 5484) 

legislativo do índio. Todavia, mesmo com esse conjunto de normas protetoras indígenas, as relações entre Estado, 

sociedade nacional e índio não mudaram.” (OLIVEIRA, 2003, p. 116). 
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da precária estrutura fundiária do Nordeste brasileiro, aportavam nesta região trazidos, 

em geral, por comerciantes e fazendeiros locais (Governo...1987). O entrelace das 

situações descritas fez com que os dois últimos grupos se transformassem em senhores 

absolutos desta região. (BARBOSA, 1993a, p. 135). 

 

Como se percebe, a questão da crise da borracha na Amazônia entra para a história 

da ocupação mercantil das terras do rio Branco, com muito mais destaque do que o processo de 

apogeu da produção da borracha, que ganhou cenário internacional. Cabe ressaltar que o vale 

do rio Branco não tinha as mesmas características ambientais de boa parte da região amazônica, 

particularmente Belém e Manaus, que despontaram como centros de extração da borracha para 

exportação, entre o final do Império e início da República brasileira. Sobre a divulgação desse 

produto tropical em nível internacional que redundou na sua grande demanda, Oliveira (2003) 

enfatiza que,   

A borracha da Amazônia foi divulgada para os europeus no século XVIII, quando a 

expedição de La Condamine (1743) descreveu sua aplicação pelos índios amazônicos 

nos diversos fins: na fabricação de utensílios de uso cotidiano, como sapatos e garrafas 

ou no revestimento de tecidos. Esse produto tropical chamou a atenção de cientistas e 

empresários pela qualidade de impermeabilização e elasticidade. Desse modo, a 

borracha tornou-se o produto industrial de expressivo avanço na produção de bens dos 

mais modernos, com diferentes formas de consumo associado à ideia de “civilização” 

e “progresso”. (OLIVEIRA, 2003, p. 111-112).  
 

Portanto, ainda que durante o ciclo da borracha (fins do século XIX e início do 

século XX), a sociedade do rio Branco continuasse envolvida nos conflitos de terras, sempre 

em litígio, sem muita expressão no jogo das relações comerciais da região Amazônica, é a partir 

da crise da borracha naquela região que a burguesia local ganha forma e se consolida. Notamos 

que o distanciamento do governo central dessa região e a liberdade dada às províncias pela 

Constituição de 1891, influenciaram para a gradativa criação de uma classe autodenominada 

proprietária de terra, igualmente envolvida na atividade comercial, que foi adquirindo suporte 

para se fortalecer enquanto pequena burguesia local, detentora de poder político e com forte 

poder de pressão a partir do século XX. Essa ‘pequena burguesia’ se constituía na mesma 

medida que se ignorava a existência da população indígena e dos pobres da região, conforme 

ressalta Oliveira (2003, p. 114),   

 

A pequena burguesia, constituída por fazendeiros, comerciantes e funcionários do 

Estado, interessados na preservação de seus privilégios, esboçava critérios políticos e 

socioeconômicos para estabelecer a representação limitada da elite local, mantendo 

distante a população inculta, composta de mestiços (brancos e índios) e “caboclos” 

(índios) vivendo na pobreza. (OLIVEIRA, 2003, p. 114). 

 

Apesar desse período marcar a gestação mais concreta do que se pode denominar 

de uma classe proprietária de terra e comerciante, portanto, a pequena ‘burguesia local’, cabe 
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ressaltar que nos “primeiros anos do século XX, o panorama político e econômico no rio Branco 

não apresentava” outras mudanças (OLIVIERA, 2003, p. 118). Consideramos que, apesar de 

existente, a questão agrária não manifestava pública e abertamente os conflitos existentes entre 

fazendeiros, caboclos e indígenas, sendo exclusivamente alvo de legitimação pelo Estado, via 

legalização da posse da terra para os fazendeiros, através da legislação. Não havia o debate 

público sobre o acesso dos indígenas à terra e esses iam se aglomerando nas regiões de serra do 

vale rio Branco, na medida que as fazendas se espalhavam no imenso território do rio Branco, 

sob a dependência da mão de obra indígena para os serviços domésticos e trabalho braçal 

(COUDREAU, 1887; OLIVEIRA, 2003). Oliveira (2003, p. 118) enfatiza que,  

 

A pequena elite local, cuja maioria era descendente dos “pioneiros brancos”, não fazia 

oposição ao poder federal, pois era fiel e passiva aos seus objetivos pessoais, como 

sempre acontecera antes dos períodos sucessórios. Isolada, tanto geograficamente 

quanto do jogo das forças de poder na capital, Rio de Janeiro, essa elite atrelava-se ao 

mercado internacional, comercializando com os ingleses (habitantes da Guiana) e com 

os espanhóis (habitantes da Venezuela). (OLIVEIRA, 2003, p. 118) 

 

Apesar de percebermos na leitura dos historiadores que não há registros de outras 

mudanças no vale do rio Branco nos primeiros anos do século XX, senão a formação do que 

estamos considerando a ‘burguesia local’, cabe ressaltar um movimento que chama atenção, 

pois contribuiu na definição de um contraponto aos interesses dessa elite que se forja como 

proprietária de terra.  

Nota-se que a partir de 1909 chama atenção um modo diferencial da relação entre 

religiosos e indígenas, isto é, o crescente apoio destes “a luta secular dos povos indígenas na 

região: a real posse de suas terras” (BARBOSA. 1993a, p. 137). Barbosa (1993a) destaca que 

a ordem do Beneditinos chega em 1909 no município de Boa Vista, com o objetivo de 

catequisar os índios do rio Branco, mas exercendo certo diferencial em relação às ordens que 

estiveram presentes no período colonial. Os Beneditinos realizaram trabalhos junto à população 

indígena no sentido de sensibilizá-los sobre seus direitos. O autor assinala que,  

 

Os efeitos deste exercício [...], defrontaram-se com a arcaica estrutura de poder local 

vigente, liderada pelos grandes fazendeiros de gado e comerciantes. Detentores 

absolutos do poder regional, não aceitavam qualquer questionamento sobre a posse 

irregular de terras tanto da União como dos indígenas. Também não queriam perder a 

dominação que exerciam sobre os índios através dos métodos vigentes de submissão. 

(BARBOSA, 1993a, p. 136-137). 

 

Neste sentido, notamos que no início do século XX a região do rio Branco é 

marcada pela ascensão de ideias organizadas e avessas aos interesses da elite autodenominada 

proprietária de terra. Igualmente, outro elemento marcante definiu as novas configurações que 



53 

assumiram a região nas primeiras décadas do século XX, considerando que em 1910 a atividade 

mineral reapareceu na região Norte a partir das descobertas de ouro e diamante nas 

proximidades dos rios Contigo, Maú e Suapi. Esse contexto de ascensão da atividade 

mineradora é marcado pela decadência da economia de extração da borracha na Amazônia 

(SANTOS, 2004; BARBOSA, 1993a). Inclusive, este declínio reforçou a mineração. 

Entretanto, os impactos dessa atividade na região do rio Branco só ganham expressão em 1930, 

com a descoberta de diamante na Serra do Tepequém.  

 

2.3  Da exploração da riqueza mineral à criação do Território Federal 

 

Como exposto no item anterior, a atividade mineradora na região do rio Branco 

ganha expressão a partir dos anos 1930, “tendo superado no início da década de 1940 a 

tradicional produção pecuária, de quem era subalterna”15 (SANTOS, 2004, p. 201). Portanto, 

esse contexto marca um novo ciclo econômico na região, no qual a terra assume nova 

centralidade como objeto de conflitos sociais. 

Tal processo motivou um forte fluxo migratório para a referida região, tanto que 

influenciou decisivamente na história demográfica do estado de Roraima. No início dos anos 

1940, o Serviço Nacional de Recenseamento estimou a população de Boa Vista em 10.509 

habitantes (BARBOSA, 1993a, p. 138). Essa estimativa, entretanto, não incluía os indígenas. 

O fato é que em comparação à média nacional que era de 4,84 hab./km², o município (com área 

de 170.581 km²) tinha baixíssima densidade demográfica, um total de 0,06 hab./km² 

(BARBOSA, 1993a).  

Conforme Barbosa (1993a, p. 137)  

 

Centenas de pessoas vindas das mais diferentes regiões do Brasil migram para esta 

região a procura do rápido enriquecimento. A quantidade [...] foi tamanha que, mesmo 

com os rústicos meios de extração da época, foi registrada em quase toda a década de 

1940 uma produção oficial acima dos 10.000 quilates/ano. 

 

Este processo alavancou constante perda do espaço pelos indígenas, primeiros 

ocupantes da região. Barbosa (1993a, p. 138) registra que os povos indígenas viviam de forma 

                                                 

15 Segundo Cavalcanti (1949, p. 19 apud SANTOS, 2004, p. 201), “em 1942 a produção de diamantes e ouro em 

Roraima representava 42% do total da economia, passando para 59% no ano seguinte. No mesmo período, a 

pecuária passaria de 34% para 26,8%. De acordo com o IBGE (1981, p. 28), a pecuária recuperaria sua posição 

mais adiante, após a queda da mineração na década de 1960, quando muitos garimpeiros se dirigiram para a 

Venezuela e Guiana”. 
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“aglomerada em pequenas porções de terra e completamente abafada pelas atitudes e modo 

diferenciado de vida do dominador branco”.  

Com a divulgação de notícias sobre abundância de ouro e diamantes nessa região 

amazônica, nas fronteiras de Roraima com a Venezuela e de Roraima com a Guiana” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 131) vários grupos de comerciantes e fazendeiros passam a investir na 

mineração, “como também chegaram garimpeiros de várias regiões brasileiras buscando 

riqueza [...]. A maior parte da mão-de-obra nessa empreitada, sobretudo os carregadores de 

mercadorias a partir do núcleo urbano de apoio do Surumu, era indígena.” (OLIVIERA, 2003, 

p. 131). 

Esse processo da mineração se destaca num contexto em que o Estado brasileiro se 

reorganiza territorial e administrativamente. De 1920 até o início dos anos 1940 “o governo 

brasileiro delimitou suas fronteiras em expansão e construiu o seu território, restando, porém, 

a necessidade de sua ocupação efetiva.” (OLIVEIRA, 2003, p. 175). Portanto, é nesse contexto, 

sobretudo na segunda metade da década de 1930, que o Governo Federal, no contexto do Estado 

Novo, assume o discurso de defesa e controle do território brasileiro, em especial a Amazônia. 

O ambiente de crise internacional instaurado com a II Guerra Mundial impulsiona a 

preocupação do Estado com as fronteiras amazônicas (OLIVEIRA, 2003). 

Até então, na região do rio Branco, as atividades produtivas eram mais intensas no 

interior que na capital. Boa Vista era considerada um centro administrativo, para venda e troca 

de mercadorias, mas as atividades com rebanhos bovinos, produção agrícola e garimpo se 

concentravam no interior da região do rio Branco. Efetivamente a região permaneceu com essas 

características até o final dos anos 1930 e início dos anos 1940, quando sofreu alterações a partir 

das políticas implementadas no governo do Presidente Getúlio Vargas.  

Ainda que frágil em termos demográficos, a paisagem regional do rio Branco 

ganhou novas expressões com a atividade mineradora e as iniciativas do Governo Federal. 

Conforme o discurso oficial as medidas implementadas pelo Presidente seguiram o objetivo de 

“articular melhores planos para as áreas fronteiriças da Amazônia.” (BARBOSA, 1993a, p. 

138). Entre essas medidas, destaca-se a criação do Território Federal do rio Branco em 194316, 

                                                 

16 Cabe ressaltar que após a instauração do Território Federal do rio Branco, o Governo local assume a 

responsabilidade da mineração, e apesar dos números da produção continuarem imprecisos, os “levantamentos do 

IBGE registraram uma produção de diamantes em 1947 de 19.029 quilates e em 1950 um total de 13.719 quilates” 

(OLIVEIRA, 2003, 133). No tocante à mineração do ouro, Oliveira (2003) registra que havia grandes dificuldades 

no registro da produção, impulsionadas pela clandestinidade da garimpagem, sonegação de empresários e 

conivência das autoridades. 
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com uma área de 230.104 km² (hoje redimensionada para 225.017km²). Boa Vista passou a ser 

a capital do recém Território Federal, cuja população contabilizada pelo censo de 1940 era de 

12.130 habitantes (BARBOSA, 1993a). 

Deste modo, disposto a proteger as fronteiras e possibilitar a integração do 

Território ao contexto nacional, o Governo Federal impulsionou iniciativas com o objetivo de 

promover o amplo povoamento da região. Barbosa (1993a) registra que inexistiam serviços 

públicos amplos e as variedades alimentícias tinham preços elevados, portanto, havia forte 

motivação do Governo em promover o assentamento dirigido, para ampliar a estrutura 

demográfica do recente Território Federal. 

 

O recém-instalado Governo Territorial, incumbido de reformular a estrutura de poder 

e empreender esforços para o desenvolvimento econômico regional, necessitou retirar 

os entraves a um maior crescimento local. Iniciou então trabalhos de infraestrutura de 

que a nova unidade necessitava, obras no setor de saúde, abastecimento de água e 

construção de estradas, como a BR-17 (Boa Vista/Caracaraí), embrião da atual BR-

174 (Vila de Pacaraima/Manaus) foram levadas a se concretizar. Houve incentivo 

também na implantação de colônias agrícolas próximas à capital. Este ato teve o nítido 

intuído de suprir em alimentos e baratear o custo de vida em Boa Vista (Silveira & 

Gatti, 1988), que abrigava o centro administrativo do Território e seria o ponto de 

referência para os novos colonos que chegariam. (BARBOSA, 1993a, p. 139). 

 

Portanto, alinhando-se ao movimento da migração impulsionado pela atividade de 

mineração, o Governo Federal incentiva de modo orientado um forte fluxo migratório para o 

Território Federal do rio Branco, e isso foi crucial para o rápido aumento demográfico da região. 

O crescimento da atividade mineradora demandou gêneros alimentícios, e a criação de colônias 

agrícolas pelo Governo foi colocada como uma demanda desse processo migratório.  

Neste sentido, observamos que  

 

Historicamente, a economia e a sociedade de Roraima se constituíram a partir das 

atividades de uma pecuária extensiva, do garimpo e de um extrativismo vegetal e 

animal. A criação do território, em 1943, veio alterar esse quadro, formando uma 

infraestrutura administrativa que propiciou o aumento da população urbana e a 

implantação de algumas colônias e uma certa dinamização no comércio e serviços. A 

redemocratização, em 1946, dotou o território de uma representação política nacional 

e abriu espaço para lideranças que passaram a disputar o poder, materializado 

principalmente nos poucos cargos públicos. (SANTOS, 2004, p. 171). 

 

Deste modo, com a criação do Território Federal, a antiga vila de Boa Vista passou 

a receber novos sujeitos que engrossaram a densidade demográfica da região: os militares e 

servidores públicos. Esse processo também aumentou a demanda por gêneros alimentícios, 

motivando o Governo Federal a mobilizar esforços para criação de colônias para a produção 

agrícola, na perspectiva de formar um cinturão de abastecimento no entorno de Boa Vista e 

assim suprir as novas demandas (CARDOSO, 2009). 
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Neste processo ocorre a primeira tentativa de estabelecer um assentamento 

populacional não-indígena organizado pelo Estado, “criou-se a Colônia Fernando Costa a 54 

km ao sul de Boa Vista, às margens do rio Mucajaí, em uma área de transição entre os campos 

do rio Branco e a floresta” (BARBOSA, 1993a, p. 139). Entretanto,  

 

A primeira tentativa de criar a colônia agrícola Fernando Costa (atual Mucajaí), em 

1944, localizada a 54 km ao sul de Boa Vista, às margens do rio de mesmo nome, não 

se consolidou, pois quando os assentados perceberam que não seria implementada a 

infraestrutura mínima para a fixação humana e não teriam acesso aos incentivos 

financeiros, a abandonaram e deslocaram-se para Boa Vista. Entre 1947 e 1949, houve 

uma segunda tentativa, mas que pelos mesmos motivos não deu certo. Somente em 

1951, com a abertura da estrada principal (atual BR – 174) na colônia de Mucajaí, 

estradas-vicinais, fornecimentos de insumos, equipamentos agrícolas e incentivos 

financeiros, fizeram com que os assentados permanecessem na colônia. (OLIVEIRA, 

2009, p. 37). 

 

É a partir dessa colônia agrícola que surgiu o atual município de Mucajaí, situado 

às margens da BR 174. Tal processo de colonização dirigida marca o povoamento da área de 

floresta equatorial, conforme Nilson Barros (CARDOSO, 2009, p. 67).  

Esse processo de colonização se seguirá até os anos da Ditadura Militar, quando 

começam a ser construídas as BR 174 e BR 210. O fato é que tal processo mudará a paisagem 

rural do Território Federal, que antes era ocupado sobretudo pela população indígena, dispersa 

por todo o vale do rio Branco, e que no século XX, a partir dos programas de colonização passa 

a ser ocupada por trabalhadores camponeses, principalmente ao longo das rodovias. 

Entretanto, cabe ressaltar que “a completa falta de organização nas atividades da 

colônia desestimulou a permanência das famílias assentadas”. Seguidas tentativas foram feitas 

até que no início dos anos 1950 a primeira colônia se estabelece efetivamente, com o 

engajamento das famílias na produção agrícola. Outras colônias foram criadas na década de 

1950  

Como a Brás de Aguiar (atualmente Cantá) e a Coronel Mota (agora Taiano). [...]. 

Houve ainda o embrião de um assentamento na região do baixo rio Branco, a Colônia 

Agrícola Santa Maria do Boiaçu (1995). [...]. Todas estas tentativas governamentais 

não refletiram bons resultados em um primeiro momento. A precariedade das 

localidades abertas e os seguidos surtos de malária foram os responsáveis pelos 

primeiros fracassos. As colônias vieram apresentar produção significativa somente 

após alguns anos instaladas. (BARBOSA, 1993a, p. 140).  

 

De fato, as primeiras tentativas de instalação das colônias agrícolas fracassaram, 

mas com insistência, o objetivo primário do governo de colonizar a região foi sendo 

gradativamente alcançado, embora a população permanecesse com pouca assistência 

governamental nas áreas rurais. A lógica seguia o clima nacionalista instituído pelo Governo 

Vargas, sem qualquer preocupação com os indígenas, “que se transformavam rapidamente no 
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que hoje é definido como o ‘caboclo’ regional, sem etnia definida” (BARBOSA, 1993a, p. 140). 

Conforme Barbosa (1993a, p. 141),  

 
Os primeiros dados oficiais, confirmando a política de ocupação do Território, são 

relatados através dos recenseamentos de 1950 (18.116 hab.) e 1960 (28.304 hab.). A 

população apresentou taxas médias de crescimento anual de 5,49% e 4,65%, para os 

decênios de 1940/50 e 1950/60, respectivamente. Estes números superaram em 

139,7% e 39,2% os índices obtidos para toda região Norte nos mesmos períodos. 

(IBGE, s.d.). 

 

Esse percentual demográfico de migrantes foi se ampliando na medida que ocorria 

“a pressão fundiária no Nordeste e a facilidade de obtenção de terras incentivada pelo governo 

local”. Além disso, “o incremento no tráfego fluvial e os primeiros deslocamentos aéreos nesta 

região também permitiram que o vale do rio Branco começasse a sair gradualmente de seu 

isolamento diante do restante do Brasil.” (BARBOSA, 1993a, p. 141). 

Esse processo se intensifica a partir dos anos 1960, quando a interiorização da 

capital federal (Brasília), através das rodovias federais (Belém-Brasília e Cuiabá-Porto Velho), 

bem como a “criação de órgãos de apoio financeiro e fiscal à política governamental, como a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e a Superintendência de 

Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).” (BARBOSA, 1993b, p. 178), 

permitem a expansão de frentes pioneiras de colonização rumo à região Amazônica.  

O final da década de 1960 e início da década de 1970 foram caracterizados pela 

modernização conservadora da agricultura brasileira, sob os moldes da Ditadura Militar. Neste 

período a supressão dos cafezais e o estímulo à produção mecanizada para atender os anseios 

internacionais serviram para a concentração fundiária e para expulsar os pequenos proprietários 

do sudeste do país. Os camponeses expropriados no estado do Paraná, por exemplo, tiveram 

como destino a nova fronteira agropecuária brasileira, localizada no Centro-Oeste e na 

Amazônia (SWAIN, 1988 apud GIRARDI, 2009). 

 

2.4  Da modernização conservadora no Território Federal de Roraima  

 

Nacionalmente, embora as lutas sociais do movimento camponês nos anos de 1950 

e 1960 tenham ganhado maior expressão em todo o território nacional, através dos Sindicatos 

Rurais e das Ligas Camponesas que reivindicavam uma ampla reforma agrária, a “aliança do 

atraso” (MARTINS, 1999) se materializou e inviabilizou a reforma agrária naquele contexto.  

Conforme Martins (1999, p. 58), se consolida nesse contexto a aliança entre capital 

e propriedade da terra no país, que se fundamentou na leitura que afirma o fato de “as grandes 
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mudanças sociais e econômicas do Brasil” não estarem atreladas ao “surgimento de novos 

protagonistas sociais e políticos, portadores de um novo e radical projeto político e econômico”. 

Ou seja, “as mesmas elites responsáveis pelo patamar de atraso” é que deveriam promover o 

necessário “desbloqueio” econômico brasileiro, através da modernização da agricultura, da 

criação de um mercado interno consumidor e da industrialização do país.  

A partir do Golpe Militar de 1964, os militares passaram a difundir que a estrutura 

burocrática do Estado iria realizar a reforma agrária, sendo desnecessária a organização dos 

trabalhadores. Essa estratégia visou apaziguar as grandes lutas e debates progressistas pela 

reforma agrária (OLIVEIRA, 2007). A reforma agrária proposta pela burocracia Estatal deveria 

promover a distribuição de terra, sobretudo na Amazônia. Essa lógica defendia que feita essa 

distribuição muitos problemas sociais e econômicos do país seriam resolvidos.  

Entretanto, nem mesmo essa proposta de reforma agrária foi realizada plenamente. 

Os interesses da burguesia brasileira foram atendidos pela via do desenvolvimento das relações 

de produção capitalistas na agricultura, pela industrialização e “modernização” da agricultura. 

Esta opção acelerou a produtividade no ramo da produção agrícola capitalista, porém, o referido 

modelo de desenvolvimento agravou a questão agrária e o nível de miséria da população rural 

brasileira (SILVA, 1993; 1996).  

José Graziano da Silva (1996, p. 06), afirmou que a elite brasileira escolheu 

impulsionar uma “nova dinâmica da agricultura brasileira”, totalmente financiada pelos 

incentivos do Estado e respondendo à orquestra dos interesses de diferentes setores da burguesia 

(agrária, industrial e financeira).  

É, neste processo, que a questão agrária brasileira se reconfigura no Território 

Federal do rio Branco, atual estado de Roraima, localizado na Amazônia brasileira. 

Essa reconfiguração é caracterizada pelas novas dimensões dos processos de 

expropriação e exploração determinados pela “aceleração e a generalização do 

desenvolvimento intensivo e extensivo do capitalismo no campo, impulsionados pelos governos 

militares entre 1964 e 1978.” (IANNI, 1979, p.15). Ou seja, além de manter a submissão de 

diversas comunidades indígenas desde o fim do século XVIII (SANTOS, 2013), a burguesia 

agrária local (comerciantes, pecuaristas, fazendeiros, latifundiários), respaldada pelos projetos 

governamentais, promoveu uma generalizada tomada de terras dos antigos e novos posseiros, 

acirrando a questão agrária no Território Federal. 

O lumiar dos anos 1960 representa o início de uma nova fase das intervenções 

governamentais no Território Federal de Roraima. Tais intervenções articulavam-se às medidas 

do governo central para cada unidade federada. Entre as quais, a implementação de grandes 
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projetos para o desenvolvimento do capital na Amazônia e o incentivo à migração dos 

camponeses do país para a referida região, com o objetivo de apaziguar conflitos pela terra, 

principalmente no Nordeste (BARBOSA, 1993a, p. 142). No bojo desse processo Barbosa 

(1993a, p. 142) explica que  

 

Roraima acabaria por ser um dos últimos espaços [...] a serem ocupados na Amazônia 

devido ao isolamento até recentemente proporcionado pelo difícil acesso a esta região. 

Entretanto, a pressão fundiária em outras regiões, a maior facilidade de acesso, o 

‘boom’ mineral e a política local proporcionaram uma invasão [...] nos últimos anos 

a esta região. Atualmente a segurança das fronteiras parece não ser mais a causa 

principal da ocupação em Roraima, mas sim o crescente interesse econômico sobre os 

recursos minerais na região. (BARBOSA, 1993a, p. 142). 

 

Cardoso (2009, p. 22) enfatiza que neste período, “a agricultura nacional passava 

pelo processo de modernização conservadora e a Amazônia estava sendo integrada pelo 

Governo Federal como a nova fronteira agrícola a ser conquistada”. O autor reitera que, 

 

No bojo desse movimento de implementação do modelo fordista na agricultura 

nacional, ocorreu um forte deslocamento de trabalhadores rurais para a região Norte. 

O estado de Roraima, em especial, foi fortemente impactado por esses deslocamentos 

de grandes contingentes humanos, vivenciando um processo de colonização de 

dimensões tanto voluntária quanto oficial. (CARDOSO, 2009, p. 22). 

 

Portanto, observamos que é a partir das investidas da “autocracia burguesa” 

(NETTO, 2011), no período da Ditadura Militar (1964-1985), que a questão agrária ganha 

novas dimensões no Território Federal do rio Branco. Visto que, a promoção de projetos 

econômicos e de colonização do Governo na região Amazônica intensificam a migração 

camponesa rumo ao atual estado de Roraima para viver sob um viés conservador e acumulador 

do Estado na organização do território.  

Arcangeli (1987, p. 10) chama atenção para o papel do Estado no processo de 

expansão do capital para a acumulação a partir dos processos de colonização dirigida na 

Amazônia. O autor esclarece que  

 

A colonização dirigida relevar-se-ia em toda sua fragilidade, como mais um 

empreendimento destinado à satisfação de interesses inerentes à lógica do modo 

capitalista de produção, que, com o aval do Estado, gera, obstrui, destrói e recria 

processos, em função de suas perspectivas de lucratividade e expansão. 

(ARCANGELI, 1987, p. 10). 

 

A participação efetiva do Estado, sob a Ditatura Militar, na expansão do capital na 

região Amazônica, ocorre sobretudo a partir de 1970, com a aplicação do Programa para 

Integração Nacional (PIN), dos PND, do Programa Polamazônia (1974 a 1980) e outros 

projetos, que transformaram inteiramente a vida econômica, social e política local, na medida 
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que atraíram a atenção de grandes grupos capitalistas nacionais e multinacionais, que se 

apossaram de grandes áreas no interior da Amazônia (SANTOS, 2004; CARDOSO, 2009). 

Na primeira metade dos anos 1970 ganhou destaque o Programa para a Integração 

Nacional (PIN), com o objetivo de desenvolver infraestrutura e viabilizar a construção de 

estradas de longa distância, como a Transamazônica, a Perimetral Norte, a Cuiabá-Santarém e 

também a Cuiabá-Porto Velho-Manaus (ARAÚJO, 2017, p. 04). 

No Território do rio Branco o PIN promoveu a construção da BR 174, inaugurada 

em 1976, conectando pela primeira vez, por via terrestre, a capital Boa Vista ao estado do 

Amazonas; e da Perimetral Norte – BR 210, que favoreceu os deslocamentos para o sudeste do 

estado de Roraima. A abertura dessas estradas propiciou os projetos de colonização e permitiu 

a abertura e integração do Território ao mercado nacional (ARAÚJO, 2017; CARDOSO, 2009). 

No tocante aos impactos desses programas no Território Federal de Roraima, 

Oliveira (2003, p. 190-191) ressalta que,  

 

Em 1972, novas metas foram implantadas com o I PND (Plano Nacional de 

Desenvolvimento) que previa a execução do Programa Corredores de Transportes. 

Nele, seria montado um complexo integrado de rodovias, ferrovias e portos, que 

funcionariam como “Corredores de Exportação” (MARQUES, 1972, p. 40). Além do 

PND, foi criado, também, o PIN (Programa de Integração Nacional), cujos lemas eram 

“Desenvolvimento com segurança” e “Integração Nacional”. A bandeira dessa 

campanha política do governo federal foi baseada no slogan: “Há terra para todos na 

Amazônia” (KOHLHEPP, 1984). Essa campanha atraiu para os assentamentos 

agrícolas de Roraima, um grande contingente de nordestinos que fugiam da seca, cujo 

ápice aconteceu em fins dos anos 70.  

 

Neste contexto, “as estratégias do poder público federal a partir dos anos 1960, em 

tentar uma ‘reforma agrária’ sem envolver os latifúndios improdutivos do país, provocaram o 

deslocamento de massas de camponeses em direção à Amazônia”. Na visão de Coy (1988), nos 

temos de Barbosa (1993b, p. 177), esta “expansão da fronteira agrícola nacional por ‘frentes 

pioneiras’”, representa “parte de uma vontade própria colonizadora” ou um “processo de 

expulsão de uma campesinato falido de outras regiões”.  

 

Em Roraima, este processo de expansão tomou um maior impulso a partir de meados 

dos anos 1980, quando as forças políticas locais tomaram para si o aquecimento da 

corrente migratória. Este fluxo mais ativo é proveniente de uma política ‘bomba-

relógio’ do Estado, iniciada com grandes projetos dos governos militares, que 

patrocinavam a abertura de frentes de colonização na Amazônia. (BARBOSA, 1993b, 

p. 177). 

 

Portanto, notamos que esse processo não ocorreu sem as contradições 

fundamentais que marcam a expansão do capital nas regiões periféricas. O Brasil era palco 
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de fortes conflitos pela terra e a região Norte se configurou como uma válvula de escape 

(CARDOSO, 2009, p. 67).  

Conforme Barbosa (1993b, p. 177) “após o esgotamento do expansionismo em 

estados tradicionalmente ocupados como Mato Grosso, Pará e Rondônia, houve um 

redimensionamento das frentes”. Neste sentido, o Território Federal de Roraima se torna uma 

unidade “mais atrativa neste momento, pois ainda apresenta baixa densidade demográfica e 

uma extrema vontade política local em atender uma população descapitalizada à procura de 

terra, formando a base de sustentação político-eleitoral do novo estado”. 

Deste modo, esse período também marca o aumento da pressão sobre as 

comunidades indígenas a partir da “chegada de fazendeiros sulistas” e da instituição do trabalho 

assalariado nas “antigas áreas pastoris”. Tais processos, apesar de também refletirem a “política 

de incentivos” governamentais, eram “parte de um sistema completamente independente 

daquele da colonização, que se dava mais próximo à floresta, junto às rodovias.” (SANTOS, 

2004, p. 168-169). 

Notamos, portanto, que os incentivos fiscais do Governo Federal no Território 

Federal de Roraima estabeleceram dois movimentos de ocupação das terras públicas, um deles 

se caracterizou pela consolidação de fazendas privadas nas terras das antigas fazendas do 

Estado; o outro foi representado pelo processo de colonização direcionada às áreas mais 

próximas à floresta e às rodovias em processo de construção. Sobre esse assunto, Santos (2004, 

p. 160-161) destaca que  

 

Desde o fim do século XIX, progressivamente, as terras públicas das áreas de savana 

em Roraima, vinculadas inicialmente a três fazendas governamentais dos tempos 

coloniais, foram sendo privatizadas, pelos fazendeiros pecuaristas, conforme anotado 

por Barros (1995, p. 50-51), inclusive usufruindo da mão-de-obra indígena, fato 

referido também por Cavalcanti (1949). As terras foram gradativamente adquirindo 

valor de troca maior que o de uso e um problema tomou visibilidade quando a ordem 

burocrática federal se impôs na década de 1970: com poucas exceções, não havia 

limites definidos nem titulação das terras, que davam até então sustentação à 

economia básica do território – a pecuária. 

 

Ao afirmar que a “ordem burocrática federal se impôs na década de 1970”, Santos 

(2004) faz referência sobretudo ao recém criado Instituto Nacional de Reforma Agrária- 

INCRA, que a partir desse período “passa a organizar a política de terras do Governo, de acordo 

com diretrizes vigentes à época.” (ARAÚJO, 2017). 

Na visão de Santos (2004, p. 163) a questão fundiária ganha relevância na esfera 

pública na década de 1970, quando o Estado nacional, através do INCRA, toma para si a 

organização legal do Território. Na visão do autor, surge desse movimento “os problemas 
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causados pela indefinição fundiária em Roraima”17, considerando que o desejo do Governo 

Federal de “implantar um projeto de desenvolvimento nacional” a partir da “modernização 

autoritária no campo” gerou reações adversas de setores contraditórios aos interesses do Estado 

Nacional em “cadastrar e titular as terras”.  

Até então, para os fazendeiros locais, a falta de regularização fundiária não aparecia 

como problema, o importante era extrair a riqueza da terra (minérios, madeira, etc.) e/ou criar 

gado. Mas “o Programa de ação do Governo para o Território de Roraima – 1975-1979, 

publicado em 1975, registra como um dos problemas para o desenvolvimento da agricultura de 

Roraima a ‘Situação fundiária indefinida’ (1975, p. 45)”. Conforme o referido documento, o 

Sistema Nacional de Cadastro Rural apontou que em 1972 haviam somente 172 imóveis rurais 

com título definitivo (SANTOS, 2004, p. 163).  

Embora a preocupação governamental com a questão fundiária do Território seja 

anterior, é a partir desse Programa que “se delineava toda uma ocupação do espaço do Território 

com a implantação de um polo agropecuário e outro mineral, como constava no 

POLOAMAZÔNIA, além de prever a introdução de toda uma infraestrutura para dar suporte à 

evolução local do II PND”. Essas iniciativas demandadas pelo capital, com necessidade de 

expansão, colocavam primeiro a necessidade de regulação estatal, para que se processasse “a 

ocupação ‘racional’ do espaço físico, o que não combinava com o tipo de ocupação da terra até 

então feita, nem com uma migração espontânea maciça, como ocorreu.” (SANTOS, 2004, p. 

163).  

O fato é que a partir de então o INCRA começa a chamar posseiros e ocupantes 

para promover o processo de regularização fundiária. Mas temendo que as terras ocupadas 

fossem consideradas como propriedade do Governo Federal, e não regularizada conforme 

haviam sido ocupadas, os grandes pecuaristas e líderes políticos locais não foram receptivos 

aos chamados do INCRA. Conforme Santos (2004, p. 164), no governo de Hélio Campos 

(1969-1974), o INCRA não encontrou respaldo ao seu discurso das vantagens da regularização, 

afinal o governador era bem relacionado com as lideranças locais. Já o governo de Fernando 

                                                 

17 Aqui o autor chama atenção para o fato do debate sobre a terra ter atingido patamar de debate público, que é 

quando o Estado toma para si um problema e passa a intervir. No processo de intervenção surge o que o autor 

chama de problemas da indefinição fundiária. Esse problema entrentanto ja existiam antes mesmo do INCRA 

intervir sobre o espaço agrário, a questão é que, do ponto de vista dos interesses da elite nacional sob a demanda 

do capital internacional em ordenar o espaço, os interesses da elite proprietária local é divergente, na medida que 

não via problema nenhum em usar as terras sem necessariamente ter os documentos emitidos pelo estado. Surge 

desse processo a indefinição fundiária, a falta de legalização de muitas terras, pois este processo beneficiava a elite 

local.  



63 

Ramos Pereira (1974-1979), agiu de modo diferente, inclusive criando atrito com famílias 

agropecuárias locais.  

Santos (2004) ressalta inclusive que o governo estadual possibilitava financiamento 

aos pecuaristas, dando margem para que os mesmos não precisassem aceitar o chamado do 

INCRA, já que um argumento das vantagens da regularização ressaltava que com a posse 

legitimada da terra os proprietários poderiam fazer financiamentos nos bancos para o estimulo 

a agropecuária. O autor segue dizendo, 

 

Entre as prováveis razões para poucos terem atendido ao chamado, embora esse fosse 

quase contundente, uma pode estar relacionada com a política de crédito e 

financiamento da Assessoria de Crédito e Assistência Rural (ACAR-RR), vinculada 

à Secretaria de Economia, Agricultura e Colonização do governo do território. Esta 

não exigia, ao que aprece, documento legal para financiamento e assessoria técnica. 

Mais provável ainda, é o fato de que os ocupantes, autodenominados proprietários, 

não atribuíram à época grande importância ao chamado à legitimação, em razão de, 

pelo menos em alguns casos, terem maior confiança em documentos fornecidos pelo 

estado do Amazonas antes de 1943 (SANTOS, 2004, p. 164). (Grifo nosso). 

 

Neste sentido, fica claro a partir dos apontamentos de Santos (2004), que a 

legalização da terra e, consequentemente, a aquisição de um documento emitido pelo Governo 

Federal, não era o elemento que orientava a lógica dos pecuaristas locais, a racionalidade que 

os movia era o acumulo da riqueza, e neste momento a terra era um meio, e não necessariamente 

o fim. 

Aqui se percebe que o movimento do Estado, embora entrasse em contradição com 

setores da elite local, se dava no sentido de garantir a expansão ordenada do capital. Se não era 

atribuído valor econômico a terra, era necessário fazer essa transformação. O próprio INCRA 

chama atenção que a terra não tinha valor, mas o gado. Nesse sentido, tem-se que o uso racional 

da propriedade da terra precisava ser estabelecido para uso do capital. Esse interesse do Estado 

Nacional se destaca claramente na visão do INCRA ao afirmar que   

 

A não legalização de terras na Amazônia advém, geralmente do fato de não terem tido 

elas importância maior, dado o tipo de ocupação. Nos campos naturais, a pecuária era 

uma atividade desenvolvida na sua forma mais extensiva – o livre pastoreio. O sistema 

adotado já demostra a pequena importância atribuída à terra. Na realidade, ela não 

tinha valor; quem tinha era o gado. (SANTOS, 2004, p. 165).  

 

Apesar desse movimento de não aceitação da regularização fundiária das áreas das 

antigas fazendas pelos “autodenominados proprietários”, o processo de pressão pela “terra de 

trabalho” torna imperativo a atuação do INCRA no Território, entretanto, novas áreas serão o 

objeto dos processos de colonização e assentamento de famílias camponesas, a maioria 

migrantes da região nordeste do país. A atenção que o INCRA passa a dispensar com a 
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necessidade de criação de novas áreas de colonização e assentamento, parece ser um dos fatores 

que dispersou a atenção institucional do espaço das antigas fazendas, que mais tarde se 

consolidam como terras dos “autodenominados proprietários”. 

Entre os anos 1975 e 1980, as demandas pela regulamentação das terras do 

Território Federal se colocam ao INCRA na medida que se intensificam os conflitos pela terra 

na Amazônia18 e ocorre uma contínua queda no valor do principal produto da “pequena 

produção mercantil” maranhense, o arroz.  (SANTOS, 2004, p. 198; COSTA, 1993, p. 13-14).  

Esses processos ajudam a impulsionar “um grande movimento migratório, principalmente de 

maranhenses, de forma espontânea, para o sul e sudeste de Roraima, junto aos eixos das BR 

174 e 210.” (SANTOS, 2004, p. 198).  

Além da influência dos conflitos fundiários e dos impactos negativos da queda de 

preço do arroz, cabe anotar que o movimento migratório é incrementado com a intensificação 

da atividade mineradora na Amazônia19.  Tal atividade ganha maior expressão na medida que 

o Estado formata estratégias de regulação da extração mineral. Em 1974, por exemplo, o 

Governo Federal cria o POLAMAZÔNIA, no bojo da execução do II PND, “com o objetivo de 

formar uma infraestrutura para uma exploração mineral de grande porte, além de dinamizar o 

setor madeireiro e agropecuário.” (SANTOS, 2004, p. 198; COSTA, 1993, p. 16).  

Da intensa migração espontânea resulta o estabelecimento dos novos “colonos”, em 

diferentes espaços do sul e sudeste do Território Federal de Roraima, e consequentemente, 

ocorre o estimulo à formação de um novo cenário de conflitos pela “terra de trabalho” na região. 

Agora, além dos indígenas, vários grupos de trabalhadores da produção agrícola camponesa se 

                                                 

18 É neste período que o Governo Federal criou o Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (GETAT), 

na perspectiva de atender a questão da terra no sudeste do Pará, norte de Goiás (hoje Tocantins) e oeste do 

Maranhão, regiões que registraram intensos conflitos pela terra nos anos da ditadura militar. O GETAT era 

subordinado à Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional (SANTOS, 2004). 
19 A partir de Mathis (1997, p. 396), Santos (2004) ressalta que com “as crises advindas principalmente das altas 

do preço do petróleo, em 1973 e em 1979, a economia do ouro adquiriu cada vez maior importância econômica, 

havendo a partir de 1978 aumento na intensificação de capital no Tapajós, inclusive com o emprego de balsas”. 

Ainda sobre o assunto, o referido autor reitera que “em maio de 1980 (MATHIS, 1993, p. 172), o governo federal, 

através do SNI interveio em Serra Pelada, para controlar o garimpo. Nesse ano (JESUS, 1993, p. 177) o governo 

passa a comprar o ouro produzido nos garimpos, principalmente em Serra Pelada, Cumaru e no Tapajós, através 

da Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB). É também nesse período que, ao lado do aumento da 

produção do ouro, acompanhada pela imprensa, surgem vozes críticas à agressão à natureza, em vista do impacto 

ambiental causado pelas atividades garimpeiras. No entanto, na esfera administrativa e no meio empresarial, era 

evidente que as preocupações com a economia falavam mais alto que a ecologia, expressão ainda pouco conhecida 

e de muito pouco peso político. Segundo Pinto (1993, p. 30-31), o preço do ouro atingiu em 1980, o recorde 

histórico de 850 dólares a onça troy e Serra Pelada produziu até 1988, 40 toneladas do metal. Em 1988, afirma o 

mesmo autor (PINTO, 1993, p. 31), o preço do metal havia caído, mas os garimpos da Amazônia produziram mais 

de um bilhão de dólares, ou 9% do PIB regional e a atividade garimpeira já tinha se expandido para os países 

vizinhos, como Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.” (SANTOS, 2004, p. 

199). 



65 

colocam como sujeitos da luta pela terra, quando demandam a “terra de trabalho” e se 

contrapõem aos interesses da elite local, representada por fazendeiros, madeireiros e 

comerciantes.  

Conforme Cardoso (2009, p. 68), os conflitos geralmente se concretizavam no bojo 

de um movimento que começava com “a chegada dos migrantes”, seguida pela “derrubada da 

floresta” até a expulsão ou remoção dos mesmos para novas áreas. As novas famílias que 

chegavam no Território Federal se estabeleciam em áreas de floresta, sem o mínimo de atenção 

básica da política estatal, e quando sofriam “expropriação violenta por parte de grandes grupos 

econômicos ou fazendeiros”, os mesmos “migravam para novas áreas, nas quais, em muitos 

casos se deparavam com populações tradicionais, principalmente indígenas; [e] desse contato, 

eram gerados novos conflitos.” (CARDOSO, 2009, p. 68). 

Esse contexto demanda do INCRA uma atuação concentrada em minimizar os 

efeitos da migração camponesa para o Território Federal de Roraima. Neste sentido, surgem 

“os programas de colonização dirigida e os projetos de assentamento da reforma agrária, 

estabelecidos por iniciativas do governo federal ou estadual.” (CARDOSO, 2009, p. 68).  

O P.A.D Anauá foi o primeiro assentamento dirigido criado no estado de Roraima, 

foi instalado legalmente em 07 de outubro de 1975, pela Resolução n. 141, o Projeto de 

Assentamento Vinagre, recebeu posteriormente a nomenclatura de Projeto de Assentamento 

Dirigido Anauá, pela Portaria n. 095, de 11 de junho de 1979.  

Para Arcangeli (1987, p. 72) a colonização dirigida e a regularização fundiária que 

passam a ser realizadas pelo INCRA na região Amazônica brasileira, também evidencia a forma 

contraditória como o estimulo à pequena produção camponesa pelo Estado vai ocorrendo em 

favor do capital. O capital se apropria da oportunidade, para em seguida se expandir através do 

monopólio da terra e da produção. Conforme explica o referido autor, podemos considerar que 

no Território Federal de Roraima:  

 

A produção de alimentos acabou sendo confiada a lavradores posseiros, a unidade de 

produção não capitalista, o que também resultou em diminuição de preços ao nível do 

produtor, na medida em que estes agentes econômicos, além de não condicionarem 

sua atividade produtiva à obtenção do lucro médio do empresário, produzem 

remunerando apenas parcialmente o próprio trabalho. Encontra-se, nesta 

circunstância, a eventual funcionalidade da pequena produção camponesa em relação 

à expansão capitalista do sistema. Mas as modificações recentes nas áreas de fronteira, 

prejudiciais à manutenção desta economia camponesa porque consubstanciadas na 

grilagem e na expansão da grande empresa agropecuária, evidenciam o quanto sua 

existência é também contraditória no movimento do capital no campo; isto porque o 

monopólio da terra, a propriedade privada da terra, é condição para este movimento, 

na medida em que a expropriação dos meios de produção da grande massa dos 

trabalhadores é indispensável à valorização do capital; a acumulação primitiva 

‘estrutural’, inerente ao avanço do sistema capitalista, revela-se, assim, força cega, 
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criadora de novas contradições para o próprio capital que, ao mesmo tempo, nela 

se alimenta, na busca de soluções para contradições de outra ordem, as quais 

nascem da sua necessidade de homogeneização de espaços econômicos, de sua 

necessidade para a concentração de meio de produção e de suas necessidades para 

a transformação de contingentes adicionais de força de trabalho em mercadoria. 

(ARCANGELI, 1987, p. 72). 

 

De modo particular, o processo de expansão do capital através do monopólio da 

terra e da produção se propaga no território Federal de Roraima a partir dos anos 1980, quando 

se dirige para o referido estado uma nova “frente de expansão da sociedade nacional” 

(SILVEIRA; GATTI, 1988). Neste processo, a paisagem do Território se transforma 

gradativamente, com a intensificação da migração para Roraima, com “o avanço dos 

assentamentos do INCRA e do Governo do Território para a floresta e a implantação de 

pastagens nos mesmos, principalmente os mais antigos, além da exploração da madeira.” 

(SANTOS, 2004, p. 167). 

Este processo registra, contraditoriamente, a resistência camponesa, seja através de 

nova migração em busca de outras áreas ou através da organização política coletiva para 

permanecer na área ocupada. Neste ponto, Santos (2015, p. 41) assinala que: 

 

Mesmo que em uma análise mais geral o poder econômico pareça estar hegemônico 

e em expansão [...], ele não conseguiu facilmente se sobrepor diante das tradições 

culturais, econômicas e sociais das populações tradicionais. Assim sendo, os projetos 

econômicos de grande envergadura, como as rodovias e os próprios projetos de 

colonização na Amazônia, que não tiveram por destinatários as populações locais e 

tampouco a melhoria de vidas dos migrantes, incentivaram a organização e o 

surgimento dos movimentos sociais, causando uma reação inesperada do Estado que 

viu florescer o desenvolvimento de diversas estratégias de organização e lutas que 

acabaram disseminando-se por toda a Amazônia.  

 

Nos anos 1980 a resistência camponesa evidencia-se no Território Federal de 

Roraima a partir de “um movimento dentro das vicinais, com diversos mecanismos 

desenvolvidos para se conseguir permanecer na terra.” (SANTOS, 2015, p. 68). Da 

solidariedade na relação familiar e entre vizinhos, até o uso de plantas medicinais e discussão 

política, se constituíram estratégias de luta que foram fundamentais para a construção social e 

de classe dos sujeitos envolvidos. As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a Comissão 

Pastoral da Terra (CPT) do Amazonas foram importantes instituições que motivaram a 

organização social e política dos camponeses no Território Federal. A formação política 

promovida pela CPT, por exemplo, foi fundamental para incentivar a criação dos Sindicatos 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) e para a inserção de vários camponeses em 

outras frentes de organização política, como no Movimento de Mulheres Camponesas e no 

Partido dos Trabalhadores (SANTOS, 2015). 
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Do mesmo modo, este período também registra a organização dos povos indígenas 

no Território Federal. A expropriação histórica vivida por esses povos no vale do rio Branco e 

o acirramento deste processo com a implementação dos grandes projetos econômicos da 

Ditadura Militar, assim como os constantes conflitos com fazendeiros, pecuaristas e 

mineradores, mobilizaram as diferentes etnias a reivindicarem seus territórios e melhores 

condições de vida ao Estado brasileiro. Neste processo, a organização política dos indígenas 

em nível nacional e a contribuição de instituições vinculadas à Igreja Católica no Território 

Federal motivaram a resistência e o fortalecimento da identidade indígena em nível local. Em 

1977 se realiza a I Assembleia Indígena de Roraima com a participação direta de membros do 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) (PEREIRA, 2017). Mas a consolidação do 

movimento político organizado pelos indígenas ganhou concretude em 1987, na primeira 

Assembleia dos Tuxauas, com a criação do Conselho Indígena do Território Federal de Roraima 

(CINTER), atualmente Conselho Indígena de Roraima20 (CIR) (SILVA, 2012). Nos anos 2000 

o CIR se transforma na “mais aguerrida organização indígena de Roraima” no tocante à luta 

pela  “demarcação em área contínua na área Raposa Serra do Sol.” (ARAÚJO, 2001, p. 9). 

Portanto, observamos que no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 o processo 

organizativo dos trabalhadores da agricultura camponesa e dos povos indígenas se consolida 

como crescente espaço de debate e reinvindicação pela posse e uso da terra.  

Entretanto, apesar do avanço das lutas pela “terra de trabalho”, os problemas da 

concentração fundiária e as demandas para a produção de alimentos permanecem ativos no 

início dos anos 1990. Inclusive assumindo complexidade particular, considerando que os 

direitos promulgados na Constituição Federal de 1988, embora representem conquistas aos 

camponeses e indígenas, também deram margem para o atendimento dos interesses da 

burguesia agrária local e nacional.  

No Território Federal de Roraima os efeitos da promulgação da Constituição 

Federal em 1988 se efetivam de modo quase imediato, influenciando sobremaneira na 

reorganização do território e impactando diretamente a dinâmica da questão agrária.   

A primeira mudança estabelecida pela Constituição de 1988 é a transformação do 

Território Federal de Roraima em Estado-membro da República Federativa do Brasil, o que se 

concretiza efetivamente somente em 1991, quando o primeiro governador eleito, Ottomar de 

Souza Pinto, ganha posse.  

                                                 

20 O Conselho Indígena de Roraima (CIR) está organizado em 10 regiões do estado: Raposa, Serras, Surumu, 

Baixo Contigo, Wai Wai, Amajari, Taiano, Serra da Lua, Yanomami e São Marcos (SILVA, 2012, p. 95)  
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A partir de então o poder estadual inicia tentativas de regularizar a propriedade 

sobre a posse do território, mas para realizar esse processo dependia da  transferência de terras 

da União ao novo estado de Roraima (ARANTES, 2009). Ou seja, tanto no ambiente urbano, 

como no rural, a legalidade das terras de Roraima sofreu tentativa de regulação no primeiro 

governo de Ottomar Pinto (1979-1983). Entretanto, sob um clima de conflito, que se prolonga 

até os dias atuais, “a solução das forças políticas roraimenses” para resolver a questão fundiária 

não tem combinado com a legislação federal, já que os grupos de interesses pautados na 

extração madeireira, na pecuária e nas grandes plantações de arroz “dependem de um avanço 

continuo para as terras indígenas e para a floresta”, protegidas pela Constituição Federal 

(SANTOS, 204, P. 170; ARANTES, 2009, p. 107).  

 A garantia Constitucional da demarcação e regularização das terras da União no 

estado de Roraima, estremece a hegemonia dos interesses da classe autodenominada 

proprietária de terra e da acumulação capitalista no espaço agrário. O Governo Federal e o 

governo do estado de Roraima, entraram num impasse quanto à transferência de terras da União, 

requerida pelo poder estadual à instância federal, como medida de compensação àquelas terras 

destinadas às comunidades indígenas e das demais arrecadadas pelo INCRA (ARANTES, 2009, 

p. 107-108).  

Conforme Santos (2004, p. 172) 

 

A estruturação do novo Estado Federativo de Roraima, em 1990, deu-se em momento 

de grandes dificuldades econômico-financeiras, no Brasil e no mundo. Localmente, 

ocorreram novos movimentos dos garimpeiros rumo às terras Yanomami e de 

milhares de migrantes para Boa Vista. No âmbito federal, para combater a inflação 

galopante, o governo brasileiro adotou uma política de enxugamento do Estado e das 

finanças públicas, retirando a maior parte da moeda em circulação. Quase 

simultaneamente, a grande esperança econômica, o garimpo, foi tornado ilegal, e 

tentado sua inviabilização com a destruição de pistas de pouso clandestinas e expulsão 

das terras indígenas de milhares de garimpeiros. 

 

Neste sentido, observa-se que a partir de 1990, a mineração em terras indígenas 

entra em descenso, sobretudo pelas conquistas apregoadas na Constituição Federal que 

previram a demarcação das terras indígenas. 

Apesar da Constituição de 1988 representar avanços no tocante aos direitos sociais, 

vale lembrar que esses direitos são inscritos após um longo processo de Ditadura Militar no 

país, que embora tenha sido abrandado no final dos anos 1970 e se encerrado na metade dos 

anos 1980, serviu para fortalecer as forças da elite regional e local, inclusive no atual estado de 

Roraima (BECKER, EGLER; 1994; BUNKER, 1985; COSTA, 1992; SANTOS 2004). O 

fortalecimento dessas forças é caracterizado por um “clientelismo implantado por antigos 
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administradores do território e a adoção, por suas lideranças políticas e econômicas, de um 

discurso que defende ardentemente o livre acesso às terras indígenas e de preservação 

ambiental”. Portanto, “como a Constituição de 1988 incorporou, por pressões de entidades e de 

amplos segmentos da sociedade nacional, a defesa das culturas tradicionais e do ambiente, 

formou-se aí um ponto de atrito”, um conflito aberto (SANTOS, 2004, p. 170). 

Destarte, observamos que após a aprovação da Constituição Federal de 1988, a 

questão agrária em Roraima ganha novas dimensões, considerando que “a nova carta, em seu 

artigo 231, reconheceu os direitos dos indígenas às suas terras imemoriais, mas o novo estado 

instrumentalizou os grupos de pressão contrários à materialização local do fato, já que agora se 

poderia usufruir uma legislação favorável ao seu discurso (SANTOS, 2004, p. 161). 

Deste modo, esse período marca maior pressão dos “fazendeiros tradicionais de 

Roraima” (SANTOS, 2004, p. 161) em relação à posse e propriedade da terra, com forte apoio 

de políticos estaduais e municipais. Entretanto, estabeleceu-se um grande impasse, já que 

defendendo interesses opostos “as comunidades indígenas resistem à tomada de suas terras e 

exigem a demarcação das mesmas, associados aos ecologistas e à Igreja Católica.” (SANTOS, 

2004, p. 170).  

Em síntese, percebemos, portanto, que do período da Ditadura Militar à 

redemocratização do país, o espaço agrário de Roraima é ocupado pelos conflitos de interesses 

do poder econômico hegemônico e dos trabalhadores camponeses e povos indígenas, que vivem 

da agricultura de subsistência. Contraditoriamente, esses conflitos fortaleceram a organização 

camponesa e indígena, que se mobiliza na perspectiva de permanecer na terra e usufruir dela 

para a sobrevivência material e cultural. 

 

2.5  Agronegócio e agricultura camponesa no espaço agrário contemporâneo 

 

A partir dos anos 1990, o processo de internacionalização da economia brasileira 

redefine as disputas pelo espaço agrário na Amazônia, dando margem à expansão do 

agronegócio (OLIVEIRA, 1995; MESQUITA, 2011; COSTA, 2011). Em Roraima, esse 

movimento impulsiona a transformação do “velho latifúndio” em agronegócio e “o acesso à 

terra [pelos trabalhadores camponeses] já não transcorre com as mesmas facilidades da época 

dos projetos de colonização dirigida.” (CARDOSO, 2009, p. 71). Neste contexto, o referido 

estado entra na rota “dos interesses da expansão do setor sucroalcooleiro, da soja, da indústria 

papeleira (com o reflorestamento de áreas de lavrado com acácia), do arroz irrigado em grande 
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escala e, ainda, de setores já tradicionais na região como o madeireiro e o de criação de gado 

(CARDOSO, 2009, p. 71). 

O agronegócio é um modelo de desenvolvimento que funciona com predomínio do 

capital financeiro, orientando-se por uma especialização em determinadas commodities para o 

mercado externo e com uma tendência à concentração em grandes unidades de exploração 

(TEUBAL, 2008). Esse modelo de desenvolvimento agrário e agrícola tem se hegemonizado 

de modo intenso no campo brasileiro, acirrando a expropriação e subordinação da agricultura 

camponesa. É um “movimento insaciável em busca do lucro a qualquer preço” (COSME, 2016, 

p. 185).  

Nesse movimento de expansão do capital no campo, dois processos são marcantes, 

a territorialização do capital e a monopolização do território. No primeiro o capital se 

territorializa, promovendo o êxodo rural ou mantendo os trabalhadores no campo como 

assalariados. Pelo processo de monopolização do território, o capital monopoliza o território 

através da subordinação do trabalho camponês, e contraditoriamente, também cria condições 

para a redefinição das relações camponesas na luta pela terra (OLIVEIRA, 1995). 

Em Roraima, esses processos do desenvolvimento desigual e combinado do capital 

no espaço agrário se materializam através de diferentes mecanismos dos anos 1990 aos dias 

atuais. Entre esses mecanismos se destaca a instalação de grandes projetos agropecuários, que 

modificam a paisagem do campo e da cidade e impõem “uma pressão sobre a agricultura de 

base familiar seguindo duas direções, tanto no sentido do Norte para o Sul quanto do Sul para 

o Norte do estado” (CARDOSO, 2009, p. 71). A produção de commodities agrícolas e o 

“avanço progressivo da pecuária nas antigas regiões das colônias”, alteram o quadro da 

estrutura fundiária (SANTOS, 2004, p. 178-179). 

A instalação de grandes projetos agropecuários aparece como necessidade do 

capital para monopolizar a renda da terra, inclusive com a apropriação da propriedade. Neste 

sentido, capitalistas e proprietários de terras se unificam para hegemonizar a acumulação da 

renda da terra, e consequentemente, a terra “vem adquirindo maior valor de troca que de uso, 

numa distorção da política de colonização.” (SANTOS, 2004, p. 178-179). 

Como previsto na Constituição Federal de 1988, o estado de Roraima foi instituído 

como estado membro da República Federativa quando o primeiro governador eleito ganhou 

posse, em 1991. Este processo, como dissemos, requisitou a transferência de terras da União 

para o estado, sob a luz da Constituição.  
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Diante de tantos impasses e interesses, a transferência de terras da União para o 

estado de Roraima foi objeto da Lei nº 10.304/200121, sob a administração de Fernando 

Henrique Cardoso (BRASIL, 2001). Sendo regulamentada em 2009, pelo Decreto nº 6.754, 

assinado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (BRASIL, 2009). Neste Decreto, ficaram 

transferidas ao estado de Roraima as terras públicas federais situadas em seu território 

arrecadadas e matriculadas em nome da União, exceto as áreas de assentamento, reservas 

indígenas e unidades de conservação entre outras de responsabilidade e interesse público 

federal, conforme disposto na Constituição Federal de 1988 e no Art. 2o da Lei nº 10.304, de 

05 de novembro de 2001.  

Como disposto no decreto de regulamentação as terras transferidas ao domínio do 

estado de Roraima devem ser preferencialmente utilizadas em atividades agrícolas 

diversificadas, de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável, de assentamento, de 

colonização e de regularização fundiária, podendo ser adotado o regime de concessão de uso22. 

Cabe ressaltar que, “mesmo sem titulação definitiva, historicamente muitas áreas 

devolutas foram ocupadas por produtores rurais, pecuaristas, extrativistas e ribeirinhos”, que 

após o repasse das terras da União para o Estado de Roraima começaram a solicitar a 

regularização fundiária (CASTRO, MAGALHÃES, et al., 2016, p. 79). Neste processo, alguns 

conflitos se instauram, tendo em vista os interesses diferenciados das pequenas e grandes 

ocupações.  

Entre outros elementos, cabe anotar, o que chama atenção neste processo que 

regulamentou a transferências de terras da União para o estado de Roraima foi a reedição 

realizada pelo Decreto nº 8586, de 09 de novembro de 2015, assinado pela presidenta Dilma 

Rousseff (FOLHA, 2015). Nos termos dessa alteração, a área da Unidade de Conservação 

Lavrados, que estava em processo de instituição e não seria objeto de transferência para o estado 

de Roraima (nos termos do Art. 1º, § 1º, d) do Decreto nº 6.754/2009), foi excluída com a 

reedição do decreto, passando, portanto, a compor o total da área de domínio da União 

transferida ao governo do estado. Episódio que contemplou a pressão de grupos políticos locais 

                                                 

21 Pela conversão da Medida provisória nº 434, a Lei nº 11.949, de 17 de junho de 2009, deus nova redação à Lei 

nº 10. 304, de 5 de novembro de 2001, incluindo o estado do Amapá na referida legislação que regulamente a 

transferências de terra da União para os novos estados criados a partir da Constituição Federal de 1988.  
22 O órgão estadual responsável em administrar as terras do estado de Roraima e aquelas que foram transferidas 

da União é o Instituto de Terras de Roraima (ITERAIMA). Considerando que as ações deste órgão não foram 

objeto de pesquisa neste trabalho, não dispomos de aprofundamentos acerca da situação das terras que o mesmo 

regula. Portanto, é valido situar a importância da realização de estudos para verificar o cumprimento do que foi 

estabelecido na Lei que transferiu as terras da União para o estado de Roraima, particularmente em relação à 

regularização de posse de camponeses.  
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e setores da economia interessados na expansão e consolidação do agronegócio no Lavrado 

(ROCHA, 2015).  

É importante destacar que o Lavrado é o termo local para a região das savanas de 

Roraima. Para Campos et al. (2008) “trata-se de um ecossistema único, sem correspondente em 

outra parte do Brasil, com elevada importância para a conservação da biodiversidade e dos 

recursos hídricos”. A paisagem do “Lavrado” (Mapa 4) integra “o grande sistema de áreas 

abertas estabelecido entre o Brasil, a Guiana e a Venezuela com mais de 60.000 km². O lado 

brasileiro é quase que totalmente restrito à Roraima, detendo mais de 70% (43.358 km²) de todo 

este complexo. Dentro da divisão de biomas e ecorregiões que o Brasil adota, esta grande 

paisagem é definida como a ecorregião das “Savanas das Guianas”, inserida no Bioma 

Amazônia”.   
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Mapa 4 – Vegetação da região das savanas de Roraima (2019) 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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No diagnóstico “O Lavrado de Roraima: importância biológica, desenvolvimento e 

conservação na maior savana do Bioma Amazônico”, realizado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia/Núcleo de Pesquisas de Roraima (INPA/Roraima) e enviado ao 

Ministério do Meio Ambiente em 2008, analistas destacaram a preocupação com o avanço do 

agronegócio no Lavrado e a importância do Estado implementar ações na direção de um 

“planejamento de ocupação territorial baseado no manejo das bacias hidrográficas, e o 

fortalecimento dos sistemas de fiscalização e monitoramento ambiental”, considerando que a 

“expansão agrícola também precisa levar em conta a importância biológica e a conectividade 

entre áreas protegidas, para evitar a perda de biodiversidade em curto prazo, e garantir a 

manutenção dos serviços ambientais prestados pelo Lavrado.” (CAMPOS et al., 2008).  

Deste modo, antes da regulamentação do processo de transferência de terras da 

União ao estado, foi reafirmado às instituições federais a necessidade de instituir uma Unidade 

de Conservação no “Lavrado”, considerando os estudos de impactos sobre a expansão do 

agronegócio e a necessidade de planejar a ocupação territorial de modo que a biodiversidade 

no Bioma Amazônia – “Savanas das Guianas” não continuasse sendo afetada.   

Naquele momento, em 2008, o agronegócio já representava “o principal vetor de 

impacto ambiental no Lavrado, ao lado da grilagem de terras, da pecuária extensiva” das olarias 

e da expansão urbana. Conforme os analistas a maior parte das áreas de silvicultura e produção 

de grãos (monoculturas) de Roraima já se encontravam no Lavrado (CAMPOS et al., 2008). 

Ganhava destaque os seguintes cultivos: “Acacia mangium Willd., espécie exótica usada para 

reflorestamento (~30 mil hectares), arroz irrigado (~19 mil hectares) e soja (~9 mil hectares)”. 

Além destes, “o plantio de cana-de-açúcar, estava em fase experimental (~800 ha), e já existiam 

os cultivos de caju e eucalipto “ligados ao FISET (Fundo de Incentivo Setorial) do início da 

década de 1980 (< 1500 ha), e os atuais projetos de fruticultura da Prefeitura de Boa Vista (~600 

ha)” (CAMPOS et al., 2008).  

Neste sentido, ao olhar com preocupação o cenário favorável para a expansão do 

agronegócio em toda a área de savana que se localizava fora das terras indígenas (cerca de 1,7 

milhão de hectares), o INPA/Roraima, através de seus analistas, chamaram atenção para os 

impactos ambientais de um possível aumento da área de cultivo dos empreendimentos do 

agronegócio no estado (nesse momento ainda inferior a 65 mil hectares).   

Em detrimento dessa previsão, o repasse de aproximadamente seis milhões de 

hectares de terras da União para o Governo do Estado a partir de 2009 serviu de incentivo e 

atrativo para o agronegócio. Nas notícias da época o então governador chegou a veicular que 

pelo menos quatro milhões de hectares de “Cerrado” do estado de Roraima estariam aptos a 
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qualquer tipo de cultura sem necessidade de desmatamento, para que novos investidores 

pudessem produzir arroz, soja, milho, algodão, cana de açúcar ou dendê (VITAL, 2009). Os 

demais governantes seguiram a regra, motivando os empreendimentos do agronegócio no 

estado (VIEIRA, 2016; ALVES e MARTINS, 2019).  

Na divulgação do estado de Roraima aos empresários do agronegócio, ganha destaque 

o incentivo à produção da soja. Na visão dos produtores, Roraima é “o mais novo eldorado da 

soja”, pois dispõe de uma combinação perfeita: “terra barata, clima favorável, cultivares 

adaptadas à baixa latitude e facilidade logística.” (CANAL DO PRODUTOR, 2014, on-line). 

No discurso político a produção da soja em Roraima assume lugar de destaque, 

tomando concretude através de ações legislativas, reiteradas pela legislação federal, em favor 

da regularização de áreas desmatadas para a expansão das áreas de plantio desse grão no estado. 

No evento de abertura da colheita de soja da safra 2016/2017, uma notícia esclarece que o 

governo do estado  

 

Assinou decreto que altera a área de reserva legal de 80% para 50% nas propriedades 

rurais dos municípios de Alto Alegre, Amajari, Iracema e Mucajaí. A mudança é 

justificada pelo Código Florestal, que prevê a redução da reserva na Amazônia Legal 

desde que o município tenha mais de 50% do território ocupado por unidades de 

conservação ou terras indígenas homologadas. O decreto não permite novos 

desmatamentos, mas regulariza áreas que já foram desmatadas. (SILVEIRA, 2016, 

online).  

 

Sobre o papel da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 

órgão de pesquisa vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 

Governo Federal, na consolidação da produção da soja em Roraima, Rocha (2016, on-line) 

destaca que “a sojicultora vem atraindo cada vez mais investidores nacionais e internacionais, 

que apostam nas sementes da Embrapa para alavancar a produção. Hoje, cerca de 95% da soja 

plantada no estado é proveniente do trabalho de pesquisa da Embrapa, com materiais 

melhorados e incorporação de importantes incrementos tecnológicos”. Para a referida autora o 

estado de Roraima vem assumindo o lugar de “um novo polo sojicultor no norte do Brasil”, 

pois “possui as condições de solo e clima adequados para o cultivo do grão.” (Rocha, 2016, 

online) 

Neste movimento de incentivo à produção da soja, em 2002 foram semeados no 

Lavrado de Roraima “aproximadamente 3.000 hectares com soja sendo que a produtividade, 

nas lavouras comerciais, apresentou ampla variação indo desde 20 até 60 sacos por hectare 

(1.200 a 3.600 kg/ ha)” (SMIDERLE, GIANLUPPI e GIANLUPPI, 2002). Em 2003 “foram 

semeados aproximadamente 6.000 hectares com soja sendo que a produtividade, nas lavouras 

https://www.embrapa.br/


76 

comerciais, apresentou ampla variação indo desde 20 até 70 sacos por hectare (1.200 a 4.200 

kg/ha)” (SMIDERLE, GIANLUPPI e GIANLUPPI, 2003). Em 2009, a área de produção da 

soja já era de aproximadamente 9 mil hectares (CAMPOS et al., 2008).  

Em 2016, Rocha (2016, online) destaca que o cultivo da soja em Roraima contou  

 

Com 25 mil hectares de área plantada e produtividade em torno de 3 mil toneladas por 

hectare. Estima-se que até o ano de 2020 serão cultivados em torno de cem mil 

hectares de soja integrados à bovinocultura de corte, com uma repercussão financeira 

de R$ 500 milhões de reais. Uma das vantagens da região é a safra invertida. Em 

agosto/setembro, quando os sojicultores de outros estados do país estão iniciando a 

semeadura, os roraimenses já começaram a colheita. (ROCHA, 2016, online).  

 

Conforme os dados oficiais da CONAB (2019), destacados no gráfico 2, o total da 

área plantada (ha) e da produção (por mil toneladas) de soja no estado de Roraima, das safras 

de 93/95 até a 2018/2019, confirma que houve expansão de ambas (área e produção), sobretudo 

a partir de 2012. Notamos que em 2012/2013 a área plantada com soja era de 12 mil hectares, 

e recentemente é de 48 mil hectares.  

 

 

Gráfico 2 – Soja em Roraima – Área plantada e produção (1993- 2019) 

Fonte: Conab (2019) 

 

Este cenário de expansão da territorialização do capital no espaço agrário de 

Roraima, entretanto, não tem surtido efeito, na mesma proporção, para a melhoria das taxas de 

emprego, seja no campo ou na cidade. Efetivamente, os resultados da última Pesquisa Nacional 
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por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua)23 (IBGE, 2019), que avalia as 

flutuações trimestrais e a evolução, no curto, médio e longo prazos, da força de trabalho, e 

outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país, 

demostram inicialmente que em Roraima não há variação estatisticamente significativa ao se 

comparar o primeiro trimestre de 2013 e o mesmo período de 2019, em relação ao total de 

pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas no grupamento de atividade agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, conforme demostrado no gráfico 3. Além 

disso, de modo geral, entre janeiro e março de 2019 a população desocupada no estado, 

estimada em 39 mil pessoas, aumentou em 14 mil pessoas, (56,4%) em relação ao mesmo 

período de 2018. Portanto, no período de maior expansão da área plantada com soja no estado 

não se percebe incremento na oferta de emprego para a população desocupada no mercado de 

trabalho (IBGE, 2019).   

 

 

Gráfico 3 – Pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência no grupamento de 

atividade Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (em milhares) (2012-2019) 

Fonte: IBGE/PNAD Contínua  (2019) 

 

Entretanto, a pressão do processo de territorialização do capital em busca de sua 

expansão produz suas contradições em Roraima. Se antes a expansão do gado, da mineração, 

                                                 

23 A PNAD Contínua “visa acompanhar as flutuações trimestrais e a evolução, no curto, médio e longo prazos, da 

força de trabalho, e outras informações necessárias para o estudo do desenvolvimento socioeconômico do país. 

Para atender a tais objetivos, a pesquisa foi planejada para produzir indicadores trimestrais sobre a força de trabalho 

e indicadores anuais sobre temas suplementares permanentes (como trabalho e outras formas de trabalho, cuidados 

de pessoas e afazeres domésticos, tecnologia da informação e da comunicação etc.), investigados em um trimestre 

específico ou aplicados em uma parte da amostra a cada trimestre e acumulados para gerar resultados anuais, sendo 

produzidos, também, com periodicidade variável, indicadores sobre outros temas suplementares. Tem como 

unidade de investigação o domicílio” (IBGE, 2019) 
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da exploração da madeira, e do plantio do arroz colocava em “xeque” principalmente as terras 

indígenas, na contemporaneidade, a grande propriedade também ameaça o camponês, que ao 

ser impulsionado a sair de uma gleba podia, dentro de sua racionalidade, adquirir outra terra em 

qualquer parte do estado, graças a sua disponibilidade, mas agora essa possibilidade se exauriu 

(SANTOS, 2013). 

Assim, na perspectiva de garantir a satisfação das necessidades de produzir 

alimentos e ter acesso à terra de trabalho, vários trabalhadores do campo e da cidade se 

engajaram em distintas lutas sociais, entre as quais aquelas que reivindicam o acesso à Política 

de Reforma Agrária.  Cardoso (2009, p. 124) registra que em 2000 é criada a Federação dos 

Trabalhadores Rurais de Roraima (FETAG-RR), com o total de doze sindicatos distribuídos na 

mesma quantidade de municípios. Ou seja, a organização sindical no estado alcança a totalidade 

de municípios que tem composição majoritária de trabalhadores camponeses, os demais 

municípios (Normandia, Uiramutã e Pacaraima) organizam suas demandas relacionadas a luta 

pela terra e produção à partir das instituições indígenas. 

Também fundada em abril de 2000, a CAR – Central dos Assentados de Roraima, 

foi outra instituição criada com intuito de organizar as famílias assentadas no estado de 

Roraima. Conforme Cardoso (2009, p. 126), a criação da CAR contou com o apoio do STR’s 

do estado e, principalmente da CPT-RR. A criação dessa organização foi fundamental para a 

“mobilização das famílias que acamparam em frente à antiga fazenda Bamerindus e 

pressionaram o INCRA para assentá-las”. Entre essas famílias, algumas já haviam pedido 

inclusão no Programa de Reforma Agrária do governo anterior e não tinham recebido quaisquer 

garantias de que seriam assentadas. Esse foi um dos elementos que motivou o processo de 

ocupação.  

Além disso, “com a posse de Luís Inácio Lula da Silva na presidência da República 

no ano de 2003, a luta pela posse da terra ganhou novos contornos em Roraima.” (CARDOSO, 

2009, p. 19). Várias famílias interessadas em obter um lote de terra da Política de Reforma 

Agrária passaram a compor as frentes de ocupação organizadas pelos movimentos sociais, entre 

os quais o MST, a CAR, a CPT. O objetivo das famílias era pressionar o Governo Federal a ter 

maior agilidade nos processos de criação de projetos de assentamentos. Este episódio 

aprofundou a disputa pelo espaço agrário entre camponeses e os “autodenominados 

proprietários de terra” (SANTOS, 2004), ligados aos interesses do processo de territorialização 

do capital (CARDOSO, 2009, p. 19).  

Num estudo sobre a implementação do II Plano Nacional da Reforma Agrária 

(PNRA) no estado de Roraima, o qual foi criado na vigência do primeiro mandato do presidente 
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Lula, Cardoso (2009, p. 83) analisa que o contexto de pressão social dos movimentos sociais 

de luta pela reforma agrária se intensificou com o lançamento do referido plano. Conforme o 

autor um dos membros do MST/Roraima, em entrevista ao Jornal Folha de Boa Vista “durante 

a realização de um bloqueio da BR 174, que liga Boa Vista a Manaus (AM)” declarou que “este 

ano, o INCRA não fez nada. Não conseguimos liberar nenhuma linha de crédito nova e isso 

causa uma revolta no homem do campo. Ouvimos as mesmas promessas de sempre, mas nada 

de concreto acontece”. Esse relato demostrava parcialmente as difíceis condições das famílias 

que viviam nos assentamentos do INCRA e careciam de acesso ao crédito e condições dignas 

de vida nos assentamentos (CARDOSO, 2009, p. 19). 

Além da demanda dos assentamentos existentes ao INCRA, o órgão teve que 

administrar a pressão das famílias que haviam se cadastrado na reforma agrária virtual do 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que cadastrou milhões de pessoas para 

participar de programas de assentamento rural por meio de formulário dos Correios 

(OLIVEIRA, 2006). Cardoso (2009) endossa que por este motivo surgiram vários 

acampamentos de sem terras: sem que obtivessem resposta alguma do governo anterior. Com 

a posse de Lula, cuja campanha eleitoral defendeu a reforma agrária, as pessoas cadastradas por 

meio dos formulários se sentiram encorajadas a ocupar terras públicas, gerando desafios até 

então nunca enfrentados pela SR 25 (VILHENA JÚNIOR, 2008; CARDOSO, 2009, p. 96).  

A pressão exercida pelos trabalhadores camponeses junto aos órgãos do Governo 

Federal responsáveis pela Política de Reforma Agrária garantiu uma reconfiguração no espaço 

agrário do estado de Roraima, permitindo o acesso dos trabalhadores camponeses a terra de 

trabalho, através da criação de assentamento rurais.  

Conforme observamos no gráfico 4, em 2006 foram criados um total de 21 

assentamentos de reforma agrária pelo INCRA, um recorde na história dos assentamentos rurais 

no estado de Roraima. Entre 2007 e 2013 foram criados mais 05 assentamentos, e desde essa 

data não foi criado mais nenhum assentamento rural pelo INCRA/RR.  
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Gráfico 4 – Total de assentamentos criados pelo INCRA/RR (1979-2013) 

Fonte: INCRA (2017) 

 

Atualmente os dados do INCRA (2017) certificam que existem 67 projetos de 

assentamentos rurais no estado de Roraima, com cerca de 16.566 famílias assentadas, numa 

área total (ha) de 1.442.597,48 (aproximadamente 87 hectares por família). A distribuição dos 

assentamentos por município pode ser visualizada no gráfico 5, a partir do qual percebemos 

que os municípios com mais assentamentos são: Rorainópolis (19); Caracaraí (13) e Cantá (11). 

 

 

Gráfico 5 – Total de Assentamentos do INCRA/Roraima Por Município (2017) 

Fonte: INCRA (2017) 
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No gráfico 5 conseguimos visualizar que os municípios de Bonfim (04) e Amaraji 

(03), que possuem maior área do Lavrado e possuem terras indígenas, tem a menor quantidade 

de assentamentos em relação aos demais municípios do estado. Portanto, podemos afirmar que 

a ocupação camponesa avançou para as áreas de floresta para garantir terra de trabalho, 

enquanto a territorialização do capital consolida o espaço de ocupação mais antiga, do período 

de colonização, que também é território indígena. No Mapa 3, que expõe as áreas legalmente 

atribuídas pertencentes à União, percebemos a localização dos assentamentos rurais do INCRA 

por região, e constatamos a concentração destes nos municípios de Rorainópolis (19); Caracaraí 

(13) e Cantá (11). 

Os trabalhadores da agricultura camponesa e comunal, entre os quais os próprios 

indígenas, foram ao longo do processo de ocupação de Roraima empurrados para áreas que 

precisam ser abertas para posterior territorialização do capital. Quando fala deste processo 

Santos (2004, p. 168) destaca que “a colonização em Roraima, deixou de ser parte um problema 

de produção, passando a uma outra função: preparar a terra para o criatório, permitir a extração 

da madeira e favorecer a indústria de abertura de estradas”. Se no passado houve a defesa 

veemente “de políticos e empresários em favor da liberação de recursos para abertura de novas 

terras à colonização”, contemporaneamente, a campanha pela regularização fundiária das terras 

da União acompanharam a necessária legalização da ocupação de grandes áreas para a 

territorialização do capital.  

Sem prejuízo de sua expansão o capital demanda forte empreitada contra a 

preservação ambiental, as terras indígenas e a ocupação camponesa. Não existe satisfação 

absoluta no processo de ocupação pela via do capital. Se para a colonização do estado a vinda 

de trabalhadores camponeses, sem a garantia das condições necessárias para a produção de 

alimentos, foi fundamental para abrir a floresta ao uso da terra. Contemporaneamente, o 

chamado aos empresários do agronegócio é elemento que faz avançar a territorialização do 

capital em Roraima, nas antigas e novas ocupações. Neste movimento, os camponeses são 

gradativamente provocados a comercializar suas ocupações, suas áreas de posse, a preços 

irrelevantes, e não tem o apoio logístico suficiente para a produção de alimentos que favoreça 

o enfrentamento da pobreza, tal como vem recebendo o agronegócio, cujo objetivo é produzir 

commodities.  
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Mapa 5 – Áreas legalmente atribuídas no estado de Roraima – 2015 

Fonte: Elaboração própria (2019) 
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No Mapa 6 temos a configuração atual da estrutura fundiária no estado de Roraima, 

através do qual percebemos que aparentemente estão garantidas as terras indígenas (33 terras 

demarcadas) e áreas de assentamento rurais (67 assentamentos do INCRA). Entretanto, são 

áreas constantemente ameaçadas pela expropriação e expansão do capital, onde indígenas e 

camponeses não têm garantidas as políticas públicas necessárias para o pleno desenvolvimento 

da vida em geral. Onde se avolumam a pobreza absoluta e outras expressões da questão social.  

Ademais, cabe ressaltar que a configuração da questão agrária em Roraima, além 

da questão fundiária, tem outros contornos definidos pela questão indígena,  questão ambiental, 

etc. Esses elementos que acompanham a configuração da questão agrária no estado merecem 

estudos aprofundados que não couberam nos limites desse trabalho.   
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Mapa 6 – Estrutura Fundiária do Estado de Roraima (2018) 

Fonte: Elaboração própria (2018)  
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3  A POBREZA NO ESPAÇO AGRÁRIO RORAIMENSE 

 

Como se manifesta a pobreza no campo? Quais as formas da pobreza no espaço 

agrário de Roraima? São questões que norteiam a construção deste capítulo. Portanto, para 

responder as questões iniciamos com um item que expõe a concepção teórica da categoria 

pobreza que orientou a construção deste trabalho. Além disso, discutimos acerca de outras 

concepções do fenômeno da pobreza fundamentadas em diferentes referenciais teórico-

metodológicos. 

No segundo item realizamos uma discussão acerca da pobreza no espaço agrário 

brasileiro, amazônico e roraimense, destacando os elementos que caracterizam a pobreza e suas 

determinações fundadas na lei geral da acumulação capitalista. 

No último item do capítulo, tão importante quanto os demais, fazemos uma 

exposição acerca das manifestações da pobreza relativa e absoluta no espaço agrário do estado 

de Roraima a partir de dados empíricos coletados em dois assentamentos rurais do INCRA/RR: 

o P.A Jatobá e o P.A.D Anauá. Na discussão abordamos acerca das condições de vida dos 

camponeses assentados e suas carências em relação ao acesso aos serviços e políticas públicas 

essenciais.  

 

3.1  Sobre as concepções do fenômeno da pobreza  

 

Na literatura científica não se reconhece um conceito universal acerca do fenômeno 

pobreza. Existem diversos estudos que se amparam em diferentes perspectivas teóricas e, 

consequentemente, interpretam de modo heterogêneo quais são as causas e como se caracteriza 

a pobreza no mundo.  

Acreditamos que geralmente, com base na ausência e/ou negação de 

questionamentos acerca da contradição fundamental do processo de acumulação/pauperização, 

impulsionado pelo Modo de Produção Capitalista (MPC), muitas abordagens sobre a pobreza 

ganharam evidência ao longo da história da humanidade.  

Portanto, para esclarecer os fundamentos do conceito de pobreza que orientou a 

construção desta pesquisa, bem como outras concepções que tem respaldado o processo de 

enfrentamento da pobreza ao longo da história, trataremos de discutir neste item os fundamentos 
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da pobreza conforme a perspectiva histórico-crítica, fundada na tradição marxista e outras 

abordagens deste fenômeno, sobretudo aquelas amparadas na perspectiva da teoria liberal24.  

 

3.1.1 Fundamentos da pobreza na tradição marxista 

 

Concordamos com Netto (2007, p. 142) quando este afirma que “a caracterização 

da pobreza – e, do mesmo modo, a da desigualdade – não se esgota ou reduz a seus aspectos 

socioeconômicos; ao contrário, trata-se, nos dois casos, de problemáticas pluridimensionais25”. 

Neste sentido, “na análise de ambas, há que sempre ter presente tal pluridimensionalidade; 

todavia, a condição elementar para explicá-las e compreendê-las consiste precisamente em 

partir do seu fundamento socioeconômico”. 

Nesta afirmativa J. P. Netto (2007, p. 142) nos remete à compreensão de que para 

entendermos o fenômeno da pobreza em nossa sociedade, e consequentemente, estabelecer uma 

conceituação sobre o mesmo é importante considerar os aspectos pluridimensionais na análise, 

mas é essencial partir do fundamento socioeconômico, que na nossa sociedade é caracterizado 

pela dinâmica da exploração impulsionada pelo modo de produção capitalista.  

Considerar essa orientação nos ajuda a evidenciar que o fundamento 

socioeconômico do modo de produção capitalista, movido pela “produção exponeciada da 

riqueza e produção reiterada de pobreza” (J. P. NETTO, 2007, p. 142) é um elemento 

determinante do fenômeno da pobreza. Entretanto, cabe ressaltar que, os “padrões de 

desigualdade e de pobreza não são meras determinações econômicas: relacionam-se, através de 

mediações extremamente complexas, a determinações de natureza político-cultural.” (J. P. 

NETTO, 2007, p. 142). Portanto, podemos afirmar que a existência da pobreza em diferentes 

sociedades com formação econômico-sociais capitalistas pode apresentar diferentes níveis e 

padrões, embora, o fundamento socioeconômico, seja a condição elementar para 

compreendermos a raiz da pobreza.  

Sob o viés da tradição marxista, amparado no referencial histórico-crítico, 

materialista e dialético de análise da realidade, J. P. Netto (2007) afirma que “os trabalhadores 

experimentam, no curso do desenvolvimento capitalista, processos de pauperização que 

decorrem necessariamente da essência exploradora da ordem do capital” (J. P. NETTO, 2007, 

                                                 

24 A Teoria Liberal, ou mais especificamente o Liberalismo, pode ser considerada uma doutrina política e 

econômica que começou a ser difundida no final do século XVII, se ampliou durante o século XVIII, atingindo 

sua consolidação no século XIX. 
25 Nota de rodapé citada pelo autor, J. P. Netto (2007): J.-P. Fitoussi e P. Rosanvallon. Paris: Seuil, 1996 (esp. II, 

3) e P. Salama e B. Destremau, op. cit. (esp. capítulos 3 e 4). 
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p. 143). Esses “processos de pauperização” que correspondem aos diferentes níveis e padrões 

da pobreza vivenciados pelos trabalhadores, podem ser compreendidos através do conceito 

marxista de “pauperização absoluta” e “pauperização relativa”.  

 

A pauperização absoluta registra-se quando as condições de vida e trabalho dos 

proletários experimentam uma degradação geral: queda do salário real, aviltamento 

dos padrões de alimentação e moradia, intensificação do ritmo de trabalho, aumento 

do desemprego. A pauperização relativa é distinta: pode ocorrer mesmo quando as 

condições de vida dos trabalhadores melhoram, com padrões de alimentação e 

moradia mais elevados; ela se caracteriza pela redução da parte que lhes cabe do total 

dos valores criados, enquanto cresce a parte apropriada pelos capitalistas (NETTO, 

2007, p. 143). (Grifos nosso). 

 

Na leitura de Siqueira (2013, p. 163), para se compreender essa abordagem marxista 

da pobreza é necessário ter como pressuposto que “a pobreza só pode ser explicada na sociedade 

capitalista em relação à contradição de classes”, e para isso é preciso conhecer “as 

determinações impostas historicamente pelas contradições próprias do modo de produção 

capitalista e as lutas de classes”, que estabelecem a questão social. Neste sentido, a autora 

procura esclarecer o fenômeno da pobreza interpretando os elementos centrais do processo de 

acumulação e pauperização a partir da Lei Geral da Acumulação Capitalista concebida na obra 

marxiana, O Capital.  

Conforme a referida autora, a Lei Geral da Acumulação Capitalista permite 

compreender os seguintes elementos acerca do fenômeno da pobreza na sociedade capitalista: 

a) que “a pobreza não é um fenômeno por si só explicável”; b) que “a população pauperizada 

não é marginal, e sim necessária”; c) que existem “diferentes formas de existência da 

superpopulação relativa”; d) que “a produção e reprodução do Exército Industrial de Reserva é 

resultado da Lei Geral e absoluta da acumulação capitalista”; e) que há diferenças entre a 

“pauperização absoluta” e a “pauperização relativa”; f) que “o pauperismo absoluto é 

respondido pela intervenção da assistência social e/ou práticas filantrópicas e caritativas”, da 

antiguidade aos dias atuais; e g) que a “pobreza” é “a outra face da acumulação capitalista” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 161-183).  

Considerando estes eixos centrais, a pobreza é entendida como um fenômeno não 

explicável por si só, é expressão das contradições vigentes no modo de produção capitalista. 

Isto significa que o “capitalismo, como sistema social de produção de valores, tem como 

resultado do seu próprio desenvolvimento a acumulação de capital por um lado, e a 

pauperização absoluta ou relativa por outro.” (SIQUEIRA, 2013, p. 164). Portanto, não 

podemos considerar que a pobreza é elemento passageiro, fragmentado, residual de algumas 

sociedades, ela é estrutural e resultado do desenvolvimento e acumulação do capital.  
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Os estudos de Marx em O Capital (1980) trazem elementos para discutir acerca da 

produção progressiva de uma superpopulação relativa ou de um exército industrial de reserva 

(EIR), partindo da análise da acumulação do capital (SIQUEIRA, 2013, p. 164). Inicialmente, 

a acumulação do capital segue uma ampliação puramente quantitativa.  

 

Com o avanço das forças produtivas, há uma derivação que leva à mudança qualitativa 

‘da composição orgânica do capital’ [...], ocorrendo um acréscimo de sua parte 

constante (matéria-prima e meio de produção) em detrimento da parte variável (a 

própria força de trabalho). Relembremos que a força de trabalho, portanto, não só não 

reproduz seu próprio valor, ela também cria valor excedente, mais-valia [...]. 

(SIQUEIRA, 2013, p. 164).  

 

Nas palavras de Siqueira (2013, p. 165) “essa mudança qualitativa na produção 

mecanizada tende a expulsar a força de trabalho do processo de produção”, por outro lado, “a 

simples expansão quantitativa das fábricas absorve força de trabalho”. Isso significa que, “os 

trabalhadores são assim, constantemente repelidos e atraídos segundo as necessidades do 

capital”. Ou seja, “com o aumento da potencialidade produtiva do capital [...], com a ampliação 

da escala de produção [...] amplia-se a escala em que a atração maior dos trabalhadores pelo 

capital está ligada à maior repulsão deles”. Efetivamente, “a população trabalhadora, ao 

produzir a acumulação do capital, produz, em proporções crescentes, os meios que fazem dela 

uma população supérflua, [...] expulsa (total ou parcialmente) do mercado formal de trabalho.” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 165). 

Ao defender outro preceito da Lei Geral da Acumulação, categorizada por Marx 

(1980), Siqueira (2013) destaca ainda que essa população pauperizada não é marginal, e sim 

necessária e funcional ao capital. O próprio Karl Marx ressalta que,  

 

se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do 

desenvolvimento da riqueza com base no capitalismo, essa superpopulação torna-se, 

por sua vez, a alavanca da acumulação capitalista, até uma condição de existência do 

modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva 

disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse 

criado e mantido por ele. (MARX, 1980, I, p. 733-734). 

 

O exército industrial de reserva é importante ao capital porque proporciona oferta 

extensa de material humano para atender as necessidades variáveis dos ciclos de expansão do 

capital e, além disso, é a existência dessa parte da classe trabalhadora forçada ao desemprego 

que manipula a regulação dos salários e direitos trabalhistas pelo capital (SIQUEIRA, 2013).  

Os trabalhadores desempregados ou parcialmente empregados, constituem, a 

superpopulação relativa (MARX, 1980; SIQUEIRA, 2013). Conforme explica Marx:  
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A superpopulação relativa existe em todos os matizes possíveis. Todo trabalhador a 

integra durante o tempo em que está parcial ou inteiramente desocupado. Sem 

levarmos em conta as grandes formas, periodicamente recorrentes, que a mudança de 

fases do ciclo industrial lhe imprime, fazendo com que ela apareça ora de maneira 

aguda nas crises, ora de maneira crônica nos períodos de negócios fracos, a 

superpopulação relativa possui continuamente três formas: flutuante, latente e 

estagnada (MARX, 2013, I, p. 870). 

 

Na síntese de Siqueira (2013) da leitura marxiana, a forma flutuante da 

superpopulação relativa, caracteriza os trabalhadores do tipo sazonais, que ora são repelidos, 

ora atraídos para o trabalho em determinado espaço ou função, essa população cresce conforme 

o tamanho da indústria. Nas palavras do próprio Marx uma parte da superpopulação flutuante 

“emigra e, na realidade, não faz mais do que seguir os passos do capital emigrante” (MARX, 

2013, I, p. 871). 

A forma latente da superpopulação relativa, é representada, por exemplo pela massa 

de trabalhadores liberados do trabalho no campo, na medida que a produção capitalista se 

apodera da produção agrícola. Esses trabalhadores não são absorvidos pelo atual agronegócio, 

e nem pela indústria. Nas palavras de Marx,  

 

Assim que a produção capitalista se apodera da agricultura, ou de acordo com o grau 

em que se tenha apoderado dela, a demanda de população trabalhadora rural decresce 

em termos absolutos na mesma proporção em que aumenta a acumulação do capital 

em funcionamento nessa esfera, e isso sem que a repulsão desses trabalhadores seja 

complementada por uma maior atração, como ocorre na indústria não agrícola. Uma 

parte da população rural se encontra, por isso, continuamente em vias de se transferir 

para o proletariado urbano ou manufatureiro, e à espreita de circunstâncias favoráveis 

a essa metamorfose. (Manufatureiro, aqui, no sentido de toda a indústria não 

agrícola.). Essa fonte da superpopulação relativa flui, portanto, continuamente, mas 

seu fluxo constante para as cidades pressupõe a existência, no próprio campo, de uma 

contínua superpopulação latente, cujo volume só se torna visível a partir do momento 

em que os canais de escoamento se abrem, excepcionalmente, em toda sua amplitude. 

O trabalhador rural é, por isso, reduzido ao salário mínimo e está sempre com um pé 

no lodaçal do pauperismo. (MARX, 2013, I, p. 872-873).   
 

A característica da superpopulação relativa estagnada, é que ela dedica o máximo 

de tempo ao trabalho e tem em troca o mínimo de salário. Ela é formada por “uma parte do 

exército ativo de trabalhadores, mas com ocupação totalmente irregular”. São os trabalhadores 

do chamado ‘setor informal’, precários, que proporcionam “ao capital um depósito inesgotável 

de força de trabalho disponível”. São trabalhadores cuja “condição de vida cai abaixo do nível 

médio normal da classe trabalhadora”, e por isso compõem a ampla categoria disponível “para 

certos ramos de exploração do capital” que se desenvolvem a partir da informalidade (MARX, 

2013, I, p. 873). 
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Para Marx, a superpopulação relativa conforma ainda a “esfera do pauperismo”.  

Essa camada social é formada por três categorias: 1) “os aptos ao trabalho”, que se submetem 

às formas mais precárias e degradantes de trabalho; 2) “os órfãos e os filhos de indigentes”; e 

os 3) “os degradados, maltrapilhos, incapacitados para o trabalho” – conforme Marx, são 

“indivíduos que sucumbem por sua imobilidade, causada pela divisão do trabalho, [...] vítimas 

da indústria – aleijados, doentes, viúvas, etc.” (MARX, 2013, I, p. 874). Em síntese, para Marx,  

 

O pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército trabalhador ativo e o peso 

morto do exército industrial de reserva. Sua produção está incluída na produção da 

superpopulação relativa, sua necessidade na necessidade dela, e juntos eles formam 

uma condição de existência da produção capitalista e do desenvolvimento da riqueza. 

O pauperismo pertence aos faux frais [custos mortos] da produção capitalista, gastos 

cuja maior parte, no entanto, o capital sabe transferir de si mesmo para os ombros da 

classe trabalhadora e da pequena classe média. (MARX, 2013, I, p. 874). 

 

Isso posto entendemos que o processo de produção e reprodução do exército 

industrial de reserva é intrínseco à Lei geral e absoluta da acumulação capitalista (SIQUEIRA, 

2013). Essa “lei geral, absoluta, da acumulação capitalista” (Marx, 2013, I, p. 875), 

fundamenta-se, no seguinte enunciado de Marx: 

 

Quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e o 

vigor de seu crescimento e, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a 

força produtiva de seu trabalho, tanto maior será o exército industrial de reserva. A 

força de trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força expansiva 

do capital. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, 

o aumento das potências da riqueza. Mas quanto maior for esse exército de reserva 

em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto maior será a massa da 

superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu 

trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e 

o exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. (MARX, 

2013, I, p. 875). (Grifo nosso) 

 

É por isso que, como interpreta Montaño (2012, p. 284) “no MPC, a pobreza 

(pauperização absoluta ou relativa) é o par dialético da acumulação capitalista”. Do mesmo 

modo, Siqueira (2013, p. 162) considera, a partir da perspectiva de totalidade pautada em Marx, 

que a análise da pobreza no MPC não pode ser dissociada da análise da riqueza, e “como 

determinação de uma realidade mais ampla, como particularidade do Modo de Produção 

Capitalista”. Ou seja, “para a tradição marxista a contradição é uma categoria fundamental na 

análise da pobreza.” (SIQUEIRA, 2013, p. 163).  

 

A lei que mantém a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva em 

constante equilíbrio com o volume e o vigor da acumulação prende o trabalhador ao 

capital [...]. Ela ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à acumulação 

de capital. Portanto, a acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a 

acumulação de miséria, o suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a 
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brutalização e a degradação moral no polo oposto, isto é, do lado da classe que produz 

seu próprio produto como capital. (MARX, 2013, I, p. 877). 

 

Na tradição marxista, percebemos que o processo de ‘pauperismo oficial’ (pobreza 

oficial), citado por Marx é categorizado em “pauperização absoluta” e “pauperização relativa”, 

conforme já ressaltamos. Entretanto, cabe pontuar a contribuição de Siqueira (2013) na leitura 

dos processos que caracterizam a pauperização absoluta e pauperização relativa na tradição 

marxista. Em consonância com J. P. Netto (2007), Siqueira (2013, p. 172) enfatiza que é no 

“processo tendencialmente permanente e ineliminável no desenvolvimento capitalista, que se 

constitui e se expande a pobreza absoluta”. Fundamentada na ênfase marxiana sobre as 

determinações da Lei geral da acumulação capitalista nas condições de vida da classe 

trabalhadora, a referida autora interpreta que a  

 

Pauperização ou pobreza absoluta é o resultado, cada vez mais expandido e atingindo 

cada vez maior volume da população trabalhadora, do próprio desenvolvimento das 

forças produtivas, da própria expansão capitalista, onde o trabalhador é 

constantemente expulso dos meios de produção, não tendo assim qualquer 

possibilidade de sustentação mediante a venda da sua força de trabalho. O trabalhador 

sem emprego é um trabalhador sem salário, e, portanto, sem fonte de renda. 

(SIQUEIRA, 2013, p. 172-173). 

 

Neste sentido, o desemprego que atinge os trabalhadores em geral é “um processo 

estrutural, tendencial do sistema capitalista, jamais relacionado à precária condição subjetiva 

do trabalhador”. Portanto, não se pode considerar, como geralmente expressa o senso comum, 

o desemprego como um “déficit do trabalhador”. Efetivamente, o desemprego não é “resultado 

das carências pessoais do indivíduo” e as propostas “de ‘combate ao desemprego’ mediante 

programas de qualificação, de autoajuda, de microcrédito”, são um “paliativo individual que 

em nada altera os fundamentos ou o efeito geral do problema: o desemprego e a pauperização 

absoluta.” (SIQUEIRA, 2013, p. 173).  

O processo de pauperização absoluta acarreta de modo inevitável a constituição do 

“lúmpem proletariado”. Categoria descrita por Marx e Engels (em O Dezoito de Brumário),  

 

Como ‘uma massa indefinida e desintegrada’ de indivíduos ‘arruinados e aventureiros 

rebentos da burguesia, [...] vagabundos, soldados desligados do exército, presidiários 

libertos, [...] chantagistas, [...] punguistas, trapaceiros, [...] mendigos’ etc. [...]. Assim, 

como massa ‘desclassada’ e expulsa parcialmente do mercado de produção e de 

consumo, e enquanto despojada de consciência política, o lúmpem tem fundamental 

importância, não tanto econômica, mas política e de legitimação sistêmica e das elites 

dirigentes, dada a fácil maleabilidade de que são objeto. Programas assistencialistas e 

precários assim como ações clientelistas, facilmente ‘conquistam’ adesões políticas 

desta subclasse.” (SIQUEIRA, 2013, p. 174). 
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Em relação a atual conjuntura, Siqueira (2013, p. 174) reforça que “a pauperização 

absoluta não se conforma apenas pelos desempregados”. As mudanças nas relações entre capital 

e trabalho impulsionadas pela crise e reestruturação do capital sob o viés neoliberal, tem 

provocado a pauperização absoluta do próprio trabalhador assalariado. O corte de direitos 

sociais e trabalhistas concorre com a “tendencial queda do salário, por debaixo do valor da força 

de trabalho.” (SIQUEIRA, 2013, p. 174), fazendo com que o trabalhador tenha um salário cada 

vez mais insuficiente, incapaz de suprir necessidades de subsistência.  

No tocante a questão da “pauperização relativa”, Siqueira (2013, p. 174) diz que 

este processo pode ser categorizado como um “progressivo aumento da distância entre o valor 

produzido pelo trabalhador e a parcela dessa riqueza produzida da qual este se apropria”. Isso 

significa que mesmo se um trabalhador tiver um salário  

 

que lhe permite condições boas ou ótimas de vida (elevado poder aquisitivo), a parte 

de valor por ele produzido que permanece com ele é cada vez menos em relação ao 

total da riqueza produzida (ou da mais-valia pelo capitalista apropriada). (SIQUEIRA, 

2013, p. 174).  

 

Para Marx (1980, I, p. 717-718), quando a produção da riqueza aumenta, os 

trabalhadores, sobretudo àqueles mais qualificados,  

 

Recebem, sob a forma de meios de pagamento, uma porção importante do seu próprio 

produto excedente que se expande e se transforma em quantidade cada vez maior de 

capital adicional. Desse modo, podem ampliar seus gastos, provendo-se melhor de 

roupas, móveis etc., e formar um pequeno fundo de reserva em dinheiro. Roupa, 

alimentação e tratamento melhores e maior pecúlio não eliminam [no entanto] a 

dependência e a exploração do escravo, nem a do assalariado. (MARX, 1980, I, p. 

717-718) 

 

Salama e Destremau (1999), seguindo a tradição marxista, reafirmam o conceito de 

“pauperização absoluta” e “pauperização relativa” destacando-os nos seguintes termos: 

 

A pobreza [pauperização] absoluta seria aquela com a qual qualquer indivíduo ou grupo 

familiar, se não possuísse renda suficiente para se reproduzir, sendo esta renda versão 

monetária do mínimo de calorias necessário à reprodução fisiológica, mínimo ao qual 

acrescentamos as despesas ligadas a moradia, ao transporte, etc. 

A pobreza [pauperização] relativa [...] [atinge] aqueles cujo nível de renda fosse aquém da 

metade, ou 40%, ou ainda 60% do rendimento mediano, segundo as mais difundidas 

definições, ou algumas vezes, inferior à metade da renda média. O patamar de pobreza 

relativa evolui com a renda mediana ou média. Se os rendimentos aumentam, o patamar 

cresce e inversamente. (SALAMA; DESTREMAU, 1999, p. 51). 

 

Deste modo, entendemos que, na tradição marxista, a pobreza é interpretada como 

um processo “inerente e fundamental à sociedade capitalista”, portanto, “ineliminável” nesse 

sistema (SIQUEIRA, 2013, p. 175). Na medida que, a pobreza amplia-se necessariamente na 
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mesma proporção da riqueza, “mesmo em países que possuam o índice de miséria e indigência 

próximo de, ou igual a zero, e mesmo em locais ou cidades onde os trabalhadores vivam com 

conforto [...], suas aquisições são, em relação à riqueza produzida e acumulada, inferiores.” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 175).  

Portanto, na tradição marxista diferentemente de outras intepretações é “o fato de 

produzir mais-valia, apropriada pelo capital” que “funda e reproduz, no capitalismo, a 

pauperização ou pobreza relativa.” (SIQUEIRA, 2013, p. 176). Neste sentido, esse viés teórico 

crítico enfatiza, que “os planos de findar a miséria, portanto pobreza absoluta, pode ser 

compatível com a sociedade capitalista, mas a pobreza relativa sempre existirá nessa 

sociedade.” (SIQUEIRA, 2013, p. 176). 

Entretanto, este conceito da categoria pobreza, que fundamenta nossa análise acerca 

da pobreza no espaço agrário de Roraima, representa apenas uma das abordagens teóricas sobre 

a pobreza no âmbito das Ciências Sociais. Essa abordagem, além de não ser hegemônica, é 

quase sempre ignorada pelos institutos e intelectuais que formulam as grandes políticas de 

enfrentamento da pobreza, visto que a referida abordagem atrela as raízes e o acirramento (os 

fundamentos) da pobreza ao processo de acumulação impulsionado pelo modo de produção 

capitalista. Atrelando, consequentemente, a superação da pobreza absoluta à superação do 

modo de produção capitalista. 

 

3.1.2 A pobreza na tradição liberal e neoliberal 

 

No curso da história da humanidade é possível identificar, senão a preocupação com 

a construção teórica sobre o fenômeno da pobreza em determinados períodos, ações de 

enfrentamento por parte de classes e instituições sociais, geralmente centradas no “indivíduo” 

(PONTES, 2013). Para Silva (2013, p. 38) este enfoque é ponto central das “abordagens 

Liberais/Neoliberais que apontam como causa explicita da pobreza o próprio indivíduo, 

ressaltando as deficiências pessoais, preguiça, infortúnio, fraqueza, etc.”  

Conforme Pontes (2013, p. 76), do feudalismo aos tempos modernos “a pobreza era 

compreendida quase como o resultado da ‘má sorte’ de não pertencer à nobreza, nem estar sob 

a proteção [...] de um senhorio forte ou não estar bem situado em uma corporação de ofício”. 

Naquele tempo histórico “a preocupação pela pobreza ficava a cargo das ações das ordens 

religiosas. A mobilidade social quase não existia e as posições sociais tinham um caráter de 

vontade divina” (PONTES, 2013, p.76).  
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Contudo, “no processo da passagem do ancien régimes para o capitalismo, essa 

noção de pobreza sofre uma profunda mudança e passa a referir-se à posição em reação ao 

trabalho”. Deste modo, “a pobreza, que era compreendida como uma ‘vontade de Deus’, sofre 

uma alteração e passa, então, a ser entendida como ‘não cumprimento da ética do trabalho’” 

(PONTES, 2013, p. 76).  

A construção ideológica da “ética do trabalho”, impulsiona a perspectiva de que “a 

pobreza nascia do ‘não trabalho’ e a solução radicava na inserção no trabalho.” (PONTES, 

2013, p. 76). Esta forma de conceber a pobreza tem seus marcos iniciais nas sociedades pré-

capitalistas, num período anterior a Revolução Industrial, quando começam a ser efetivadas 

legislações inglesas direcionadas aos pobres e trabalhadores, como o “Estatuto dos 

trabalhadores, de 1349”; o “Estatuto dos Artesãos (Artífices), de 1563”; as “Leis dos pobres 

elisabetanas, que se sucederam entre 1531 e 1601”; a “Lei de Domicílio (Settlement Act), de 

1662”; a “Speenhamland Act, de 1795”; a “Lei Revisora das Leis dos Pobres, ou Nova Lei dos 

Pobres (Poor Law Amendment Act), de 1834.” (BEHRING, 2007, p. 48). 

Conforme Behring (2007, p. 48), “essas legislações estabeleciam um ‘código 

coercitivo do trabalho’ [...] e seu caráter era punitivo e repressivo e não protetor”. A partir de 

Castel (1998, p. 99) , a autora enfatiza: 

 

que essas regulamentações [...] tinham alguns fundamentos comuns: estabelecer o 

imperativo do trabalho a todos que dependiam de sua forma de trabalho para 

sobreviver; obrigar o pobre a aceitar qualquer trabalho que lhe fosse oferecido; regular 

a remuneração do trabalho, de modo que o trabalhador pobre não poderia negociar 

formas de remuneração; proibir a mendicância dos pobres válidos, obrigando-os a se 

submeter aos trabalhos “oferecidos” (BEHRING, 2007, p. 48). 

 

Por sua vez, Pereira (2008, p. 103) complementa que as Leis dos Pobres (Poow 

Law) formavam “um conjunto de regulações pré-capitalistas que se aplicava às pessoas situadas 

à margem do trabalho, como idoso, inválidos, órfãos, crianças carentes, desocupados 

voluntários e involuntários, etc”.  

Aparentemente, esse conjunto de regulações se identificava com a pobreza, contudo 

“era no trabalho que ele se referenciava”. Nota-se, por exemplo, que “entre 1536 e 1601, as 

Leis dos Pobres, de par com o Estatuto dos Artífices (Statue of Artificiers), compuseram o 

Código do Trabalho na Inglaterra”. Além disso, “em 1662, incorporaram a Lei de Domicílio 

(Act of Settlement), que se restringia a mobilidade espacial das pessoas, protegendo as paróquias 

mais dinâmicas da invasão de indigentes de paróquias menos ativas”. Portanto, evidencia-se 

que “esse conjunto de leis era mais punitivo do que protetor. Sob sua regência, a mendicância 
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e a vagabundagem eram exemplarmente castigadas. Todos eram obrigados a trabalhar sem ter 

a chance de escolher as suas ocupações e a de seus filhos.” (PEREIRA, 2008, p. 103).  

Neste sentido, segundo Polanyi (2000) e Castel (1998)  

 
as legislações promulgadas até 1795 (Poor Law de 1601, a Lei de Domicílio de 1662 

e a Speenhamland Act de 1795) tinham como função principal manter a ordem de 

castas e impedir a circulação da força de trabalho, o que teria contribuído para retardar 

a constituição do livre mercado de trabalho. (BEHRING, 2007, p. 48).  

 

O que chama atenção no processo de implementação das “Leis dos Pobres” na 

Inglaterra é que “estabeleciam distinção entre pobres ‘merecedores’” e “pobres ‘não 

merecedores’”. Os primeiros eram “aqueles comprovadamente incapazes de trabalhar e alguns 

adultos capazes considerados pela moral da época como pobres merecedores, em geral nobres 

empobrecidos”. Os “não merecedores” eram “todos que possuíam capacidade laborativa”. Cabe 

lembrar que “aos primeiros, merecedores de ‘auxílio’, era assegurado algum tipo de assistência, 

minimalista e restritiva, sustentada em um pretenso dever moral e cristão de ajuda, ou seja, não 

se sustentavam na perspectiva do direito (BEHRING, 2007, p. 49). 

Todavia, a chamada Lei de Speenhamland, instituída em 1795, difere das anteriores, 

pois tinha um caráter menos repressor. Ela estabelecia o pagamento de um abono financeiro, 

em complementação aos salários, cujo valor se baseava no preço do pão. Ou seja, “a 

Speenhamland significou um novo modo de administrar as Poor Law, subvertendo o velho 

princípio do trabalho obrigatório e da assistência confinadora (em asilos ou em casas de trabalho 

forçado)”. Efetivamente, “se comparada com as medidas precedentes de gestão da pobreza, a 

Speenhamland representou uma forma de regulação até então inédita na história da assistência 

social, marcando decisivamente “o destino de toda uma civilização.” (PEREIRA, 2008, p. 103), 

Castel (1998) e Polanyi (2000) fazem importantes ponderações acerca dessa Lei, e 

ao interpretá-los Behring (2007, p. 49) ressalta que “a Speenhamland garantia assistência social 

a empregados ou desempregados que recebessem abaixo de determinado rendimento, e exigia 

como contrapartida a fixação do trabalhador”. Apesar do valor recebido pelos trabalhadores ou 

desempregados fosse “irrisório, era um direito assegurado em lei” (BEHRING, 2007, p. 49).  

Portanto, embora a Speenhamland Law tenha se consolidado num momento de 

acirramento da pobreza e crise econômica, ela “reconheceu o direito de todos os homens a um 

mínimo de subsistência.” (ROSANVALLON, 1982, p. 112). Esse mínimo foi garantido 

“independentemente de seus proventos, de acordo com uma tabela que dependeria do preço do 

pão e do número de filhos [...]. [...] se alguém não pudesse auferir, mediante o seu trabalho, o 

suficiente para sobreviver, cabia à sociedade fazer a complementação.” (PEREIRA, 2008, p. 
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104). Neste sentido, Polanyi (2000, p. 100) diz que essa lei “introduziu uma inovação social e 

econômica que nada mais era que o direito de viver’ e, até ser abolida, em 1834, ela impediu 

efetivamente o estabelecimento de um mercado de trabalho competitivo”.  

Portanto, considera-se que a revogação da Lei de Speenhamland, em 1834, e a 

instauração da Poor Law Amendement Act, ou popularmente conhecidamente como New Poor 

Law (Nova Lei do Pobres), serviu para estabelecer o “primado liberal do trabalho como fonte 

única e exclusiva de renda, e relegou a já limitada assistência aos pobres ao domínio da 

filantropia.” (BEHRING, 2007, p. 49-50). 

Conforme avalia Behring (2007, p. 49), “a nova lei dos pobres revogou os direitos 

assegurados pela Lei Speenhamland” restabelecendo “a assistência interna nos albergues para 

os pobres ‘inválidos’”. Além disso, “reinstituiu a obrigatoriedade de trabalhos forçados para os 

pobres e miseráveis sujeitos à ‘exploração sem lei’ do capitalismo nascente. O sistema de 

salários baseados no livre mercado exigia a abolição do ‘direito de viver.” (BEHRING, 2007, 

p. 49-50).  

Ou seja, “a Nova Lei dos Pobres de 1834, já no contexto da irrupção da Revolução 

Industrial, ao contrário das demais, tinha o sentido de liberar a mão-de-obra necessária à 

instituição da sociedade de mercado.” (BEHRING, 2007, p. 48). Com este processo se 

consolidam as protoformas da ética do trabalho, fundamentada no liberalismo econômico, a 

partir de dois princípios. O primeiro afirmava que  

 

se se quer conseguir o necessário para viver e ser feliz, deve-se fazer algo que os 

demais consideram valioso e merecedor de um pagamento; segundo, é absurdo e 

irracional deixar de se esforçar depois de haver alcançado a satisfação; que não é 

honesto descansar; trabalhar é um valor em si mesmo, uma atividade nobre e 

hierarquizante [...] Trabalhar é bom, não o fazer é mau. (BAUMAN, 2000, p. 17)  

 

Todavia, o desenvolvimento gradual da industrialização no bojo do sistema 

capitalista “não foi capaz de absorver toda aquela mão de obra liberada da servidão feudal. Daí 

resultaram grandes contingentes de miseráveis sem trabalho, nem assistência.” (PONTES, 

2013, p. 76). É naquele contexto que “os pensadores puseram em marcha suas ideias, 

objetivando a apresentar soluções, que se inclinassem a defender o ‘remédio’ que prescreviam: 

o trabalho.” (PONTES, 2013, p. 77). 

O utilitarismo e o liberalismo se tornam correntes científicas e, ao se desenvolverem 

como tal, passaram a defender que “a fome domesticará os animais mais ferozes, ensinará aos 

mais perversos a decência e civilidade, a obediência e a sujeição”. Isso significa, na leitura dos 
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liberais, que “deixar os pobres ‘ao leu’, sem proteção ‘paternalista’, os levaria ‘naturalmente’, 

ao caminho da normalidade do trabalho.” (PONTES, 2013, p. 77). 

Portanto, o liberalismo clássico26, que influencia a interpretação do fenômeno da 

pobreza de modo mais sistemático a partir de 1848, surge do confronto “ao misticismo religioso 

que imperava na Idade Média e à monarquia absolutista, após os processos que determinaram 

a burguesia como classe dominante.” (SIQUEIRA, 2013, p. 31). E, desde então, assume 

diferentes posturas através das correntes ortodoxas, neoclássica, contratualista dualista e de 

matizes radical e social (SILVA, 2013, p. 43).  

Contudo, como explana Silva (2013, p. 43)  

 

o aspecto central, para explicação da pobreza pelos liberais, de qualquer matiz teórica, 

é a identificação das causas da pobreza no próprio indivíduo e a indicação do mercado 

como espaço natural de satisfação das necessidades econômicas e sociais" 

 

Silva (2013, p. 44) coaduna com Salama e Valier (1994), para os quais “a doutrina 

do liberalismo econômico se caracteriza como um modo de pensar, que confere ao mercado um 

papel determinante na formação, organização e evolução das relações sociais”.  

Ao explicar os princípios fundamentais do liberalismo e sua interferência numa 

forma de interpretar o fenômeno pobreza, Siqueira (2013, p.33) expõe sinteticamente as 

questões que avalia como os principais postulados da teoria liberal clássica, que são: “o Estado 

mínimo” e a “mão invisível do livre mercado”. 

A defesa do “Estado mínimo” é uma das características centrais do liberalismo 

clássico, construída a partir da oposição à estrutura do “poder político do Estado absoluto”, 

quando o “Estado capitalista estava dando os primeiros passos” (SIQUEIRA, 2013, p. 34-35). 

Na visão de Adam Smith, conforme explica Siqueira (2013), o Estado deve limitar-se, 

sobretudo, à “defesa e garantia da propriedade privada” e à “administração da justiça”, sem 

interferir na “desigualdade e suas consequências”, notadas como um processo natural do 

desenvolvimento social. Neste sentido, o Estado é visto como um “instrumento de defesa dos 

proprietários contra aqueles que não dispõem da propriedade do capital.” (SIQUEIRA, 2013, 

p. 36-37). Numa análise dessa visão, Siqueira (2013, p. 37) destaca que  

 

                                                 

26 “Pode-se entender o liberalismo clássico, tanto os autores e postulados correspondentes a esta tradição, quanto 

representavam um processo de enfrentamento ao misticismo e ao absolutismo (como Locke, Smith, Ricardo), 

como também os pensadores do século XIX após a hegemonia burguesa em 1848 (como Tocqueville, Stuart Mill, 

etc.). Entre os autores representantes do liberalismo clássico, Lafer (1991) destaca John Locke (1632-1704), 

Montesquieu (1689-1755), Kant (1774-1804), Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Humboldt 

(1767-1835), Benjamin Constant (1767-1830), Alexis Tocqueville (1805-1859) e John Stuart Mill (1806-1873)” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 33).  
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A rejeição, por parte de Smith, de qualquer intervenção do Estado com vista a correção 

das injustiças se dá exatamente porque sabe qual é realmente o papel do Estado e 

aceita que ele deve cumprir sua função, que é ‘a defesa dos ricos em prejuízo dos 

pobres, ou daqueles que têm alguma propriedade em detrimento daqueles que nada 

possuem.’ Assim, a existência da pobreza é vista por Smith tanto como um processo 

natural, produto das diferenças individuais, quanto como uma ameaça à propriedade 

privada (Grifos da autora). (SMITH, 1996, p. 192). 

 

Se por um lado a visão liberal se ampara na perspectiva de que não é papel do 

Estado a intervenção no enfrentamento da desigualdade e suas consequências, doutro lado, a 

“mão invisível do livre mercado” é considerada o “operador social”, que viabiliza a “ordem 

social” e a “dissipação de conflitos próprios de uma sociedade hierarquizada” (Siqueira, 2013, 

p. 39). Para Adam Smith, o mercado significa “um lócus de troca e a mão invisível como mais 

do que um simples mecanismo de ajuste automático, representando a própria viabilização da 

ordem social, seu operador último, sua forma de organização social (SIQUEIRA, 2013, p. 39) 

Destarte, o mercado é entendido como o espaço onde se conforma o “máximo de 

utilidade social”, onde a “vida econômica decorre naturalmente”, quando cada um persegue o 

seu próprio interesse (SIQUEIRA, 2013, p. 39). Neste ponto reside a defesa do individualismo, 

percebido como o elemento que impulsiona a acumulação da riqueza através do trabalho.  

 
Para Smith a riqueza de um indivíduo é o legítimo resultado do trabalho de cada um 

quando este produz mais do que precisa para sua subsistência e acumula (entesoura) 

seu produto. [...]. Assim, quem produz excedente (ao trabalhar mais do que necessita 

para satisfazer suas necessidades imediatas) poderá acumulá-lo e/ou trocá-lo com 

outros produtores. (SIQUEIRA, 2013, p. 46).  

 

Deste modo, a pobreza, para os liberais clássicos, é ocasionada pelo fato de um 

indivíduo não ser capaz de acumular excedente a partir do seu trabalho, inclusive o fato de não 

trabalhar para acumular é escolha individual. Consideram, portanto, que os elementos centrais 

que determinam a pobreza são: a “incapacidade de um indivíduo de produzir mais do que 

necessita (não poder acumular riqueza), ou até de produzir o necessário para sua própria 

subsistência (não poder satisfazer suas necessidades)”. Ou seja, na concepção liberal, um 

indivíduo pobre é “aquele que não produziu nesta escala, ou quem mal-gasta sua riqueza.” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 47).  

Outro elemento considerado por Smith (1996), é que “pobreza e riqueza são dois 

processos concomitantes; uma gera a outra”. O próprio Smith salienta que “onde quer que 

haja grande propriedade, há grande desigualdade. Para cada pessoa muito rica deve haver 

no mínimo quinhentos pobres, e a riqueza de poucos supõe a indigência de muitos .’” 

(SIQUEIRA, 2013, p. 47). 
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Além disso, o atraso econômico é o que caracteriza a pobreza, e para resolvê-la a 

concepção liberal acredita que a promoção do desenvolvimento econômico seja o caminho. 

Como lembra Siqueira, (2013, p. 47), a situação de pobreza individual é encarada como “uma 

condição indiretamente eliminável”, sobretudo quando Smith defende que: “é o crescimento da 

produção de todos os setores econômicos, decorrente da divisão do trabalho, que produz, numa 

sociedade bem governada, essa opulência universal, que se estende às camadas inferiores da 

população’ (Smith, 1966, p. 224-225)”.  

 

Smith pressupunha que o progresso econômico, característico de um capitalismo 

dinâmico com concorrência livre, promoveria a eliminação da pobreza – diretamente 

via geração de emprego e renda e indiretamente através da elevação do padrão de vida 

dos trabalhadores, com o aumento progressivo das taxas salariais e da produtividade 

do trabalho (SIQUEIRA, 2013, p. 47).  

 

Visto que em 1929 o capitalismo enfrenta uma de suas maiores crises, e o 

pressuposto de Smith acerca da eliminação da pobreza pela via do desenvolvimento econômico 

não se efetiva, constitui-se o Keynesianismo, como uma resposta “à nova fase do capital, no 

entre e pós-guerra, à intensificação da luta de classes, à ameaça real do socialismo e à crise do 

capital deflagrada em 1929.” (SIQUEIRA, 2013, p. 52).  

Baseado numa visão liberal de matiz social, o economista inglês John Maynard 

Keynes, atento as crises do modo de produção capitalista, em particular, a de 1929, formula 

“um modelo de capitalismo restaurado” que ofereça “um suposto ‘bem-estar’ ao cidadão 

comum.” (SIQUEIRA, 2013, p. 52) e elimine as crises do capital. Sua proposta baseia-se na 

ideia de um Estado interventor, cujo papel essencial seria o de coordenar o comportamento do 

mercado. Neste sentido, Keynes se contrapõe à ideia sedimentada pelo liberalismo clássico de 

não intervenção estatal na economia, entretanto, permanece no campo do liberalismo, na 

medida que propõe novas estratégias para promover a acumulação capitalista centradas no jogo 

do mercado.  

Conforme Berhing (2007, p. 85) Keynes construiu sua proposta considerando que, 

“as escolhas individuais entre investir e entesourar, por parte do empresariado, ou entre comprar 

ou poupar, por parte dos consumidores e assalariados poderiam gerar situações de crise, em que 

haveria insuficiência de demanda efetiva e ociosidade de homens e máquinas (desemprego)”. 

Essa demanda efetiva “é aquela que reúne bens e serviços para os quais há capacidade de 

pagamento”. Portanto, quando “há insuficiência de demanda efetiva, isso significa que não 

existem meio de pagamento suficientes em circulação, o que pode levar à crise. Nesse sentido, 

o Estado deve intervir, evitando tal insuficiência.” (BERHING, 2007, p. 85). 
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Keynes não discute diretamente a natureza do fenômeno da pobreza e sua relação 

com a acumulação do capital, suas propostas surgem exclusivamente como alternativas para o 

sucesso do modo de produção capitalista. A perspectiva de “manter o sistema capitalista em 

funcionamento ‘harmônico’, garantindo o lucro do capital, marca o posicionamento político de 

Keynes, e reforça seu pertencimento à matriz liberal.” (SIQUEIRA, 2013, p. 61). 

Neste sentido, apesar de Keynes não discutir diretamente a natureza da pobreza, na 

avaliação de Siqueira (2013, p. 61) ele traz contribuições, pautadas nos interesses da matriz 

liberal, para se compreender os aspectos determinantes da pobreza individual. A referida autora 

deduz que, para Keynes, a pobreza  

 

estaria na incapacidade para o consumo, levando à queda da demanda efetiva. Esta é 

resultante de escolhas individuais, a partir do temor do capitalista à crise e à queda da 

sua lucratividade, levando-o para o entesouramento em detrimento do investimento 

na produção. Isto implicaria diretamente a riqueza socialmente produzida, levando a 

problemas como desemprego, que acentuadamente exporia famílias de trabalhadores 

à piores situações de sobrevivência. Diferente do liberalismo clássico, o problema não 

se centra no indivíduo, trata-se da responsabilização do Sistema pelo enfrentamento à 

pobreza. (SIQUEIRA, 2013, p. 61-62). 

 

Dessa posição, entendemos que para Keynes a natureza da pobreza advém de 

decisões individuais. Entretanto, as decisões que influenciam a geração da pobreza social não 

são exclusivamente daquele que não trabalhou o suficiente, por exemplo. Nas suas principais 

premissas, Keynes defende que  

 

as decisões individuais entre investir ou entesourar, por parte do capitalista, ou entre 

comprar ou poupar, por parte dos consumidores, podem gerar situação de crise, onde 

há insuficiência de demanda efetiva e ociosidade de homens e máquinas 

(incrementando assim o desemprego). (SIQUEIRA, 2013, p. 62).  

 

Sua proposta fundamenta-se mais especificamente na direção de enfrentar a crise, 

e, consequentemente, a pobreza gerada desse processo. Ele destaca que o Estado deveria mediar 

os processos de crise econômica, ao “interceder, por meio de um conjunto de medidas 

econômicas e sociais, tendo em vista gerar maior demanda efetiva”. Nessa linha, o Estado 

deveria “disponibilizar meios de pagamento e dar garantias ao investimento produtivo, 

inclusive contraindo déficit público, com o intuito de controlar as flutuações da economia”. 

Parte-se do entendimento que este processo restabelece “o equilíbrio econômico, por meio de 

uma política fiscal, creditícia e de gastos”, com “investimentos ou inversões reais que incidem 

nos períodos de depressão como estimulo à economia.” (SIQUEIRA, 2013, p. 62).  

Em oposição ao Keynesianismo, ganha expressão a matriz neoliberal, baseada 

fundamentalmente no liberalismo radical de Hayek. Entretanto, cabe destacar que há um rol de 
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precursores do neoliberalismo, de distintas escolas, o próprio Hayek (da ‘escola austríaca’), 

Schultz, Becker e Friedman (da ‘escola de Chicago’) e James M Buchanan (da ‘escola de 

Virgínia’ ou ‘Public Choise’) (SIQUEIRA, 2013). 

Salama e Valier (1994), nos termos de Silva (2013, p. 44), destacam que entre a 

diversidade de vertentes da doutrina liberal, o liberalismo radical de Hayek (1983), “recusa 

qualquer ideia de contrato social e o papel do Estado é de descartar tudo que venha perturbar a 

ordem espontânea do mercado”. 

Além disso, é fundado também o liberalismo social a partir das ideias de Rawls 

(1987; 1993), o qual atribui “ao Estado uma ação preventiva ou redistributiva para corrigir 

certos efeitos do mercado, admitindo, portanto, a possibilidade de um contrato social e a 

necessidade de adotar políticas, embora como mal necessário”, o que de algum modo retoma a 

proposta de Keynes (SILVA, 2013, p. 44). 

Conforme Silva (2013, p. 45), “esse liberalismo, de matizes radical e social, se 

fundamenta em determinados princípios: o papel determinante do mercado na formação da 

sociedade; a apologia do fetichismo da mercadoria; as desigualdades enquanto criações 

individuais e a exclusão individual”.  

Na interpretação de Hayek, realizada por Siqueira (2013, p. 78)  

 

A discussão sobre as causas da pobreza se fundamenta nos princípios liberais, sendo 

considerada, portanto, resultado da livre concorrência do mercado, onde o menos 

qualificado fracassa nas disputas. A pobreza, com isso, é vista como questão de 

responsabilidade individual, contudo a desigualdade é necessária, pois funciona como 

um motor que impulsiona o desenvolvimento. (SIQUEIRA, 2013, p. 78) 

 

Observa-se que nessa linha de pensamento o pobre não está nessa condição por ser 

desempregado, mas por ter fracassado na livre concorrência do mercado de trabalho. Aí reside 

o significado de ser pobre, no neoliberalismo de Hayek. Na interpretação de Leher (2010), 

Hayek considera que  

 

O problema são os pobres e não os desempregados. O que fazer com os pobres? 

Hayek dirá: “existem perdedores; eles são pobres porque são perdedores e é claro 

que o Estado não pode ser insensível a isso”. O que fazer então? Dar bolsas... 

bolsas e não direito social organizado em torno do trabalho. Bolsa para aliviar o 

sofrimento, para aliviar a pobreza. É com base nisso que vai surgir, 

posteriormente, toda uma ciência social da pobreza que inclusive tem critérios de 

medição de níveis de pobreza com a precisão e a escala de um microscópio 

eletrônico. Assim eles classificam: “aqui nós temos a fa ixa dos extremamente 

pobres... estes ganham a bolsa X”. Vocês sabem do que eu estou falando. Bolsa, 

assistência e não mais seguridade social. É desta forma que são estruturadas as 

políticas dos anos 1980 e 1990 em diante. (LEHER, 2010, p. 18). 
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Nesse caminho, Hayek vê a desigualdade de acesso a bens e serviços como 

desigualdade de competências individuais, jamais como resultado de um sistema 

estruturalmente desigual. Essa visão orienta uma forma de responder à pobreza aceita pelo 

neoliberalismo, pautada na implementação de programas sociais de cunho assistencialista, 

emergencial, transitório e focalizado na população mais pobre, desde que não afete a liberdade 

do mercado (SIQUEIRA, 2013). Neste sentido, o Estado deve garantir essa liberdade, se 

abstendo de qualquer tipo de regulação que iniba os interesses econômicos. Sobre esse ponto 

Behring ressalta que ocorre  

 

Uma explícita substituição das características de universalização das políticas sociais 

por princípios de restrição aos mais pauperizados, assistencializando as ações, 

priorizando os cortes nos gastos sociais e priorizando o equilíbrio financeiro do setor 

público com desoneração do capital. Uma política social residual que atua somente 

no que não pode ser resolvido por via do mercado, da comunidade e da família. Em 

geral, apenas os segmentos mais pauperizados da classe trabalhadora recebem algum 

tipo de intervenção, e essa proposição é a renda mínima, combinada à solidariedade 

por meio das organizações na sociedade civil. No entanto, como afirma Behring, ‘a 

renda mínima não pode ter um teto tão alto, para não desestimular o trabalho, ou seja, 

há uma preserva reedição da ética do trabalho, num mundo sem trabalho para todos.’ 

(BEHRING, 2006, p. 14). 

 

Siqueira (2013, p. 80) analisa que “Hayek (1985) personifica o mercado, dotando-

o de humanidade e subjetividade e naturaliza as relações sociais”. Para ele a pobreza é 

“resultado dos fracassos individuais, e que com o objetivo de ‘socorrer’ o indivíduo pobre, não 

pode se sacrificar o princípio da liberdade (formal), garantido no ‘livre mercado’”   

Notamos, portanto, conforme assinala Silva (2013, p. 45), que  

 

a partir dessa visão, a expropriação, a exploração e a opressão social não existem, 

sendo a exclusão (diga-se pobreza) explicada por motivos pessoais: inabilidade, falta 

de sorte, preguiça, ou seja, a destituição é considerada como voluntária e determinada 

pela incapacidade dos indivíduos competirem no jogo do livre mercado. Por 

conseguinte, as desigualdades sociais e a pobreza só serão superadas, a longo prazo, 

com o progresso social, percebido como mera decorrência do crescimento econômico, 

sendo admitido apenas o desenvolvimento de políticas focalizadas para minorar a 

extrema pobreza ou pobreza absoluta 

 

Outro autor que reforça a teoria neoliberal é Friedman, ganhando repercussão a 

partir da divulgação do seu livro “Capitalismo e Liberdade” (1962). Na visão de Silva (2013, 

p. 45) a principal ideia deste pensador pauta-se na defesa da liberdade do indivíduo. A qual é 

considerada pelo mesmo como “objetivo das organizações sociais”, isto é, cabe a qualquer 

instituição evitar “qualquer tipo de intervenção que possa inibir o exercício da liberdade 

individual”. Portanto,  
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Os programas sociais, enquanto provisão de renda, bens e serviços, representam uma 

intervenção que ameaça os interesses e liberdades individuais, sendo uma coerção à 

liberdade de escolha, além do que o Welfare State é apontado como responsável pela 

crise econômica, ao provocar a elevação crescente do déficit público, acompanhado 

de inflação e de redução da poupança privada. Ademais, o Welfare State é também 

visto por Friedman como provocador de desestímulo ao trabalho e à concorrência, 

com consequente diminuição da produtividade. (SILVA, 2013, p. 45). 

 

Em síntese, percebemos que embora a matriz liberal-neoliberal seja construída por 

diversos teóricos permanece como centralidade "a ideia do Estado Mínimo e do Mercado como 

os mais eficientes mecanismos de alocação de recursos, sendo que no campo das políticas 

sociais, as proposições do neoliberalismo situam-se no campo da crítica e da negação do 

Welfare State" (SILVA, 2013, p. 47). Neste sentido, a pobreza como problema individual pauta 

a interpretação da matriz liberal-neoliberal sobre as causas deste fenômeno.  

 

3.1.3 Outras interpretações contemporâneas do fenômeno da pobreza   

 

Conforme as exposições anteriores, consideramos que a preocupação dos 

pesquisadores que estudam a pobreza, assim como os interesses das instituições da sociedade 

em relação ao enfrentamento do referido fenômeno não é atual. Essencialmente, o problema 

sobre ‘o que se deve fazer’ ou ‘como lidar’ com os pobres de uma sociedade é antigo.  Tal 

questão se acentua com o desenvolvimento do capitalismo nas sociedades pré-industriais da 

Europa Ocidental (CASTEL, 1998; CODES, 2008, p. 7). 

Na contemporaneidade, percebemos o interesse de vários intelectuais e políticos 

pela discussão da pobreza, é como se esse fenômeno tivesse sido redescoberto, particularmente 

a partir dos anos 1960. Entretanto, apesar da diversidade de novas interpretações acerca da 

pobreza e do desenvolvimento social, sobretudo após os impactos da crise capitalista de 1979 

na sociedade, achamos importante discutir aqui, principalmente, duas abordagens, que 

conforme Siqueira (2013, p. 112), não se inscrevem explicitamente entre as correntes de 

pensamento das tradições liberal, marxista e pós-moderna, mas se apresentam como análises de 

relevância no debate contemporâneo, permitindo, de algum modo, “compreender as distintas 

concepções do pauperismo, coincidências e contradições com autores da tradição liberal e da 

perspectiva pós-moderna”. Essas abordagens têm orientado interpretações e propostas de 

combate à pobreza nos tempos mais recentes. 
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A primeira se baseia na discussão que concebe a pobreza como privação de 

capacidades, e tem como expoente o economista indiano Amartya Sen27, ganhador do prêmio 

Nobel de Economia em 1998. Sua teoria ganhou relevância e amplitude na medida que passou 

a orientar as propostas do Banco Mundial para o combate à pobreza nos países periféricos, bem 

como a formulação de indicadores sociais nos padrões de classificação de desenvolvimento 

humano dos países, o que resultou na criação do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano.  

A percepção da pobreza como privação de capacidades se ampara na concepção de 

liberdade na forma de capacidades individuais que o sujeito tem ou possa adquirir para fazer o 

que valoriza. Conforme Sen (2000), a pobreza se define pela privação das capacidades de um 

indivíduo, não sendo necessariamente resultante do acesso a uma renda inferior ao patamar pré-

estabelecido para suprir suas necessidades básicas em determinada sociedade. Sinteticamente, 

a capacidade é um modo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações 

alternativas de funcionamentos ou a liberdade para ter estilos de vida diversos (SEN, 2000).    

Para Sen (2000, p. 55) as liberdades substantivas são na verdade capacidades 

elementares, “como ter condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez 

evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos 

aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc”.  

Nas palavras do referido teórico,  

 

O que a abordagem da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o 

entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação desviando a atenção 

principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe atenção 

exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para buscar e, 

correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses fins. [...]. As 

privações são vistas em um nível mais fundamental – mais próximos das demandas 

informacionais da justiça social. Daí a relevância da perspectiva da pobreza baseada 

na capacidade. (SEN, 2000, p. 112). 

 

Destarte, o conceito de Sen (2000) aponta que a privação das capacidades é que 

faz com que as pessoas sofram privações em diversas esferas da vida, não sendo 

necessariamente a privação material ou de renda que estabelece a pobreza.  

Nos termos de Siqueira (2013, p. 104),  

 

Amartya Sen pensa a pobreza não apenas como um baixo nível de renda (ou pobreza 

absoluta), não sendo mensurável apenas pelo nível de renda, mas como privação de 

capacidades básicas que envolve acesso a bens e serviços; inclusive por isso lhe é 

                                                 

27 “Sobre o tema pobreza e miséria, destacam-se as obras Pobres e famintos: um ensaio sobre direito e privação, 

publicada em 1981, Desenvolvimento como liberdade, de publicação datada em 2000 e Desigualdade 

reexaminada, de 2001.” (SIQUEIRA, 2013, p. 124).  
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atribuída a formulação de pobreza na sua multidimensionalidade. Para ele, o 

analfabetismo, a doença, a miséria, a falta de acesso ao crédito, a falta de acesso aos 

serviços públicos e a exclusão da participação social e política, dentre outros, revelam-

se como ‘privações de capacidades’, que impedem a superação da pobreza. 

 

Nas palavras do próprio Sen (2000, p. 109),  

 

A perspectiva da pobreza como privação de capacidades não envolve nenhuma 

negação da perspectiva sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas 

principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão primordial da privação 

de capacidades de uma pessoa. (SEN, 2000, p.109). 

 

Por conseguinte, conforme observa Pontes (2013, p. 84), Amartya Sen (2000, p. 

114-141) “não despreza o valor do nível de renda para a avaliação da pobreza, não o 

considerando como um fim, mas como um meio para alcançar o bem-estar”. Ou seja, 

geralmente, “a principal causa de privação de capacidades básicas reside na insuficiência de 

renda, mas não se reduz a isso”. Efetivamente, Sen (2000) categoriza o nível de privação de 

capacidades como ‘pobreza real’, com o objetivo de contribuir na formulação de políticas 

públicas, tão logo consideradas pelo Banco Mundial nas ações de combate à pobreza.  

Deste modo, apreendemos que a desigualdade é compreendida por Sen (2000) 

como desigualdade de oportunidades, a qual pode levar à privação de necessidades básicas, 

podendo gerar a pobreza, interpretada como privação das capacidades. Ele pensa a 

desigualdade “centrada no indivíduo e na ausência de condições básicas de sua existência 

(acesso à saúde, educação, saneamento básico, alimentos, etc.)” considerando tais elementos 

como os únicos “capazes de serem aproximadamente igualados entre os indivíduos 

empiricamente tão diversos.” (SIQUEIRA, 2013, p. 125).   

Para Sen, nos termos de Siqueira (2013, p. 127) “a busca pela igualdade só é viável 

em termos individuais, no que diz respeito aos elementos básicos, do indivíduo enquanto ser 

isolado das reais relações sociais que o tornam diferente”. Neste ponto, por exemplo, o pensador 

não acredita na “igualdade entre as pessoas pela renda”, sobretudo quando se considera “que as 

pessoas são diferentes e tem habilidades diferentes e, portanto, não podem ter rendas iguais”.  

Numa das críticas a Sen (2000) acerca da negação da renda como fator que pode 

gerar igualdade, Siqueira (2013, p. 127) destaca que a reflexão do pensador “induz a uma falsa 

ideia de que o indivíduo tem chances de escolher sua renda, seu modo de vida e que em 

situações distintas de pauperização não almejem melhorias de vida”. A referida autora reitera 

que: 

Para ele, a concepção de igualdade pela renda é uma falha do raciocino utilitarista que 

imagina que ‘(1) o bem-estar social deva ser uma função em última análise das rendas, 

e (2) o bem-estar social deva ser maximizado por meio de uma distribuição igual de 
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rendas, dada a renda total’. Afirma que ‘esses pressupostos são questionáveis’ porque 

‘não deixam espaço para variações interpessoais substanciais na conversão de rendas 

individuais em bem-estar individual.’ (SEN, 2001, p. 158-159). 

 

Outras categorias centrais discutidas por Sen que ajudam a compreender sua 

concepção de pobreza são desenvolvimento e liberdade. O desenvolvimento é apresentado por 

Sen (2000) como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Sua 

visão é que a ideia de desenvolvimento sob o prisma do crescimento econômico, do aumento 

das rendas pessoais, da industrialização, do avanço tecnológico ou da modernização social, é 

uma forma restrita de apreender o significado do processo. Uma forma mais ampla se conecta 

ao enfoque das liberdades humanas (SEN, 2000, p. 17).  

Contudo, o referido autor destaca que essas liberdades humanas, 

 

Dependem também de outros determinantes, como as disposições sociais e 

econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por 

exemplo, a liberdade de participar de discussões e averiguações públicas). De forma 

análoga, a industrialização, o progresso tecnológico ou a modernização social podem 

contribuir substancialmente para expandir a liberdade humana, mas ela depende 

também de outras influências. (SEN, 2000, p. 17).  

 

Portanto, para Sen (2000, p. 18), 

 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva dos Estados repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes na 

opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de 

pessoas – talvez até mesmo à maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas 

relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade 

de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças 

tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a 

água tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade vincula-

se estritamente à carência de serviços públicos e assistência social, como por exemplo 

a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de 

assistência médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e 

da ordem locais. Em outros casos, a violação da liberdade resultado diretamente de 

uma negação de liberdades políticas e civis por regimes autoritários e de restrições 

impostas à liberdade de participar da vida social, política e econômica da sociedade. 

(SEN, 2000, p. 18). 

 

Destarte, como se destaca o “desenvolvimento seria baseado não apenas no 

crescimento econômico, mas na eliminação das privações de liberdade e na criação de 

oportunidades, que podem ser desfrutadas no mercado de forma continua. (SEN, 2000, p. 10). 

O livre mercado é a aposta como agente principal do desenvolvimento e as oportunidades 

surgem naturalmente dado o conjunto de liberdades básicas.” (SIQUEIRA, 2013, p. 131). O 

próprio Sen (2013) afirma que, “é a constituição dessas ‘liberdades’ (por exemplo, liberar o 
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indivíduo da fome) que são capazes de dar às pessoas sua ‘condição de agentes’ para atuarem 

livremente e construir seu futuro como queiram.” (SEN, 2000, p. 333-334), inclusive na 

perspectiva de superar a condição de pobreza que vivenciam.  

 

Assim, a eliminação da pobreza, tida como um ‘acoplamento de desvantagens’ que 

reduzem o potencial humano e priva-o de suas capacidades, pode ser alcançada com 

a criação de um círculo virtuoso que quebre esse acoplamento de desvantagens (Sen, 

2000, p. 113). “Quanto mais incluso for o alcance da educação básica e dos serviços 

de saúde, maior será a probabilidade de que mesmo os potencialmente pobres tenham 

uma chance maior de superar a penúria” (ibidem). Essa é a formula para o rompimento 

com o ‘ciclo de pobreza’, e o resultado é ‘certamente’ o desenvolvimento econômico, 

o que permitiria às pessoas levar a vida da forma que melhor julgarem.” (SIQUEIRA, 

2013, p. 131). 

 

Sinteticamente, são esses os principais elementos abordados por Sen (2000), na 

definição de pobreza como privação de capacidades.  

Para Siqueira (2013, p. 131), essas ideias de Sen (2000) “têm uma lógica singela, 

mas agradável aos ouvidos”, entretanto, são “apartadas da realidade concreta de um mundo 

dominado por grandes poderes garantidos pelos tipos de propriedade e de controle que dela 

resultam”, na medida que, para Sen, os “problemas da pobreza ou riqueza” estão relacionados 

“a fatores tidos como externos ao funcionamento do capitalismo”.  

Pela proposta defendida por Sen (2000), Siqueira (2013, p. 129) crítica que 

“bastaria uma ação política assistencial eficiente para pôr fim ao drama do 

‘subdesenvolvimento’, deixando implícita a ideia de que os países pobres vivem nessa condição 

porque são atrasados e não criam condições para o pleno exercício da liberdade humana”. 

Entretanto, essa ideia de que programas dirigidos a privação de capacidades resolveria a 

questão do desenvolvimento nos países pobres “negligencia a dinâmica da acumulação do 

capital” e suas contradições, “além de naturalizar a Teoria do ‘Capital Humano’”, tem-se a 

naturalização das expressões da questão social, conforme nos lembra Siqueira (2013, p. 135).  

Apesar das lacunas, as ideias de Sen respaldaram a construção da noção de pobreza 

como um fenômeno multidimensional, que ganha relevo entre final dos anos 1980 e início dos 

1990. Essa perspectiva contribui com a problematização da noção de pobreza para além do 

quesito renda, incorporando os aspectos relacionados ao debate sobre o meio ambiente, e as 

dimensões sociais, políticas, culturais e éticas da pobreza (ALKIRE, 2002; MATTOS, 2006; 

WAQUIL; GIANLUPPI; MATTOS, 2005; SEN, 2000). 
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3.1.4 Concepções do fenômeno pobreza na subjetividade do campesinato  

 

Em relação às concepções do fenômeno da pobreza na subjetividade do 

campesinato, as entrevistas realizadas possibilitaram o mapeamento de um arcabouço de ideias, 

que representam diferentes perspectivas teóricas em relação a explicação da pobreza no espaço 

agrário, impregnadas no ser e agir das famílias do campo. Neste item utilizamos especialmente 

as entrevistas realizadas com 14 famílias que vivem no P.A Jatobá, no estado de Roraima 

Ao questionarmos às famílias entrevistadas sobre as condições de vida e pobreza 

no P.A Jatobá, algumas assinalam que mesmo trabalhando exaustivamente não conseguem 

manter um padrão de vida “equilibrado”, com bom rendimento e acesso aos serviços essenciais, 

dando conta apenas da produção alimentar que possibilita o sustento material ou, quando não 

conseguem produzir, dependem de doações ou benefícios governamentais. 

Outras famílias assinalaram que vivem em boas condições, pois comparando as 

suas realidades anteriores, atualmente tem acesso à terra, à produção alimentícia de qualidade 

e serviços essenciais para viver. De modo geral, conseguimos apreender na subjetividade das 

famílias do assentamento distintas orientações teórico-políticas acerca do fundamento do 

fenômeno da pobreza, em particular explicações que se amparam na perspectiva liberal, 

multidimensional e marxista.    

Reproduzindo a perspectiva liberal, tão impregnada na forma de ser e agir da 

sociedade contemporânea, destacam-se alguns relatos que imprimem, por exemplo, a tendência 

da pobreza como fenômeno resultante do não trabalho, da preguiça. Através da qual se nega, se 

separa a condição de trabalhador, da condição de ser ou estar pobre. Neste sentido, um(a) 

entrevistado(a) destaca:  

 

Não, aqui eu não tenho pobreza, lhe falo a verdade. O ruim para mim foi só o primeiro 

ano, o segundo ano foi bom demais. Eu não sei o que é necessidade aqui não, umas 

coisas que eu não produzo eu trago da rua, mas eu não sei dizer 'hoje eu vou passar o 

dia sem acender meu fogo porque não tem o que cozinhar'. O colono que dizer isso 

ele é preguiçoso, porque o colono que trabalha ele não falta o pão de cada dia. Agora 

o peão que faz tudo é pra beber e fumar, aí não vai pra frente. Ainda tô duro pra 

trabalhar. (E06CA, novembro, 2018). (Grifo nosso). 

 

Ainda percebemos no relato acima a tendência de considerar pobre apenas aquele 

que não tem o que comer ou cozinhar. Seguindo este raciocínio alguns consideram que ‘come[r] 

até demais’ em comparação com ‘passou muito foi fome’ não os permitem afirmar que vivem 

em situação de pobreza. Noutro relato, um(a) trabalhador(a) cita, por exemplo, que o fato de 
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hoje ter eletrodomésticos, ter acesso a água, luz e terra dá a sensação de que sua família não 

vive na pobreza, ao afirmar 

 

Eu acho que não, eu já vim do Pará, 'lá nós somos pobres'. [...] no Pará a gente não 

tinha geladeira, [hoje] eu tenho duas. Lá a gente pagava energia, era cortada quase 

toda semana, aqui a gente usa energia, graças a Deus. Água a gente não paga, tem 

água do poço. Tem duas caixas d'água. Então eu não acho não, que a gente come até 

demais. Coisa que a gente passou muito foi fome, então eu não acho, eu não me sinto 

pobre [...] (E11CA, nov. 2018). 

 

Outra tendência observada nos relatos, que se coaduna mais à perspectiva liberal de 

interpretação da pobreza, é aquela amparada no discurso que relaciona a prosperidade com 

trabalhar muito. Percebermos também a ideia de que a chegada da velhice, significa estar 

desamparado, caso não se trabalhe o suficiente na juventude ou enquanto tiver saúde. Um(a) 

trabalhador(a) afirma neste sentido que: 

 

[...] eu botei na minha ideia uma meta de vida, trabalhar, progredir e prosperar. Essa 

é minha meta, eu não saio para cá, e nem para lá. A minha meta é essa. Porque 

futuramente ela [a filha] quer uma faculdade, uma viagem, um passeio, eu vou caindo 

para a idade, preciso da minha saúde, e vou pedir para quem? O pai dela já está 

enfermo. Ele mora em Manaus, tá trabalhando lá, aí também não pode vir para cá. 

Porque, ele vai fazer o que aqui? (E10CA, novembro, 2018). 

 

Reiterando o discurso de que quem trabalha não é pobre, sobretudo no campo, onde 

existe terra para se plantar e moradia, um(a) trabalhador(a) relata, que a vida da sua família é 

tranquila e se pauta em muito trabalho familiar, quando diz 

 

[...] aqui assim, [...] nós é uma vida muito tranquila, pra gente não falta nada! [...]. 

Quem trabalha igual eu, igual nós, e aqui tem muitos, tudo vive bem! Muitos que não 

tem salário, porque nós temos salário, muitos que não tem, chega aqui trabalha, chega 

aqui compra as vezes dez quilos de arroz, ou compra uma coisa, você mata um porco 

ele pega um pedaço, não tem dinheiro, toma emprestado da gente, [...] vai pro mato, 

mata uma caça, vai pro rio, pega um peixe. (E14CA, novembro, 2018). 

 

Um elemento importante destacado nessa fala é que a família tem uma renda fixa, 

a partir da qual certamente começou a investir e investe na reprodução agropecuária. Neste 

sentido, observamos que com a disponibilidade de terra e renda fixa, um número significativo 

de famílias do P.A Jatobá consegue manter um nível satisfatório de produção agrícola com 

venda do excedente, garantido a reprodução material da família, avaliando-a como boa, 

tranquila, a ponto de não considerar que se vive em condições de pobreza.  

Além das tendências ressaltadas nos relatos apresentados, cabe destacar que 

também apareceu nas entrevistas a ideia, difundida pela perspectiva liberal, de que aquele que 
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malgasta o ganho do seu trabalho promove a própria pobreza. Com esse viés um(a) assentado(a) 

destaca  

 

[...] aqui tem gente que trabalha as vezes, que eu pago bastante serviço, trabalha para 

mim, ganha R$ 300,00, R$ 400,00 reais, as vezes tem quatro, cinco filhos, ele passa 

ao redor da casa dele, as vezes abaixado ou então cortando lá pelo fundo com aquele 

dinheiro no bolso, aí ele vai para o boteco ali [...] (E14CA, novembro, 2018). 

 

Doutro lado, os relatos das famílias do P.A Jatobá que se aproximam da percepção 

do fenômeno da pobreza pautado na análise marxista enfatizam, por exemplo, as tendências de 

que: o fundamento socioeconômico é condição elementar na determinação da pobreza; não é o 

trabalho intenso e o investimento no processo produtivo que tira as famílias da condição de 

pobreza; apesar de possuírem trabalho e terra, as famílias não tem garantia de direitos 

fundamentais pelo Estado no assentamento, o que poderia melhorar as condições de vida; apesar 

de trabalharem muito ainda vivem em condições de pobreza. 

Percebemos no relato de um(a) dos(as) trabalhadores(as) as limitações que a 

questão socioeconômica impõe à família camponesa, sobretudo quando os principais 

provedores envelhecem e não tem mais condições físicas de se dedicarem tanto ao trabalho 

como na juventude. A situação desse(a) trabalhador(a) é exposta quando responde que existe 

sim pobreza no assentamento, ao afirmar:   

 

Eu digo sim, [...] porque a pessoa que convive aqui, que ele não tem o que ele vender 

pra se manter, ele não tem salário nenhum, não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que 

faz parte, é a mesma coisa [da pobreza]. [...] Num é que a gente se rebaixe tanto assim, 

mas eu digo que a gente tá passando pelo mesmo caminho, porque né [...], antes... 

como eu sempre digo para ela aqui, [...] eu já fui um camarada que eu já possuí as 

coisas, hoje eu não tenho nada. [...] Antes não, eu tinha com que me manter, com que 

eu me desaperriá, mas hoje eu não tenho. Então hoje eu tô passando por esse caminho 

[da pobreza]. (E07CA, nov. 2018). 

 

Ademais, o relato acima expõe o quão a pobreza é estigmatizada entre os 

trabalhadores do campo, quando se enfatiza “num é que a gente se rebaixe tanto assim”. Ou 

seja, permanece a visão de que se a pessoa trabalha, consequentemente, consegue romper a 

condição de pobreza e vive bem.    

Ainda considerando o viés marxista de interpretação da pobreza, percebemos no 

relato abaixo uma fala que representa aqueles que consideram que mesmo com o trabalho 

intenso e investimentos no processo produtivo muitas famílias não conseguem sair da condição 

de pobreza. Para esse(a) entrevistado(a):  
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Até os ricos, ele mesmo tendo muito nunca acha que o saco encha, imagine nós! 

Imagine nós que vive disso aqui, tempo você planta dá, tempo você planta não dá. 

Que nem eu, eu gastei mais de mil reais, bota dinheiro nisso, eu comecei gastar foi 

desde o roço da roça, eu levei sorte porque teve um pessoal que me deu umas diárias 

de graça, mas as outras, eu que paguei. Fizeram um mutirão aí e me deram umas 

diárias de graça, mas o resto, foi eu que paguei para terminar de roçar, paguei pra 

capinar, paguei pra plantar e quando terminou de plantar, fui limpar agora e, não 

prestou! Um feijão que eu pensava assim: 'poxa, quando dé feijão, eu vou levar pra 

cidade, para vender no kilo, já vai ser uma ajuda, já posso tirar o que eu gastei na roça, 

mas pelo menos eu posso comer um feijão verde e posso pegar [...] um pouco da 

metade do que eu gastei'. Mas cadê? Eu já vou ter que pagar para quebrar o milho. E 

tô pensando onde é que vou botar esse milho. (E05CA, novembro, 2018). 

 

Noutro relato um(a) trabalhador(a) destaca que o fato de terem terra e disposição 

para o trabalho é bastante significativo, mas não dá condições de deixar de ser pobre, pois 

também falta a garantia de serviços e direitos fundamentais que deveriam ser implementados 

pelo Estado no assentamento, via políticas públicas. Afirma, por exemplo, que vive em 

condições “de pobreza mesmo, assim, nessa situação aí, de ajuda”, mas  

 

sobre a terra não, a terra tem para a pessoa trabalhar [...]. É difícil de pobreza. Eu acho 

que a pobreza é nesse sentido aí, você não ter um policiamento. Você precisa de uma 

polícia aqui, que nem, me roubaram aqui e eu não tinha para onde socorrer, aí você 

vai denunciar para quem? Aonde? Com quem? Aí, eu comunicação não tenho. Esse 

orelhão aí ninguém conta, nunca vi esse orelhão funcionado, um dia sim, um dia não. 

Energia falta muito, professor não tem. Então isso aí para mim é pobreza, né? Porque 

vontade de trabalhar eu tenho, todo mundo que está aqui está trabalhando, terra tem. 

Aí tem esse lado aí, isso aí é precário mesmo. Né? Eu creio que a pobreza é desse lado 

aí. Essa situação aí. [Faltam] Benefícios pra gente poder trabalhar, uma ferramenta. 

Uma pessoa chega, [diz:] ‘oh a senhora quer trabalhar?’, ‘eu lhe dou ferramenta’, ‘um 

benefício para você’, dá uma ajuda na sua terra. Porque eu não tenho de onde tirar, 

tenho vontade de trabalhar, mas não tenho de onde tirar. Aí quando tiver essa produção 

aí como é que eu vou tirar, 10, 15 sacos do grão. Aí é difícil aqui (E10CA, novembro, 

2018). 

 

No mesmo sentido dos relatos anteriores, observamos outros trabalhadores que 

expressaram concretamente a visão de que apesar de trabalharem muito, ainda vivem sob 

frágeis condições sociais e econômicas no assentamento. Quando questionados(as) se as 

famílias do assentamento vivem em condições de pobreza, as respostas foram: 

 

Ainda vive. Vive sim. Porque falta, a gente é carente. Tu vê que, quem vive que nem 

eu assim oh […] eu ainda vivo na lamparina […) isso aí ainda é [condição de pobreza], 

eu cozinho no carvão, é direto assim. A minha condição de comprar um gás é pra fazer 

um café, esquentar a comida, mas eu cozinho diretamente é no carvão, então isso ainda 

é [pobreza] né!. Andar de pé, a gente ainda anda, ou de bicicleta, carregar os filhos 

[...] a dificuldade, então ainda é a situação de pobreza né! Sem condição pra você 

manter seus trabalhos, você não tem condição, é braçal mesmo, então acredito que 

[precisa melhorar] (E12CA, nov. 2018). 

 
Penso como a [minha colega] falou […], nós somos vizinhas aqui, nós somos muito 

unidas, o sofrimento dela é o mesmo meu. Agora mesmo nós estamos a pés, estamos 

a pés porque nossa moto desmantelou já vai fazer um mês, e estamos andando a pés. 
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Porque a condição não tem, de mandar arrumar, a peça é muito cara, aí tem que andar 

a pés. Isso ainda é pobreza né? E a motinha é velhinha também, a gente não temos 

condições de comprar um transporte bom pra gente né! [...]. Estamos na lamparina, 

no escurão esperando que um dia essa energia venha também para nós e façam 

também uma estrada boa para nós. (E13CA, nov. 2018). 

 

No tocante à perspectiva multidimensional do fenômeno da pobreza, tentamos 

identificar nos relatos das famílias visões que se aproximam dos vários elementos presentes 

nessa abordagem.  

Tanto a intepretação de viés liberal quanto a abordagem multidimensional, aceitam 

a tendência de que o fenômeno da pobreza pode ser superado no modo de produção capitalista. 

Num dos relatos um(a) dos(as) assentados(as) expressa esse modo de perceber a situação de 

pobreza vivenciada no assentamento. Destaca ao ser questionado(a) sobre a pobreza no P.A que 

ela existe sim, indicando que pode ser superada, sobretudo se houver investimento que estimule 

a produção agrícola. Conforme segue no relato, 

 

Eu acho assim, aqui em casa eu acho que a gente ainda vive na pobreza, não saiu da 

pobreza ainda não, porque a gente ainda não tem tudo que é preciso no campo, 

entendeu. E nós não temos uma ajuda de nenhum órgão que se interesse pelos 

agricultores, pra ajudar a plantar, porque tudo tem que [...] ter uma manutenção assim 

de máquina, de ferramentas adequadas, nós não temos. Tudo é braçal. Então ainda é 

uma pobreza, e um dia nós vamos sair dela. (E04CA, novembro, 2018). 

 

Outro elemento encontrado nos relatos que também representa a visão 

multidimensional da pobreza é identificado quando um(a) trabalhador(a), responde “não”, ao 

ser questionado se a sua família vive em condições de pobreza, justificando “porque a gente 

trabalha, produz! A gente não tem uma vida igual a de um rico, mas [...], tem pessoas bem mais 

necessitadas do que nós.” (E09CA, novembro, 2018). Ou seja, nos apresenta tanto a ideia de 

que existem várias formas de pobreza, quanto a ideia de que somente a pobreza absoluta 

representa a existência do fenômeno.      

Conforme percebemos na maioria dos relatos, muitos trabalhadores(as) do P.A 

Jatobá avaliam a situação de pobreza que vivenciam como falta de oportunidades ou como 

resultante da preguiça, da não dedicação ao labor, como sintetiza uma família entrevistada ao 

destacar “tá certo, nós estamos bem, mas nós temos sim ainda dificuldade, em algumas coisas. 

[...] tem dificuldade! Mas eu tô dizendo assim, porque tem muita gente aqui que as vezes passa 

até fome, [...] tanto [por] não ter oportunidade e como não quer movimentar [...] (E14CA, 

novembro, 2018). 

Contudo, a percepção e explicação do fenômeno real e concreto não é identificado 

na aparência, é preciso fazer múltiplas relações para se apreender a essência do fenômeno da 
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pobreza. A visão dos assentados sobre a pobreza que vivenciam está impregnada de visões de 

mundo, e atualmente a hegemonia do pensamento liberal e a forma de ser e existir do capital 

disseminam a ideia de que com muito trabalho é possível superar a situação de pobreza, quando 

efetivamente a acumulação capitalista não permite ao trabalhador(a) a apropriação total dos 

resultados do seu trabalho.   

Sem dúvidas a vida no campo permite ao trabalhador(a) sair do nível absoluto da 

pobreza, situação identificada entre alguns assentados(a) do P.A Jatobá que avaliam ser 

“positivo” estar no campo. Todavia, identificamos que ainda há famílias que vivem em 

condições de pobreza absoluta no assentamento: sem moradia, sem ter condições de produzir, 

sem a garantia da terra para plantar.  

 

3.2 A pobreza no espaço agrário do estado de Roraima no contexto da Amazônia 

brasileira 

 

Na América Latina e no mundo, poucos países “apresentam padrões de 

desigualdade social como os que se registram no Brasil” (J. P. NETTO, 2007, p. 138). No nosso 

país a grande desigualdade socioeconômica e político-cultural está diretamente conexa à 

questão da pobreza. Ainda que a mensuração da pobreza seja objeto polêmico, quaisquer que 

sejam os indicadores utilizados tem concluído que este fenômeno ocorre nas sociedades latino-

americanas, com incidência no Brasil. O próprio Banco Mundial, apesar de não problematizar 

os fundamentos da pobreza, tem estudos que abordam a condição de pobreza existente em nosso 

país, no continente e no mundo. Além disso, elabora uma série de medidas de combate à 

pobreza, na perspectiva de manter ativa a acumulação do capital (J. P. NETTO, 2007, p. 141). 

Em 2003, os dados da PNAD-IBGE ressaltaram que o Brasil possuía 

aproximadamente 40 milhões de pessoas (22,7% da sua população) com renda domiciliar per 

capita inferior a US$ 1,00. E no meio rural residiam desse total cerca de 12 milhões de pessoas, 

representando 44,8% da população rural brasileira (PNAD, 2003). Além desses percentuais, a 

PNAD (2003) demarcou elevados indicadores de concentração de renda no país, isto é, 

enquanto os 10% mais ricos se apropriam de 46,7% da renda do país, 10% mais pobres ficavam 

com menos de menos de 1% do total da renda nacional. 

Algumas questões fundamentais que retratam os aspectos históricos da sociedade 

brasileira são essenciais para se compreender essa configuração da pobreza e das desigualdades 

sociais que aparecem no país, como a questão agrária e a formação/organização do mercado de 

trabalho.  
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A forma como se processou a acumulação capitalista no país desde os tempos da 

colonização, através da exploração predatória dos recursos naturais disponíveis no território e 

do uso da mão de obra escrava (de negros e indígenas), tem impactos na configuração da 

pobreza como manifestação da questão social até os dias atuais. Conforme Mattei (2012, p. 3),  

 

Se no passado colonial o caráter dessa exploração se encontrava assentado na grande 

propriedade privada da terra e no trabalho escravo, hoje ele permanece amparado na 

grande propriedade privada das terras e no trabalho livre, que é seu substrato de 

acumulação e ainda condiciona grande parte da vida material do país. Os traços gerais 

dessa materialidade econômica se circunscrevem no tempo presente à exploração 

econômica agrícola em grandes propriedades, na monocultura e nas commodities que 

dominam o cenário produtivo agroindustrial do país. (MATTEI, 2012, p. 3).  

 

Nesta direção, Delgado (2003, p. 118) reafirma que “a herança histórica do mercado 

de trabalho e do mercado de terras” aliada com um tipo de “modernização e industrialização no 

pós-guerra, sem mudança das relações sociais estruturantes, são, [...] os grandes eixos 

reprodutores da pobreza em nosso país”. Diz-se reprodução porque o ciclo de 

acumulação/pauperização é inerente à lógica do modo de produção capitalista.   

A perspectiva dos colonizadores, “além de formar e estabelecer uma estrutura 

econômica voltada ao exterior, deixou marcas sociais que ainda estão presentes nos dias atuais. 

Dentre essas marcas, destacam-se a pobreza, a concentração de renda”, a questão agrária, etc. 

(MATTEI, 2012, p. 1).  

Mais recentemente, por exemplo, apesar de nos anos 1990 o número absoluto de 

pobres nas cidades ter superado “pela primeira vez o número de pessoas pobres que vivem nas 

áreas rurais”, não é possível considerar, em termos relativos, que existem mais pobres na cidade 

do que no campo. Não há dúvida de que “a pobreza rural ainda é extremamente expressiva no 

país.” (MATTEI, 2012, p. 2). 

 

Os dados da PNAD (IBGE, 2009) revelam que 8.4 milhões de pessoas que faziam 

parte da população rural total (30.7 milhões de pessoas) eram classificadas como 

pobres (renda per capita mensal de até ½ salário mínimo, que em valores de setembro 

de 2009 correspondia a R$ 207,50); e 8.1 milhões de pessoas eram classificadas como 

extremamente pobres (renda per capita mensal de até ¼ salário mínimo, que em 

valores de setembro de 2009 correspondia a R$ 103,75). Isso significa que no ano de 

2009 aproximadamente 54% da população rural total era enquadrada como pobre. A 

distribuição espacial da pobreza rural revela que 53% do total de pessoas classificadas 

como pobres viviam no Nordeste do país, região que respondia também por 70% do 

total de pessoas extremamente pobres. (MATTEI, 2012, p. 2). 

 

No Nordeste, região que reúne a maioria das famílias que vivem em situação de 

pobreza absoluta, a “privação do acesso à água; a privação do acesso à terra; e a ocorrência 

sistêmica de secas, fenômeno que acaba impondo diversas outras restrições, especialmente em 
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termos de acesso a trabalho.” (MATTEI, 2012, p. 4), são elementos que se sobressaem na 

configuração da pobreza. Todos esses elementos implicaram (e ainda interferem) diretamente 

na ocorrência da migração de nordestinos para outras regiões, seja de forma temporária ou 

permanente, como por exemplo, para o corte da cana ou a colheita do café no centro-sul do 

país, ou para a Amazônia brasileira, sobretudo na Região Norte, em busca da terra de trabalho, 

como constatamos na pesquisa realizada nos assentamentos de Roraima, no P.A Jatobá (Mapa 

1) e no P.A.D Anauá (Mapa 2).  

O processo migratório de camponeses do Nordeste em direção ao Norte do país se 

intensificou particularmente a partir dos anos 1960 e submeteu “uma parcela expressiva dessa 

população a condições de trabalho degradantes”, inclusive análogo ao escravo. Ainda que 

“temporariamente esses migrantes consigam participar do mercado de trabalho, as relações de 

trabalho e os rendimentos obtidos são extremamente precários.” (MATTEI, 2012, p. 4).  

Com o processo de industrialização urbana e modernização conservadora da 

agricultura impulsionado nos anos 1960 no país, a maior contradição do desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo é a institucionalização da pobreza, no campo e na cidade. 

Assim, a reprodução da pobreza no país a partir desse movimento contraditório do capital 

ocorreu e ocorre principalmente,   

 

Através da concentração fundiária, que expropriou parte dos camponeses das áreas 

rurais, através do uso intensivo de tecnologias modernas, que desempregou muita 

gente; através das relações precárias de trabalho, que degradaram e ainda degradam a 

vida dos trabalhadores rurais; e através do incentivo à urbanização acelerada, que 

esvaziou parte do espaço rural do país. (MATTEI, 2012, p. 04-05).  

 

Na Amazônia brasileira, especialmente no Norte, a reprodução da pobreza a partir 

dos anos 1960, tem relação com o movimento que aprofundou a acumulação capitalista na 

região, como já discutimos no capítulo anterior. Na contemporaneidade, este movimento se 

desenvolve de modo ainda mais complexo e acentua os níveis de pobreza relativa e absoluta 

em todos os estados da região, apesar de todo o Brasil ter registrado relativa melhora nas taxas 

de pobreza entre 2001 e 2013, ainda se percebe a concentração de renda em todo o país, “nos 

dias de hoje, 5% da população brasileira recebe 30% da renda gerada (juntamente com a 

Colômbia, a maior proporção em toda a América Latina).” (BANCO MUNDIAL, 2016, p. 

VIII). 

Embora não problematize os fundamentos da pobreza é o próprio Banco Mundial 

(2016) que reconhece as ondas deste fenômeno no Brasil. Conforme o relatório “Retomando o 

caminho para inclusão, o crescimento e a sustentabilidade”, publicado em 2016, o Banco 
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ressalta que “entre 2001 e 2013 24,6 milhões de brasileiros escaparam da pobreza”, entretanto, 

o Brasil continua “a ser um dos países mais desiguais do mundo”. Para o Banco o país 

“experimentou um rápido declínio nas desigualdades ao longo da última década, com o 

Coeficiente de Gini da renda das famílias caindo de 0,59 para 0,53”. As políticas “de inclusão 

social” implementadas pelo Estado e as “condições externas favoráveis” ao longo da década 

são mencionadas como fatores que influenciaram a “redução da pobreza” no país, o que 

representou “50% da redução da pobreza em toda a região da América Latina e Caribe (ALC)”   

(BANCO MUNDIAL, 2016, p. VIII). No gráfico 6 fica registrado o citado progresso na redução 

da pobreza e das desigualdades no Brasil entre 2001 e 2013. 

 

 

Gráfico 6 – Progresso na Redução da Pobreza e das Desigualdades no Brasil (2001-2013) 

Fonte: Banco Mundial (2016, p. VIII) 

 

A despeito dos registros que indicam a redução da pobreza, o Banco enfatiza que 

“o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo, com Coeficiente de Gini maior 

do que a maioria dos países, à frente apenas da Colômbia e de Honduras na região da América 

Latina e Caribe e de alguns países da África Subsaariana. (BANCO MUNDIAL, 2016, p. VIII). 

Neste contexto, o quadro de desaceleração dos investimentos em políticas sociais 

no Brasil a partir de 2016 é desalentador e preocupa vários setores que estudam e vivenciam os 

impactos da pobreza e das desigualdades de renda no Brasil. O Instituto de Estudos 

Socioeconômicos em parceria com Christian Aid, assinalam que em 2016 “o governo fez cortes 

em áreas importantes do orçamento que buscavam reduzir a desigualdade”. Neste processo, por 

exemplo, houve redução de “23% do orçamento para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI)”, 

de “56,3% dos recursos da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial” e 56,3% da Secretaria 

de Direitos Humanos. O corte de recursos das políticas sociais se consolidou com a 
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promulgação da Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016 (BRASIL, 2016a), 

a qual estipulou “um teto para o aumento real no gasto público primário (gasto social que visa 

garantir direitos), durante 20 anos, apesar de existirem grandes aumentos de orçamento para a 

agroindústria e o investimento militar.” (CHRISTIAN AID, 2017, p. 14) 

A despeito desse movimento de redução e aumento das taxas de pobreza no Brasil, 

o IPEA  PNUD (2015, p. 10) enfatizam que “o Norte e o Nordeste continuam a ser, de longe as 

regiões mais pobres, o que também acontece com as áreas rurais, em qualquer região”. Dados 

da pobreza rural na PNAD de 2009, ressaltam que a região Norte junto com a região Nordeste, 

concentravam “66% do total de pessoas pobres domiciliadas no meio rural brasileiro e 81% da 

população rural extremamente pobre.” (MALUF e MATTEI, 2011).  

Cabe lembrar que o critério de renda familiar per capita, é o principal elemento 

usado pelo Governo Federal para categorizar quem vive em condições de “extrema pobreza” e 

“pobreza”. Inicialmente, em 2003 foi definido que as linhas de R$ 50,00 e R$100,00 seriam 

utilizadas para incluir, respectivamente, famílias extremamente pobres e pobres no Programa 

Bolsa Família. Em 2011, essa referência foi adotada oficialmente nos estudos e ações de 

combate à pobreza do Governo Federal, a partir do Decreto nº 7.492/2011, que instituiu o Plano 

Brasil Sem Miséria. Nesta oportunidade aqueles valores foram ajustados pela inflação, 

estabelecendo que vive em condições de extrema pobreza e de pobreza, respectivamente, 

aqueles com renda per capita de R$ 70,00 e R$ 140. Atualmente, estes valores são de R$ 89,00 

e R$ 178,00, conforme o Decreto nº 9.396/2018 (IPEA; PNUD, 2015, p. 10; IPEA, 2010; 

BRASIL, 2011; 2018). 

Estudiosos criticam essas linhas de pobreza adotadas oficialmente pelo Governo 

Federal, enfatizando que uma característica importante de ambas “é que elas são aplicadas, sem 

alterações, em todas as regiões do Brasil, e por isso não levam em consideração as diferenças 

existentes na pobreza entre zonas rurais e urbanas, regiões metropolitanas e não 

metropolitanas”. Além disso, esses valores não “são corrigidos anualmente: não há regra 

estabelecida para a atualização das linhas, nem são elas indexadas a qualquer tipo de variável, 

como o salário mínimo ou a taxa de inflação. (TRONCO; RAMOS, 2017, p. 294). Neste 

sentido, o padrão de pobreza pode ser ainda maior que o mensurado pelo Governo Federal nos 

últimos anos. 

Embora a forma de mensurar a pobreza adotada pelo Governo Federal seja alvo de 

críticas, a posição desfavorável do Norte e Nordeste e das suas áreas rurais se mantem 

expressiva em qualquer estudo. Na particularidade da Amazônia brasileira a pobreza é 

evidenciada em meio a abundância (ROLIM, 2015, p. 3).  
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O Instituto do Homem e Meio Ambiente Amazônico (IMAZON), avalia que 

embora a Amazônia seja detentora da maior quantidade de recursos hídricos no mundo, ainda 

é precário o acesso à água potável e o saneamento básico nos diversos estados. Conforme o 

estudo que apontou o Índice de Progresso Social (IPS) da Amazônia brasileira em 2009, cerca 

de 34% da população não tinha água encanada. Uma parte da população não possuía coleta de 

esgoto adequada, cerca de 81% dos municípios amazônicos não tinham nenhuma rede coletora 

de esgoto (IMAZON, 2013; ROLIM, 2015). Na metodologia adotada pelo IMAZON o IPS 

varia de zero (pior) a 100 (melhor), e representa a média simples dos valores de progresso social 

de três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos para o Bem-estar e 

Oportunidades (IMAZON, 2014). 

Embora o IMAZON tenha registrado melhora nos indicadores sociais no período 

1990 a 2009, em decorrência dos programas de transferência de renda, ainda sim as condições 

de vida na Amazônia estão aquém da média nacional (IMAZON, 2013). No relatório de 2014, 

o “IPS médio na região amazônica (57,31) é inferior à média nacional (67,73). Comparada com 

a média do Brasil, a Amazônia apresenta resultados inferiores para todas as dimensões e quase 

todos os componentes do IPS.” (IMAZON, 2014, p. 28).  

De modo geral, o relatório do Índice de Progresso Social na Amazônia brasileira 

publicado em 2014, ressalta que o cidadão desta região “enfrenta restrições importantes de 

direitos individuais”, tem “dificuldades de mobilidade nas cidades” e sofre com a “violência 

generalizada, que afeta especialmente os jovens”. Além disso, os povos da Amazônia brasileira 

enfrentam “dificuldades dramáticas de acesso à água limpa e saneamento básico; problemas na 

qualidade da educação básica; informação e meios de comunicação deficientes; e a maioria 

ainda tem pouca oportunidade de chegar ao ensino superior.” (IMAZON, 2014, p. 4). 

No contexto da Amazônia brasileira, o estado de Roraima, simboliza uma 

particularidade. Neste sentido, como já ressaltamos o estado é expressão do movimento de 

expansão capitalista para as terras do norte brasileiro, capitaneado pelos povos estrangeiros que 

colonizaram o continente, e impulsionado por diferentes segmentos da classe dominante 

brasileira. 

Esse processo marcou uma dinâmica de ocupação baseada na expropriação dos 

recursos naturais e exploração do trabalho indígena, e reproduz suas marcas até os dias atuais.   

Indígenas e camponeses ainda padecem com os processos de expropriação e exploração que 

não permitem a igualdade na distribuição da riqueza e a diminuição da pobreza absoluta. 

Portanto, não se trata de fazer um comparativo se o estado possui mais ou menos pessoas em 

condições de pobreza em relação aos demais estados da Amazônia e do país. Como dito o estado 



119 

de Roraima é uma particularidade, expressão do mesmo movimento do capital que gera 

acumulação e pobreza na Amazônia brasileira.  

Localizado na área de fronteira mais setentrional da Amazônia brasileira, o 

estado de Roraima (Mapa 1) é composto por 15 municípios, divididos em mesorregiões e 

microrregiões. A Mesorregião Norte é composta pelos municípios da microrregião de Boa 

Vista: Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Pacaraima; e da microrregião Nordeste de Roraima: 

Bonfim, Cantá, Normandia e Uiramutã. Já a Mesorregião Sul é composta pelos municípios 

da microrregião de Caracaraí: Caracaraí, Iracema e Mucajaí; e da microrregião Sudeste de 

Roraima: Caroebe, Rorainópolis, São Joao da Baliza e São Luiz do Anauá. O estado tem 

por limites a Venezuela ao norte e noroeste, Guiana ao leste, Pará ao sudeste e Amazonas 

ao sul e oeste. Ocupa uma área territorial de 224.301,080 km², sendo o 14º maior estado 

brasileiro.  

Conforme o Censo de 2010 o estado de Roraima (Mapa 1) é o menos populoso do 

país, com 450.489 mil habitantes. Desse total 344.859 mil pessoas configuram a população 

urbana e 105.620 mil habitantes perfazem a população rural (IBGE, 2010). Pelo ranking 

nacional, com 76,6%, Roraima ocupa a 17º posição em relação à população com situação 

domiciliar urbana, e com 23,5% ocupa o 11º lugar em relação à população com situação 

domiciliar rural. Na última PNAD Contínua, relativa ao período de janeiro a março de 2019, a 

população total do estado foi estimada em 527 mil pessoas (IBGE, 2019). O aumento 

significativo da população nos últimos anos tem profunda ligação com a migração venezuelana 

para o estado28. 

Nos dados do censo de 2010, que aprimorou a pesquisa da população indígena o 

estado do Amazonas possui a maior população autodeclarada indígena do País, com 168,7 mil. 

Mas Roraima chama atenção na análise das Unidades da Federação no que se refere à 

participação relativa da população indígena no total da população do estado, porque detém o 

maior percentual, 11,0% se declara indígena. Dentre os 10 municípios que apresentaram maior 

proporção de indígenas no total da população, nos últimos 10 anos, o maior percentual foi 

encontrado no município de Uiramutã (RR), com 88,1%. Na Região Norte, os estados de 

Roraima e Amazonas são os que possuem municípios com maior proporção de população 

indígena do país (IBGE, 2012).  

                                                 

28 Embora se trate de temática importante e que deve ser aprofundada, considerando os impactos da migração 

venezuelana para Roraima, não coube aprofundarmos neste texto em função do período e objeto da pesquisa.  
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Conforme percebemos na tabela 1, a população indígena do estado de Roraima 

se concentra no município de Uiramutã, que possui proporcionalmente 88,1% de indígenas 

em relação à mesma população no país. O menor percentual proporcional de indígenas 

encontra-se em São João da Baliza (4,3%), município de ocupação mais recente localizado 

no sul do estado.  

 

Tabela 1 – Municípios com maiores proporções de população indígena no país, por situação de domicilio 

em Roraima (2010) 

Fonte: IBGE (2010b) 

 

Com base nos dados do IDH de 2009, Bremaeker (2010, p. 10) realizou um estudo 

sobre a pobreza em nível municipal e ressaltou que dos 11,19% (48 unidades) municípios da 

região Norte considerados mais pobres, ou seja, que possuíam metade ou mais da sua população 

abaixo da linha de “extrema pobreza”, três eram do estado de Roraima, correspondendo a 20% 

do total dos municípios do estado. Conforme tabela a seguir, esses municípios são Uiramutã 

(IDH 0,418), Normandia (IDH 0,467) e Alto Alegre (IDH 0,497) que ocupam, respectivamente, 

a 1ª, 2ª e 5ª posição em relação ao percentual da população indígena por município no país 

conforme o Censo de 2010 (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – A pobreza em nível municipal em Roraima (2009) 

Municípios de 

Roraima 

População 

estimada 

2009 

IDH 

(renda) 

2009 

População em 

pobreza 

extrema 

Uiramutã 7.934 0,418 4.620 

Normandia 7.527 0,467 4.013 

Alto Alegre 14.205 0,497 7.151 

Bonfim 10.726 0,521 5.137 

Amajari 8.249 0,524 3.928 

Cantá 11.942 0,559 5.264 

Rorainópolis 26.546 0,586 10.986 

Caroebe 7.569 0,588 3.115 
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Pacaraima 9.220 0,600 3.692 

São Luiz 5.979 0,601 2.383 

São João da Baliza 6.028 0,602 2.400 

Caracaraí 19.235 0,612 7.137 

Iracema 6.250 0,612 2.427 

Mucajaí 13.188 0,623 4.966 

Boa Vista 266.901 0,716 75.809 
Fonte: Bremaeker (2010, p. 12) 

 

Por sua vez, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD; IPEA, 2010), 

que analisa os resultados do Censo de 2010, indica que o percentual da população municipal do 

estado de Roraima que vive em condições de extrema pobreza não se difere muito do IDH de 

2009 que avalia o quesito renda. Conforme o gráfico 7, observamos que Uiramutã (69,67%), 

Amajari (59,89%) e Alto Alegre (51,42%) se destacam entre os municípios de Roraima com 

maior população em condições de “extrema pobreza”.   

 

 

Gráfico 7 – População extremamente pobre nos municípios de Roraima (%) (2010) 

Fonte: Elaboração própria com dados do PNUD/IPEA (2010) 

 

De modo geral, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD; IPEA, 

2010), expõe que os municípios de Uiramutã e Amajari encontram-se na faixa de 

Desenvolvimento Humano Muito Baixo, com IDHM entre 0 e 0,499. Nestes municípios a 

dimensão que mais contribui para o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é 

Longevidade, com índice de 0,766 (Uiramutã) e 0,815 (Amajari); seguida de Renda, com 

índice de 0,439 (Uiramutã) 0,437 (Amajari) e de Educação, com índice de 0,276 (Uiramutã) 
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e 0,319 (Amajari). Os municípios de Alto Alegre, Iracema e Normandia registram IDHM 

baixo (aqueles com IDHM entre 0,500 e 0,599); e os demais munícipios tem IDHM médio 

(entre 0,600 e 0,699), exceto a capital Boa Vista, que possui IDHM considerado alto (entre 

0,700 – 0,799). Na tabela 3 visualizamos o IDHM de todos os municípios de Roraima em 

2010.  

 

Tabela 3 – Ranking do Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal – Roraima (2010) 

 Espacialidades IDHM  IDHM 

Renda  

IDHM 

Longevidade  

IDHM 

Educação  

15º Uiramutã 0,453 0,439 0,766 0,276 

14º Amajari 0,484 0,437 0,815 0,319 

13º Alto Alegre 0,542 0,518 0,813 0,379 

12º Iracema 0,582 0,56 0,81 0,434 

11º Normandia 0,594 0,52 0,801 0,502 

10º Cantá 0,619 0,581 0,803 0,509 

9º Rorainópolis 0,619 0,574 0,798 0,519 

8º Caracaraí 0,624 0,601 0,78 0,518 

7º Bonfim 0,626 0,597 0,809 0,509 

6º Caroebe 0,639 0,6 0,791 0,549 

5° São Luiz 0,649 0,605 0,788 0,574 

4° Pacaraima 0,65 0,624 0,788 0,558 

3º São João da 

Baliza 

0,655 0,614 0,78 0,587 

2º Mucajaí 0,665 0,661 0,813 0,547 

1º Boa Vista 0,752 0,737 0,816 0,708 

Fonte: Elaboração própria com dados do PNUD/IPEA (2010) 

 

A partir do Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios de Roraima 

percebemos vários elementos que configuram a pobreza no estado, principalmente que as áreas 

indígenas e as que mais possuem assentamentos de reforma agrária do INCRA/RR apresentam 

IDHM que se alternam entre muito baixo, baixo e médio.  

O valor da renda per capita da população que vive nos municípios que ocupam 

posição inferior no ranking do Atlas do Desenvolvimento Humano (15ª a 8ª) está aquém de 

corresponder às necessidades básicas. Uiramutã e Amajari apresentam renda per capita da 

população residente abaixo daquela estipulada pelo Governo Federal (a partir de maio/2018 

passou para R$ 178,00) para incluir famílias pobres nos programa sociais, especialmente no 

Programa Bolsa Família (PBF). Os demais municípios, exceto a capital, não acompanham a 

renda per capita estadual, que foi de R$ 605,59 em 2010. A renda per capita por município do 

estado é apresentada no gráfico 8.  
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Gráfico 8 – Renda per capita por município – Roraima (2010) 

Fonte: Elaboração própria com dados do PNUD/IPEA (2010) 

 

Deste modo, percebemos que em 2010 parte significativa da população que residia 

no espaço agrário do estado de Roraima vivia em condições de pobreza, com renda inferior a 

um salário mínimo (nos valores de 2010 R$ 510,00, em maio de 2018 foi estipulado em R$ 

998,00). Aqueles extremamente pobres não somavam à sua renda per capita mensal mais que 

R$ 121,32. De qualquer modo, nenhum dos municípios do estado registrava o valor da renda 

per capita correspondente ao salário mínimo necessário demandado ao trabalhador para 

aquisição de produtos da alimentação básica em dezembro de 2010. Conforme a Pesquisa 

Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA) realizada pelo Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) em dezembro de 2010 o valor nominal do 

salário mínimo era de R$ 510,00, mas um trabalhador carecia de R$ 2.227,53 para adquirir itens 

da cesta básica, o que corresponde a 4,37 vezes o mínimo em vigor. O DIEESE estima 

mensalmente o valor do salário mínimo necessário, levando em consideração preceito 

constitucional que estabelece que o salário mínimo deve suprir as despesas de um trabalhador 

com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência 

(DIEESE, 2010).  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

201,32

121,32

786,55

329,22
297,59

336,05 334,97

261,18

487,66

203,43

388,35

284,22

365,67 344,73

123,16



124 

 

Mapa 7 – Mapeamento da vulnerabilidade à desnutrição em Roraima - 2014 

Fonte: EMBRAPA; CAISAN (2014) 
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De forma particular, cabe ressaltar que a alternativa dos trabalhadores camponeses 

que vivem nos assentamentos rurais do INCRA no estado de Roraima é o acesso à terra, 

elemento fundamental para viabilizar a produção de alimentos e a sobrevivência básica das 

famílias que vivem em condições de pobreza no espaço agrário. A produção para a subsistência 

é um recurso que se soma aos poucos rendimentos financeiros e aos recursos recebidos a partir 

de programas de transferência de renda. Entretanto, muitos trabalhadores enfrentam 

dificuldades para efetivar a própria produção na terra, por não ter condições financeiras de 

adquirir itens necessários à produção, pelas péssimas condições de infraestrutura existente nos 

assentamentos que limitam a produção e comercialização de alimentos, etc. 

Estes elementos certamente têm contribuído para desenhar um grau preocupante de 

insegurança alimentar no espaço agrário do estado. Conforme os dados da situação de 

Insegurança Alimentar e Nutricional com foco na desnutrição da população total do Cadastro 

Único nos municípios de Roraima no ano de 2014, notamos níveis de vulnerabilidade muito 

alta em 03 (três) municípios, alta em 5 (cinco) e média em 6 (seis) municípios (EMBRAPA; 

CAISAN, 2014). Conforme o Mapa 7, o alto nível de vulnerabilidade à desnutrição entre as 

famílias do Cadastro Único se sobressai nos municípios de Uiramutã, Pacaraima e Boa Vista.   

Como já destacamos, em Uiramutã reside o maior percentual da população indígena 

municipal e em Boa Vista está a maior concentração da população estadual (65,10%, conforme 

estimativa do IBGE de 2018) (IBGE, 2012; 2018). Os demais municípios, entre os quais aqueles 

que mais possuem assentamentos rurais do INCRA no estado: Rorainópolis (19), Caracaraí (13) 

e Cantá (11); registram níveis que variam de alta à média vulnerabilidade à desnutrição, 

portanto, não deixam de ser exceção em relação à incidência da insegurança alimentar na 

população que vive em condições de pobreza absoluta e relativa no estado (EMBRAPA; 

CAISAN, 2014). 

Enfim, o fenômeno da pobreza no espaço agrário do estado de Roraima, 

especialmente em dois nos assentamentos do INCRA, será configurado no próximo item, que 

trata das condições de vida e formas de enfrentamento da pobreza vivenciadas pelos 

trabalhadores camponeses que vivem no P.A Jatobá (Mapa 1), localizado na fronteira dos 

municípios de Caracaraí e Cantá; e no P.A.D. Anauá (Mapa 2), localizado no município de 

Rorainópolis.  
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3.3  Manifestações da pobreza no P.A Jatobá e no P.A.D. Anauá no estado de Roraima  

 

Conforme mencionamos, este item aborda as manifestações da pobreza relativa e 

absoluta no espaço agrário a partir da pesquisa empírica realizada em dois assentamentos rurais 

do INCRA/RR: o P.A Jatobá e o P.A.D Anauá.  

Ao longo da exposição dos resultados, buscamos analisar os dados qualitativos sem 

perder de vista as informações quantitativas obtidas a partir do total de famílias que fizeram 

parte da pesquisa em cada assentamento. Neste processo, discutimos as condições de vida dos 

camponeses assentados e suas necessidades em relação ao acesso aos serviços e políticas 

públicas essenciais.  

 

3.3.1 O Projeto de Assentamento Jatobá: manifestações da pobreza e formas de resistência  

 

Histórico e localização  

 

O Projeto de Assentamento Jatobá (P.A. Jatobá) (Mapa 1) é localizado ao norte do 

município de Caracaraí, a cerca de 60 km da sede municipal, e distante aproximadamente a 107 

km da sede do município de Cantá; 139 km de Boa Vista; e 792,1 km de Manaus/AM, capital 

do estado do Amazonas, via BR-174, totalmente pavimentada. Portanto, situa-se oficialmente 

no sudoeste do estado de Roraima, na mesorregião sul, microrregião Caracaraí.  

Embora a área do P.A. Jatobá se localize predominantemente no município de 

Caracaraí, a sua principal via de acesso é pelo município de Cantá. Essa particularidade tem 

gerado indefinições para os assentados em relação a responsabilidade do poder municipal pela 

assistência pública no assentamento. 

Há inclusive um debate entre os assentados sobre a necessidade de se redefinir a 

legalidade do pertencimento da área do P.A, considerando que, porque possui o acesso mais 

estruturado, porém, mais distante, muitas famílias procuram a prefeitura do Cantá para 

acessarem as políticas sociais, como saúde e educação. Por isso, alguns sugerem a mudança 

para o município de Cantá, mas há discordâncias. No relato de um(a) entrevistado(a), por 

exemplo, aparece que o referido município não oferece os serviços públicos essenciais tal como 

ofereceria Caracaraí, 

 
[...] se dependesse da minha força de vontade eu preferia que ficasse Caracaraí, porque 

[...] eu olho aqui pra sede do Cantá e não vejo nada, eu só vejo dificuldade, aí 

Caracaraí não. [...] daqui a gente vai [...], lá para nós é tudo, porque lá tem faculdade 

para os nossos filhos, tem banco, tudo que a gente precisa tem aí, estrada boa, 
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iluminação. Então eu acredito assim, se isso aqui fizesse parte do município [de 

Caracaraí] eu acho que a mesma assistência que o pessoal recebe lá, a gente ia receber 

aqui também, né? E aqui pelo Cantá a gente não recebe assistência de nada. (E12CA, 

nov. 2018).  

 

Para outro(a) participante das reuniões da Associação, o mais importante é “morar 

num município que seja melhor pra gente”. Ele(a) se pergunta, se a vida no assentamento é 

“viver todo o tempo na miséria?” (EL1CA, junho, 2018), já que o poder público municipal, seja 

de Cantá ou Caracaraí, não assumem como deveriam os serviços sociais básicos de saúde e 

educação, por exemplo. 

Na visão de outra liderança, o maior complicador são as condições de acesso do 

assentamento até o município de Caracaraí, pois  

 

se realmente o município [de Caracaraí] tivesse funcionando [atendendo o 

assentamento] [...] essa via nossa aqui era um acesso, para nós aqui assentado isso 

aqui era a solução, pra escoamento de produto, pra melhoramento de preço, pra tudo 

enquanto. (EL2CA, junho, 2018).  

 

O município de Caracaraí é cortado pela Rodovia Federal BR-174 que liga Boa 

Vista a Manaus (ao sul) e à Venezuela (ao Norte); é detentor de elevados percentuais de áreas 

protegidas e possui uma reserva indígena de aproximadamente 7.638,06 Km², onde vivem as 

etnias Wai-Wai, Wapixana e Yanomami (SEPLAN, 2014). Ao todo possui 13 assentamentos 

do INCRA. Entretanto, devido as condições da estrada a sede municipal é menos acessada pela 

maioria das famílias do P.A Jatobá. Logo, percebemos que a questão da localização do 

assentamento é algo polêmico, devido a falta de estrutura existente nas áreas mais fronteiriças 

do estado.  

No tocante a sua história, o P.A Jatobá se define a partir da resistência de posseiros 

que trabalhavam na terra e eram ameaçados por jagunços. Alguns desses trabalhadores, 

motivados pelas ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) no estado, se 

juntaram a mais 85 famílias organizadas pelo movimento e efetivaram o processo de ocupação 

da terra29, resistindo até a sua transformação em assentamento. Neste sentido, percebemos que 

“a reforma agrária é uma iniciativa das lutas camponesas que por meio da luta pela terra se 

espacializam e se territorializam criando conflitualidades com o modelo de desenvolvimento 

hegemônico.” (FILHO et. al., 2017, p. 06). Um dos sujeitos envolvidos nesse processo relata, 

                                                 

29 A ocupação da terra se caracteriza “por uma ação direta que pressupõe entrada no imóvel reivindicado, seguida 

muitas vezes da realização do trabalho coletivo/familiar na terra. Objetiva-se exigir do Estado os procedimentos 

administrativos previstos em lei, para vistoria e desapropriação judicial para fins de destinação aos trabalhadores 

mediante a Política Nacional de Reforma Agrária” (FILHO et. al., 2018, p. 07).  
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[...] quando eu entrei aqui já tinha gente, mas antes do pessoal ocuparem aqui já 

tinham uns moradores aqui, mas eles saiam com medo do pessoal do ‘Suíço’, que de 

dois em dois dias eles passavam num quadriciclo no mato, mas quando o MST chegou 

que fez o assentamento do pessoal, aí pronto eles pararam [...]. Eu me admiro de mim 

porque eu morava em Mucajaí, aí eu fui pro Bamerindus, do Bamerindus eu fui pro 

Caju, do Caju eu vim pra cá [...]. Aí eu fiquei por aqui. E aí nós fiquemos. O MST, 

todo mundo é sabedor que quando ele faz o assentamento aí tem os coordenadores, 

quando tem criança pequena aí tem uma salinha aí eles fazem tipo um colégio, cada 

um tem o seu setor de trabalho. [...] sobre a associação ou a cooperativa a gente 

pensemos assim, ‘não é melhor a gente abrir uma associação?’. Aí fundemos uma 

associação. (EL6CA, novembro, 2018).  

 

Portanto, a criação do P.A Jatobá resulta das lutas camponesas pela reforma agrária, 

sendo legalmente criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em 13 de 

dezembro de 2005. Apesar de todas as contradições  

 

o acesso à terra pelo campesinato, [...], é uma conquista e proporciona mudanças 

significativas para o camponeses que se mobilizaram na luta por ela. A criação do P.A 

Jatobá, assim como outros no país, marca a “transição da luta pela terra à luta na terra. 

(COSME, 2016, p. 186). 

 

Antes de reivindicarem a regularização da atual área do assentamento, muitas 

famílias hoje assentadas participaram da ocupação da Fazenda Bamerindus. Conforme afirma 

um(a) entrevistado(a), sua família  

 

Foi para a Bamerindus, a gente foi fazer a inscrição lá para vir para cá. [...]. Passamos 

três meses acampados lá. [...]. De lá eles trouxeram nós. [...]. Lá que eles iam decidir 

para qual eram os projetos, o assentamento que eles iam levar o povo. Aí nós foi para 

cá. A gente veio no caminhão com bastante gente né, pra cá. Quando chegou aqui a 

gente ficou acampados perto da vila mesmo, de lá foi decidido qual era a vicinal que 

era pra gente ir. (E13CA, novembro, 2018). 

 

Com a grande demanda para ficar na antiga fazenda Bamerindus (hoje P.A 

Amazônia) durante a ocupação, muitas famílias não permaneceram lá, e foram orientadas pelo 

MST a integrar outras ocupações do movimento, como a área do atual P.A Jatobá. 

Além disso, no mesmo período, outras famílias que também hoje pertencem ao 

Jatobá, participaram da ocupação da localidade chamada “Caju”, no município de Bonfim. Essa 

localidade se tornou assentamento, mas também não suportou todos os que estavam na 

ocupação. Assim, como não haviam conquistado o objetivo, algumas famílias seguiram para 

outra ocupação de área devoluta denominada atualmente Projeto de Assentamento Jatobá. 

Num dos relatos, um(a) participante da pesquisa explica a trajetória da sua família 

até conquistar seu lote no P.A Jatobá, afirmando o envolvimento nas ocupações citadas acima 

e esclarecendo as dificuldades de morar e trabalhar no campo: 
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Eu morava na cidade [Boa Vista], a gente trabalhava na cidade, morava de aluguel, aí 

fomos pra um outro interior [Tatajuba, é assentamento também], aí não deu certo por 

causa da malária, doença demais. Aí voltamos para cidade novamente. Aí passamos 

um tempo na cidade, aí convidaram a gente né, pra ir pro o assentamento do 

movimento que era no Caju, era um acampamento na verdade ainda né, [...] na BR de 

Bonfim. Aí fomos, ficamos um tempo lá acampados, passamos mais de seis meses 

acampados, aí meu marido não gostou da terra, que era lavrado, e ele não se 

identificava com lavrado. Aí o [...] coordenador no tempo, disse que tinha vaga aqui 

no assentamento, tinham três vagas. Aí veio três de lá. [...] quando nós chegamos aqui 

no assentamento [...] era só na vila ali, todo mundo era acampado [...]. Ainda não tinha 

lote, nós estava só acampado mesmo. Aí com o tempo começaram a cortar as vicinais, 

e uma vicinal ficou perdida [...], tem uns que são assentados e não têm lote ainda, mas 

permanecem no assentamento [...], mas não tem lote. [...]. Aí nosso lote não era aqui, 

nós cortamos no final da cinco, que era uma outra vicinal pra cá, que ficou perdida 

[...]. Aí nós ficamos sem lote, não tinha mais lugar. Aí ficamos esperando e ninguém 

dizia nada, ninguém arrumava nada [...]. Aí surgiu a promessa que esses lotes aqui 

iam ficar dentro do assentamento [...], aí nós ficamos e quando veio a demarcação, 

graças a Deus nós ficamos dentro do projeto, foi a sorte, boi a benção. Aí de lá nós 

estamos aqui. (E12CA, novembro, 2018). 

 

Cabe esclarecer que antes do processo de ocupação pelo MST, a referida área 

devoluta não tinha benfeitorias, não era uma propriedade privada, era terra da União, embora 

uma parte da área que hoje engloba o P.A Jatobá já tivesse sido loteada por posseiros. Esse fato 

consolidou a ocupação de uma parte da área por posseiros que trabalhavam na terra, até quando 

a ação realizada por cerca de novas 85 famílias organizadas pelo MST propiciou a regularização 

da posse da terra pelo INCRA para os antigos e novos ocupantes. O grupo de famílias que 

chegou e foi assentado conta que existia apenas um poço próximo a atual agrovila e algumas 

“tabocas” (moradias improvisadas), daqueles que tentavam produzir, mas eram constantemente 

ameaçados por jagunços de fazendeiros interessados pela terra. Uma parte dos posseiros antigos 

que se sentiam ameaçados se juntaram às famílias organizadas pelos MST para conquistarem a 

regularização da posse. Conforme destaca um(a) posseiro(a) antigo(a), antes da área do P.A ser 

ocupada pelas famílias do MST o local era inacessível, e os posseiros antigos somente entravam 

a pé, trabalhavam e voltavam para as proximidades da Vila Aguiar, onde residiam. 

 

[...] [Moro] Aqui dentro desde 2002 [...]. [Antes] Não tinha estrada, a gente vinha a 

pé para cá. Lá, também, quando a gente começou no zero, era mata da estrada para lá. 

Aí a gente não tinha acesso para lá [na atual agrovila], nem como passar porque era 

tudo fechado. Ainda não era assentamento. A gente nem sabia que tinha gente, 

morador para lá. [...]. Aí a gente vinha trabalhava e voltava para lá. Depois da Vila 

Aguiar, a gente morava a 06 km. [...] Aí quando a gente soube, começou a fazer a 

estrada, a gente começou a andar, conhecer pessoas pra lá [no P.A Jatobá]. [...]”. 

(E09CA, novembro, 2018). 

 

Após a legalização e transformação da área em P.A Jatobá no ano de 2005, as novas 

famílias ainda ficaram quase 04 anos (2006-2010) fora da atual agrovila, devido às condições 

da estrada, que não garantiam o acesso e entrada na sede e menos ainda nos lotes. Durante esse 
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tempo as famílias ficaram em situação de acampamento numa casa localizada na entrada da 

vicinal 09, principal vicinal que dá acesso ao assentamento. 

O trabalho de demarcação dos lotes pelos topógrafos, para delimitar e fixar as 

famílias nas suas parcelas ou áreas de uso (área produtiva, excluídas áreas de preservação 

permanente e estradas vicinais), foi realizada pelo INCRA a partir de 2007, e os documentos 

oficias da demarcação foram distribuídos às famílias em 2008, oficializando que a área total do 

P.A. Jatobá é de 13977.387 ha, com capacidade de até 223 famílias, com um lote de 

aproximadamente 60 hectares cada.  

No processo de demarcação dos lotes foi orientado às famílias que ainda não 

residiam no local a respeitarem a pré-marcação de lotes que os posseiros residentes na área já 

tinham realizado, por isso, foi orientado que os lotes das novas famílias do P.A. ficassem nas 

proximidades da vicinal 01, 03, 04 e 06, onde o INCRA deveria “cortar” os picos e delimitar 

novos lotes. A vicinal 5 foi tirada do mapa. E a vicinal 09 era justamente aquela ocupada por 

posseiros, e foi legalmente demarcada. Inicialmente, algumas famílias ficaram com lote na 

vicinal 01, mas após a demarcação definitiva essa vicinal foi colocada como área de reserva, o 

que gerou indefinição de lote para algumas famílias, conforme relata um(a) assentado(a).  

 

[...] botaram nós na vicinal 01 (um). Aí nós já tinha roça, já tinha tudo lá ajeitadinho, 

nossos barraquinhos e tudo. Aí foi quando decidiram que lá ficou para reserva, essa 

área ficou para reserva. Ficou todos sem lote. Tivemos que sair tudo, viemos para a 

vila. Aí foi quando ficamos sabendo desses [...] lotes aqui, aí meu esposo veio […], e 

estamos até hoje na luta. (E13CA, novembro, 2018). 

 

As vicinais que foram cortadas para a ocupação de lotes pelas novas famílias da 

área são lugares com muita dificuldade de acesso e escoamento da produção. Isso tem sido um 

dos principais elementos que inviabiliza a regularidade da produção agrícola no assentamento, 

muitos produzem no quintal ou áreas coletivas próximas à agrovila, porque não conseguem 

acesso ao lote para plantar e colher. Outros buscam distintos modos de obter renda para 

sobreviver e permanecem no assentamento, mas há aqueles que desistiram. 

Além disso, houve famílias que ficaram sem lote definido. Fato que motiva os(as) 

assentados(as) a reclamarem maior presença do INCRA para destinar lotes vazios às famílias 

que não o possuem, inclusive para impedir que o assentamento seja tomado por fazendeiros que 

tem terras nos limites do P.A. e tem se apropriado de lotes de assentados(a) desistentes. 

Conforme um(a) assentado(a), o P.A Jatobá 

 

[...] tem meio mundo de terra, terra, muita terra aqui que os fazendeiros estão 

abarcando como se fosse deles, e você sabe que não é. Então é área que podia assentar 

mais gente. Tem tanto filho de agricultor aqui que é assentado desde o início do 
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projeto que nunca recebeu lote. Por que? Porque a gente nunca reviu essas glebas aí 

perdida. Isso é coisa que a gente tem que rever. (EL2CA, junho, 2018).  

 

Cabe destacar ainda que antes do INCRA concluir a demarcação dos lotes também 

foi alertado a alguns posseiros antigos que tinham ocupado áreas correspondentes a 4 ou 5 lotes, 

que a partir da delimitação do P.A todos os assentados deveriam ocupar apenas seus próprios 

lotes, pois cada lote seria destinado a uma família assentada. Entretanto, essa situação não ficou 

totalmente resolvida naquele momento, fato que certamente implica ainda hoje na falta de lote 

para famílias que são assentadas, mas não possuem área para plantar. 

Enfim, enquanto algumas famílias ficaram com lotes distantes da agrovila, sem 

condições de acesso para produzir e escoar, outras ficaram totalmente sem lotes. Ambas, ou 

desistiram de viver no assentamento e retornaram para zona urbana, ou permanecem, 

produzindo em pequena escala nos quintais que possuem na agrovila ou em áreas coletivas, de 

responsabilidade da Associação. 

Atualmente, conforme a relação atualizada de beneficiários do Assentamento 

Jatobá, fornecida pelo INCRA em 23 de janeiro de 2019, há um total de 210 famílias 

cadastradas no Projeto de Assentamento Jatobá. Porém, desse total, o documento informa que 

apenas 75 famílias são regulares e aptas aos benefícios da política de reforma agrária (INCRA, 

2019a).  

O que percebemos é que, seja qual for a condição das famílias que hoje vivem no 

P.A Jatobá: assentadas com lote, assentadas sem lote e aquelas que não são assentadas 

regularmente; todas são afetadas pelo movimento contraditório de expansão do capital no 

campo. Seja pela ação dos “autodenominados proprietários de terra”, que se aproveitam das 

péssimas condições de vida e trabalho dos assentados, e oferecem valores irrisórios pela terra 

de trabalho, transformando-a em “terra de negócio”, inclusive de modo ilegal, porque se 

apropriam de lotes num assentamento de reforma agrária. Seja pela ação do próprio Estado, 

regulador da reforma agrária, mas que não garante as condições necessárias para a permanência 

das famílias nos lotes, o que de algum modo influencia decisivamente no êxodo rural dessas 

famílias. 

 

Origem e vínculo com a terra  

 

Em relação a origem camponesa das 14 famílias pesquisadas que vivem no P.A 

Jatobá, podemos afirmar que 85,7% são de origem rural, e 14,3% de origem urbana. 
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Entre aqueles que nasceram no campo se destaca o vínculo original com o trabalho 

na agricultura camponesa e a satisfação pela atividade agrícola familiar, conforme comenta 

um(a) entrevistado(a) os “pais sempre foram agricultores. Eu até os 20 anos eu trabalhava com 

eles na agricultura. A gente fica com aquela raiz. Eu gosto do mato, gosto da terra [...]” (E01CA, 

junho, 2018). Outro(a) indica que “vivo no interior. [...] desde a seringa eu sei riscar” (E02CA, 

junho, 2018), demostrando o aprendizado que absorveu durante sua vida no campo. 

Além disso, destaca-se que apesar da origem rural não trabalhavam na “terra de 

trabalho”, e hoje, com a vida de assentados(as) podem até comprovar a identidade e 

pertencimento à atividade camponesa, um(a) trabalhador(a), por exemplo, ressaltou: “meus pais 

era trabalhador rural. Naquele tempo não tinha documento para comprovar que o cara era 

agricultor, hoje tudo é com documento. Hoje eu já vivo aqui trabalhando no que é meu já” 

(E06CA, novembro, 2018). 

Destacam-se também as famílias que são originárias do meio urbano de pequenos 

municípios, onde o trabalho no campo era demanda central. Entretanto, essas famílias também 

não dispunham de terra para trabalharem, e atendiam as demandas de fazendeiros e/ou 

plantavam arrendando a terra, cujo pagamento era feito com a própria produção, através do 

sistema de ‘meia’. Conforme explica um(a) assentado(a),  

 

Eu trabalhava na roça mas não era [constante], porque meu pai já plantou roça, meu 

pai plantava roça, mas era difícil [...], aí a gente ajudava. [...]. Nós morava na cidade 

mesmo, só que perto de [...] lugar que tinha mata, dos outros mesmo, aí meu pai 

pegava, falava [sobre] um pedaço de terra pra botar uma roça, ai botava aquela roça 

pra colher de metade. De meia, que lá chama é de meia, né! [...] A gente já morou em 

interior, mas em terra alheia, não da gente mesmo. Ai minha mãe as vezes cuidava de 

gado, as vezes tinha um [proprietário] que tinha gado, aí ele dava o gado pra gente 

cuidar, [...] no Ceará. [...] quando eu não tava assim trabalhando nas roças pros outros, 

panhando feijão...que lá no Ceará quando era perto de casa, na cidade, a gente até 

plantar plantava, mas quando era mais pra longe o pessoal já vinha atrás da gente mais 

só pra ir panhar o feijão, bater, sacudir. Era assim, eles andavam atrás de muita gente, 

aí se ajuntava um monte de moça, de mulher mesmo...enchia o caminhão, a estrada 

de gente ia de a pés, andava quilômetros e quilômetros com as troxas na mão, pra ir 

pra dentro do mato trabalhar pros outros, pra ganhar dinheiro, né. Já lá no Maranhão 

eu trabalhava de feira, assim que nem aqui também, eu já trabalhei na feira do 

produtor. (E05CA, novembro, 2018). 

 

Produção e compra de produtos alimentícios  

 

No tocante aos produtos alimentícios das famílias assentadas no P.A Jatobá, 

percebemos através da investigação sobre a produção para consumo (Figura 1 e Figura 2) e os 

alimentos mais comprados, quais são os principais itens da cesta básica familiar. Entre os 

alimentos mais consumidos se destacam: feijão, arroz, milho, farinha, macarrão, açúcar, babata 
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doce, leite, café, carnes (frango, pato, bovina, suína, peixe), mandioca, macaxeira, abóbora, 

inhame, quiabo e maxixe. 

Numa das entrevistas um(a) assentado(a) destaca o que costumam produzir nos 

lotes, afirmando “que a gente produz aqui é arroz, feijão, mandioca, milho. Na verdade, o que 

a gente mais planta é isso. [...] Faço farinha, ainda não fizemos, mas a gente faz. [...] a mandioca 

está aí. [...] Tem uma mandioquinha no ponto para a farinha. [Batata doce] tem, mas é pouco. 

De tudo tem um pouquinho. [...] A criação a gente ainda não tem. [...] Mas já começamos [...] 

Criação de galinhas. [...] por enquanto é só isso mesmo (E07CA, novembro, 2018). Outros 

destacam que para o próprio consumo produzem “a banana, o leite, maxixe, quiabo, abóbora, 

mamão, batata doce, macaxeira, milho. (E09CA, novembro, 2018). 

 

 
Foto 1 – Produção vegetal para o consumo P.A Jatobá (2018) 

Legenda: A – Talos de mandioca; B – Cultivo de Banana; C – Cultivo de Cupuaçu; D – Colheita de Milho; E – 

Cultivo de Hortaliças 1; F - Cultivo de Hortaliças 2. 

Fonte: Acervo da autora (2018) 
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Outra família relata que costuma produzir/consumir “mais é o arroz, o milho e a 

mandioca! É o que não pode faltar! Aí planta banana, planta o feijão, planta um pouco de 

amendoim, planta uma cana para os meninos estragar os dentes [...]” (E12CA, novembro, 

2018). Além dos produtos agrícolas, o(a) entrevistado(a) destacou que  

 

não [tenho boi], eu criava porco, aí eu parei também porque assim, a gente não tava 

preparado para alimentar, e não era só no alimento não, o bicho tem que tá preso, a 

gente não tinha condição de comprar o arame, essas coisas que é muito caro né? Aí a 

gente acabou! Chegamos a criar [...] vinte e cinco. [...]. E tem galinha. (E12CA, 

novembro, 2018). 

 

Como percebemos as famílias mantem a produção para a subsistência e, apesar das 

dificuldades, a produção é diversificada, inclusive a criação animal (Foto 2). Um(a) assentado(a) 

destaca que “[...] [todo dia tem que ter] um pouco de verdura, a carne, ou o peixe ou frango, tem 

que ter a mistura, e o feijão é que não pode faltar, [...]. [Além disso, planto e consumo] quiabo, 

maxixe, cheiro verde, inhame […], manga, caju, banana” (E12CA, novembro, 2018). 

 

Foto 2 – Produção animal no P.A Jatobá (2018) 

Legenda: A – Criação bovina; B – Criação de frango caipirão; C – Açude de peixe; D – Estrutura para o cuidado 

dos pintos; E – Criação de peixe 2; F – Criação de porco. 

Fonte: Acervo da autora (2018) 
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Através da pesquisa de campo, verificamos que existem pelo menos quatro grupos 

de famílias que vivem no P.A Jatobá: a) as que produzem e fazem atividade extrativista 

exclusivamente para subsistência, dado os parcos recursos para produzir e para comercializar; 

b) aquelas que produzem para subsistência, mas conseguem extrair excedente, que é 

comercializado; c) aqueles que não dispõem de recursos suficientes ou não possuem terra para 

produzir, e compram seus alimentos e/ou recebem doações; d) aqueles que mesmo possuindo 

terra e recursos, desenvolvem outras atividades para gerar renda e comprar seus alimentos, 

diante das dificuldades de acesso aos lotes.  

Do último grupo há quem faz o comércio de produtos industrializados no 

assentamento, geralmente comprados em Boa Vista. A família tem alimentação menos 

diversificada e consome enlatados ou industrializados com mais frequência. Um dos 

participantes relata que "as vezes eu compro as coisas que é para vender e aí eu já tiro daí 

mesmo. [...] tem frango, tem calabresa, tem ovo, as vezes eu compro aqui alguma coisa [...]” 

(E01CA, junho, 2018). Esse(a) participante da pesquisa esclareceu ainda que  

 
[...] sozinho não me alimento bem, [...]. [...] eu faço um arroz, aí frito uma calabresa, 

coisa que realmente [...] quando você consome muito enjoa e faz mal, muito tempo 

você usando aquela coisa, embutida, vai dando problema no intestino. (E01CA, junho, 

2018). 

 

Entre aqueles que produzem seus alimentos, cabe destacar que também compram 

itens básicos da cesta alimentar em alguma época do ano. Essas famílias não têm estrutura de 

armazenagem e dispõem de poucos recursos para investir numa produção maior que dure até o 

período do pós-plantio. Numa das entrevistas um(a) participante esclarece essa situação, 

quando disse não ter mais dos seus próprios produtos para consumir  

 

agora que chegou a época da plantação [...], agora eu tô comprando arroz, feijão, tô 

comprando milho, óleo. Mas no tempo das colheitas [julho, agosto...] eu não compro 

isso não. [...]. Nessa época agora [junho] a gente compra tudo. Só o que a gente não 

compra nesse tempo é uma abobora, um maxixe, quiabo. (E02CA, junho, 2018). 

 

Noutro relato, um(a) assentado(a) comenta sobre a produção para a subsistência, ao 

afirmar que "o ano retrasado eu colhi 60 sacos de arroz, só pra despesa da casa. Eu não tenho 

muito arroz do ano passado porque minha roça não queimou, mas se tivesse queimado eu tava 

com pau de arroz aí, esse daqui é um depósito só de botar arroz.” (E06CA, nov. 2018). 

Como destacado nessa fala, algumas famílias mantém a produção do próprio arroz, 

apesar da oferta do mercado local resultante da produção em grande escala deste grão pelo 

agronegócio em Roraima. No P.A Jatobá a produção do arroz, ocupa o 3º lugar junto com a 
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produção de frango/pato, e 50% do total de famílias entrevistadas fazem do arroz um dos 

principais itens de consumo produzidos. No gráfico 9 destacamos o percentual de respostas dos 

itens de consumo produzidos pelas famílias. 

 

 

Gráfico 9 – Principais itens de consumo produzidos no P.A Jatobá, 2018 

Fonte: Elaboração própria , 2018. 

 

Conforme o gráfico 9, a produção de milho e mandioca, ocupa o primeiro lugar 

entre os itens de consumo familiar mais produzidos por 71,4% das famílias entrevistadas. O 

segundo posto é ocupado pelo consumo/produção do feijão e da macaxeira, cerca de 57,1% das 

famílias entrevistadas disseram que esses alimentos são itens de consumo advindos da própria 

produção agrícola.  

O conjunto desses percentuais foi obtido através da questão sobre os itens de 

consumo produzidos e comprados pelas 14 famílias entrevistadas, que gerou um percentual em 

relação ao total de famílias, que compram, produzem ou adquirem esses alimentos através de 

doação/compra. No tocante a produção de mandioca e o milho cerca de 71,43% das famílias 

entrevistadas afirmaram que produzem; 14,29% disseram que compram; 7,14% recebem 

doação ou compram; e, 7,14% não informaram.  

As famílias que produzem para subsistência, mas conseguem extrair excedente e 

até comercializá-lo, assumem a perspectiva de produzir tudo que consomem, de modo 

diversificado. Num dos relatos das famílias que identificamos como parte desse grupo o(a) 

assentado(a) afirma que  
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para comer a gente planta milho, feijão, maxixe, quiabo, macaxeira. [...] a gente está 

plantando café [...]. A ideia mesmo é tirar todo consumo daqui. [...]. Se ela[ele] não 

fosse doente, não precisava comprar o óleo, a carne, porque a gente tem porco [...]. 

Aqui tem muita caça, a gente sai no mato, você mata paca, tatu. (E14CA, novembro, 

2018).  

 

Daquelas famílias que não dispõem de recursos suficientes ou não possuem terra 

para produzir, e compram seus alimentos e/ou recebem doações, percebemos que a falta de 

moradia própria, por exemplo, é fator que interfere inclusive na organização do sistema 

produtivo de subsistência, e, consequentemente, na pirâmide alimentar dessas famílias. Num 

dos relatos, um(a) participante da pesquisa que reside numa casa cedida afirma: “não posso 

criar uma galinha, porque [...] tem gato que come bicho. Eu até comecei [a criar] uma aqui, mas 

[...], o gato comeu aí”. No mesmo relato o(a) entrevistado(a), revela os entraves que tem para 

produzir e/ou ter acesso ao seu próprio alimento, quando diz “o bico que eu faço por aqui só dá 

pra comprar uma carne [...], esse dinheiro não dá para derrubar e roçar uma terra”. Além disso, 

acrescenta 

 

[...] também eu faço meio de não comprar fiado, pra não ficar em dívida, ai ganha uma 

coisa de um, ontem mesmo ganhei uma coxa de um caititu, [...], ai eu salguei e 

coloquei ali no sol. Pego um cará, um peixinho ai nessas lagoas por aí, aí a gente vai 

vivendo assim [...]. (E10CA, novembro, 2018). 

 

Esse grupo de famílias não possuem regularidade na produção do que consomem e 

enfrentam dificuldades para comprar itens básicos para sobrevivência alimentar. Na primeira 

oportunidade que possuem essas famílias mobilizam os recursos que dispõem para produzir na 

parte de terra que lhes cabe. No caso de um(a) dos(as) entrevistados(as) que dispõe de uma 

chácara, há o relato que diz: 

 

eu plantei essa chácara todinha, de facão, eu e ela [uma criança], eu cheguei a plantar 

a chácara de facão, plantei milho [...], plantei um litro de feijão, plantei melancia, 

quiabo, maxixe, abóbora, comi muito milho, [...] a gente comeu o verde, o que ficou 

eu ensaquei. [...] Olha meu milho! Ainda tem 4 sacos de milho e um de plantar. 

(E10CA, novembro, 2018) (Ver Foto 1/D – Colheita de Milho). 

 

Noutro relato percebemos as dificuldades daqueles que não possuem recursos 

financeiros para investir na roça e produzir. Não ter como comprar uma ferramenta ou alugar 

maquinários compromete a limpeza da roça e o plantio, que são orientados pelo tempo do ano 

e o clima. Uma vez que esse tempo passa, perde-se um ano inteiro esperando novas 

possibilidades. Na primeira oportunidade um dos produtos que plantam é a mandioca. Como 

esclarece a fala de um(a) dos(as) participantes da pesquisa: 
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[Ainda não produzimos] aqui mesmo no lote nada, [...] a mandioca tá novinha ainda, 

vai demorar daqui para o meio do ano que vem que vai estar boa [...]. [...]. Pra nós 

mesmo o ano que foi melhor foi esse ano, porque a gente conseguimos fazer uma 

rocinha boa, porque nós não tínhamos motosserra, não tínhamos condições de pagar 

um motosserra, um derrubador para derrubar a roça porque é caro [...]. [...] meu esposo 

e eu fizemos da fraqueza, a força, e conseguimos comprar um motorzinho [...]. Ele 

mesmo que brocou a roça mais meu filho [...], aí nós temos umas quinze linhas boas 

de mandioca. (E13CA, novembro, 2018). 

 

Entre os alimentos comprados, algumas famílias afirmaram que “arroz, farinha a 

gente compra. Feijão a gente produz, mas também compra. O café é comprado. [Tem também 

criação de] boi, galinha, porco” (E09CA, novembro, 2018). Outro(a) entrevistado(a) disse 

“compro a batata, a cenoura, a beterraba, o repolho, sabes que aqui não produz [...] o café, o 

açúcar também [...]. Laranja eu não compro mais porque já estamos produzindo” (E14CA, 

novembro, 2018).  

Do exposto pelos entrevistados(as), observamos mais concretamente pelo gráfico 

10 que o açúcar é um dos produtos mais adquiridos através da compra. Cerca de 57,1% das 

famílias responderam essa afirmativa. No processo das entrevistas não percebemos o uso de 

substitutivos do açúcar, como a produção de mel e melaço.  

 

 

Gráfico 10 - Principais itens de consumo comprados, P.A Jatobá, 2018 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A compra dos produtos que os assentados(as) não produzem no assentamento, ou 

que adquirem no período do novo plantio, quando a produção anterior já foi colhida e 

consumida, é geralmente realizada nos comércio de Boa Vista-RR ou da vila mais próxima ao 

P.A. Um(a) entrevistado(a) disse "[...] quando eu saio para comprar, eu faço minha compra para 
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dá, dois ou três meses. Nas colheitas eu não compro nada. [...] A gente trabalha no verão para 

comprar no inverno." (E02CA, junho, 2018). Outro(a) afirmou “a gente compra em Boa Vista 

ou, então, na Félix Pinto ali.” (E08CA, novembro, 2018).  

Sobre o consumo de hortaliças, percebemos que alguns produzem “só para o 

consumo”, mas grande parte “come, mas é comprado. Eu planto pouco assim no canteiro, aí 

meu canteiro aqui já ficou na sombra, aí eu mudei pra li, agora falta eu arrumar umas sementes 

pra plantar.” (E12CA, novembro, 2018).  

Ao compararmos no gráfico 11 os itens de consumo produzidos e comprados pelas 

famílias do P.A Jatobá, evidenciamos que os itens mais produzidos/consumidos: são o milho, 

a mandioca, o feijão, a macaxeira, o arroz, a criação de galinha e suíno, a batata doce, a abóbora, 

o inhame, o quiabo e maxixe. E os itens mais comprados/consumidos são: açúcar, macarrão, 

farinha, leite, café, carne de gado e peixe.  

 

 
Gráfico 11 - Itens de consumo produzidos e comprados, P.A Jatobá, 2018 

Fonte: Elaboração própria (2018) 

 

De modo geral, percebemos através da investigação sobre os itens de consumo mais 

produzidos e comprados entre as famílias assentadas que, aquelas que tem regularidade 

produtiva anual, cerca de 70% das famílias, conseguem manter equilíbrio no consumo de grãos 

e proteínas fundamentais à alimentação familiar. Outras 30% encontram-se entre aquelas que 
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são desprovidas de recursos para investir na propriedade e produzir, e se limitam a consumir os 

itens que recebem como doação ou compram enlatados, embutidos e produtos industrializados. 

Ou, entre aquelas que, apesar de possuírem recursos, não tem condições de acessar o lote devido 

a falta de estradas e desenvolvem outras atividades que geram a renda familiar, e consomem 

enlatados, industrializados e processados. Assim, observamos que a situação de pobreza 

absoluta que uma parte das famílias do assentamento vivenciam não possibilita investir no 

sistema produtivo, que geraria itens da alimentação básica e poderia gerar renda.   

 

Demandas e acesso aos serviços de saúde e previdenciários 

 

Em relação ao acesso básico à saúde pelo SUS observamos que o assentamento não 

possui um posto de saúde, mas recebe a assistência de um(a) agente de saúde, que tem grande 

demanda, mas possui poucas condições materiais de trabalho. O suporte técnico da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Cantá/RR ao trabalho deste(a) profissional é restrito. 

Sobre essa situação, um(a) trabalhador(a) destaca que o(a) agente de saúde “não tem remédio, 

nada! Aí pra gente sair pra ali tem que ter dinheiro, para ir lá pra Félix Pinto, porque essas 

outras vilinhas, é igual aqui, não tem posto médico, não tem pomada. (E10CA, novembro, 

2018). 

No geral, os assentados esclarecem nas conversas sobre o tema que a assistência à 

saúde é bastante precária, nem sempre há médicos e remédios disponíveis no posto mais 

próximo. Não há atendimento odontológico regular. A sede do município do Cantá, que é a 

principal via de acesso para o assentamento, não possui boas condições de atendimento. A 

malária, doença mais frequente e reincidente no P.A, não tem a devida atenção do poder 

público. Numa síntese da opinião de vários assentados(a), um(a) entrevistado(a) relatou que 

entre as doenças que mais atinge as famílias, a  

 

malária [está] em primeiro lugar, [...] depois que eu cheguei eu já fui batizado, [...] 

ninguém controla [...] aqui tá descontrole total, porque ninguém combate o mosquito, 

porque a malária é através do mosquito, e se você não combate eles tão proliferando 

a cada dia. [...] eu não uso nada, é só a noite o mosquiteiro. [...] todo mundo aqui já 

pegou mais de uma vez, tem gente que já pegou duas, três, quatro vezes [...] eu peguei 

em dezembro. (E01CA, junho, 2018). 

 

Quando há necessidade de consultas médicas os usuários do assentamento também 

procuram atendimento no posto da Vila União, distante aproximadamente 29 km do P.A. Essa 

é a vila mais próxima que possui centros comerciais, escola de Ensino Médio e a mínima oferta 

de serviços públicos e comerciais. Para os casos de assistência a média e alta complexidade na 
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rede SUS, os assentados procuram principalmente o município de Boa Vista. Mas, conforme 

notamos nos relatos, as famílias do assentamento precisam associar distância e recursos 

financeiros para acessarem os serviços básicos de saúde, aqueles que não possuem uma renda 

mínima sofrem mais com a essa situação. 

Nos casos de emergência, nem sempre há transporte disponível no assentamento ou 

ambulância no posto de saúde mais próximo para transportar alguém que precise de 

atendimento médico. Numa situação vivenciada nos dias de pesquisa de campo, por exemplo, 

percebemos a dificuldade enfrentada por um dos moradores que vive num dos limites do 

assentamento. O mesmo teve o olho machucado por um pedaço de madeira quando desenvolvia 

seu trabalho de capina. Apesar das fortes dores e falta de visão que demandava atendimento 

imediato, o mesmo precisou aguardar uma carona até o dia seguinte para chegar ao hospital em 

Boa Vista. A partir desse caso, percebemos alguns elementos que se colocam como 

problemáticos e precisam ser enfrentados, faltam instruções sobre segurança no trabalho para 

aqueles que desenvolvem suas atividades no campo; e, em casos de acidentes de trabalho, os 

assentados precisam de orientação acerca do acesso à direitos básicos, como o atendimento 

médico completo e a forma de acessar o auxílio doença através da Previdência Social. 

Infelizmente, nesse caso específico, soma-se o problema de o trabalhador não ter como 

comprovar sua atividade rural por não estar regularmente assentado no P.A., embora sua única 

atividade nos limites do assentamento seja a produção agrícola familiar.  

Caso similar ocorreu com uma família entrevistada, a qual sempre trabalhou na 

agricultura, mas ainda não está regularmente assentada, e aguarda a vistoria do INCRA. 

Atualmente o senhor entrevistado está em idade de se aposentar e não tem como comprovar a 

histórica atividade na agricultura familiar. Atualmente, devido ao acidente que sofreu, está com 

limitações para se dedicar totalmente ao trabalho na roça, até que se recupere. No relato abaixo, 

o casal esclarece o acidente, o processo de atendimento no hospital em Boa Vista e as 

dificuldades em ter o comprovante da condição de trabalhador rural para acessar benefícios 

previdenciários, em especial o auxílio doença e a aposentadoria.    

 

[...] É que eu fui buscar uma maniva para plantar, ai eu fui tirar do vizinho ali na frente 

que vinha em cima e eu escapuli lá de cima da carrada fechada, escapuli e cai de 

costas. Eu tenho sorte de estar vivo, porque se eu tivesse batido a cabeça. [...] De estar 

vivo e de estar bem, porque coluna é uma coisa muito séria. [...] nós fomos para lá 

[Boa Vista], pra rua. Nós passamos quarenta e oito dias lá. [...]. Tinha um menino que 

estava trabalhando pra mim aqui, ele tem um carro e foi me levar. [...] Foi ligado para 

a vila para virem me buscar [a ambulância], mas disse que não podia porque estava 

quebrada. [...] Nem na vila, nem no Cantá tinha ambulância. [...] não foi [imobilizado] 

não. [...]. [...] Eu não cheguei a ficar internado. Fraturou, eu bati o raio x, mas eles 

mandaram eu ir para casa. [...] sentia muita dor. [...]. [...]. Eu não cheguei a ir no INSS. 

Primeiro eu vim no sindicato e aí me falaram que eu só podia fazer o sindicato com 
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esse documento, uma declaração que alguém podia conseguir para mim. [...] O médico 

não deu o laudo. (E07CA, novembro, 2018). 

 

Reiterando essa fala, o relato da esposa consta a dificuldade do casal ter acesso ao 

atestado médico, que juntado aos outros documentos poderia garantir o acesso ao direito 

previdenciário do trabalhador rural.  

 

[...] eu fui lanchar e nesse momento o médico deu a alta dele e só perguntou se ele 

trabalhava com carteira assinada, aí ele disse que não, que trabalhava na roça. Daí ele não 

deu o laudo para ele, eu não estava lá na hora para pedir, e depois que voltamos lá, o 

médico era só aquele que chama na hora para atender, não era aquele que fica de plantão, 

[e esse] também não deu. Depois nós fomos atrás para ver se conseguíamos esse laudo 

para levar no INSS para pegar um encosto enquanto ele não estava trabalhando, mas aí 

fomos com outro médico, pois esse, o médico que atendeu ele, só atendia quando ele era 

chamado. Então se o médico chamasse, aí ele era atendido. Daí conversamos com outro 

médico e ele disse: “não vejo porque chamar ele” e não deu atestado, nem ele nem outro 

médico. E ficamos sem atestado (E07CA, novembro, 2018). 

 

Observamos que, além do direito a um bom atendimento à saúde, é negado ao 

trabalhador rural o acesso aos benefícios previdenciários previstos na legislação. Este senhor 

afirma “sempre trabalhei na agricultura, minha vida todinha, desde menino” (E07CA, 

novembro, 2018). Ou seja, ele produziu alimentos na sua juventude, em terras que não lhe 

pertenciam, sem garantias previdenciárias, sem acesso a declarações da atividade agrícola. E 

atualmente, na sua velhice, precisa acessar seus direitos e não tem como por conta da histórica 

negação de direitos que sofreu, inclusive o de não ter “terra de trabalho”. No seu relato ele 

esclarece: 

 

Eu não estou pagando o sindicato, porque eu não fiz. A moça disse que eu só fazia se 

eu pegasse uma declaração que trabalho como agricultor. E eu não tenho como 

conseguir, porque ela [a esposa] não tem o documento daqui [do assentamento]. [...] 

Sempre trabalhei na agricultura, minha vida todinha, desde de menino. [...]. Na 

verdade, até me passou por alto, quando eu era novo, mas nunca me liguei para isso e 

hoje está me fazendo falta. [...] eu trabalhei muito em fazenda também, mas nunca foi 

de carteira assinada. [...]. Mas eu não sei se eu vou conseguir aqui não, [...]. [No 

Maranhão eu trabalhava] Era com fazenda, com agricultura também, mas eu nunca 

contribuí com o sindicato. Isso está me fazendo falta hoje. (E07CA, novembro, 2018).  

 

Sua esposa finaliza o relato dessa experiência, destacando com clareza a situação 

de um senhor que trabalhou a vida inteira na agricultura e deveria ter, na sua velhice acesso a 

uma proteção social básica, que lhe garanta o mínimo de sobrevivência, já que nos termos da 

legislação o trabalhador rural contribui indiretamente com a previdência social ao desenvolver 

atividades agrícolas que garantem a cesta básica do trabalhador brasileiro. Neste sentido, a 

entrevistada expõe que  
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[...] é uma coisa horrível, porque o agricultor é o mais necessitado. Olha a idade dele, 

nessa idade pra frente já não aguenta mais trabalhar, exercer o serviço que exercia 

antes, então eles querem tirar a aposentadoria de um pobre coitado, como é que vai 

viver? (E07CA, novembro, 2018). 

 

 

Demandas e acesso à educação e os níveis de escolaridade 
 

 
Figura 3 –  Prédios escolares do P.A Jatobá (2018) 

Legenda: A – Construção de alvenaria não concluída; B – Prédio escolar de madeira; C – Parte interna do prédio 

escolar de madeira 1; D – Parte interna do prédio escolar de madeira 2. 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Sobre a questão da educação no P.A Jatobá a constatação é de descaso do Estado. 

Na primeira visita de campo percebemos na reunião da Associação que a situação do prédio 

escolar (Foto 3 – B, C, D) e da falta de transporte escolar são questões polêmicas. Os(as) 

assentados(as) assinaram um documento endereçado a Secretaria de Educação responsável, 

solicitando a garantia do transporte escolar para os alunos frequentarem a partir da 6ª série do 

ensino fundamental e o ensino médio em 2018 na Vila União, local mais próximo do 

assentamento onde há uma unidade escolar que poderia atender a demanda. Tal solicitação 

demostrava a preocupação dos pais com a falta de frequência do ônibus escolar e os rumores 

de que em 2018 não haveria transporte destinado ao assentamento. Conforme os assentados, a 

inconstância na garantia do transporte escolar já motivou a saída de muitas famílias do 

assentamento para manterem os filhos na escola. Por isso essa questão é uma preocupação 
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constante, sobretudo no tempo das chuvas quando as dificuldades de acesso pelas “vicinais” se 

tornam uma justificativa para o ônibus escolar não chegar até o assentamento.  

Num relato preocupante, um(a) dos(as) assentados(as) expõe a preocupação com a 

educação e a vida no assentamento em sua totalidade, ao expor a falta de transporte escolar para 

garantir o acesso ao ensino fundamental e médio das crianças e adolescentes que vivem no 

assentamento, atualmente todos(as)  

 

[...] estão sem ônibus [...]. De março em diante começou a ‘falhação’ de ônibus, aí 

quando foi em junho foi que parou de vez, desde junho que eles estão sem estudar 

[...]. Disse que a Governadora não pagou, aí fica difícil né! [...]. Desde março o pessoal 

todinho tá sem estudar. Eu tava até pensando, menino se não se ajeitar isso aí o que 

vai ser desse projeto aqui? Porque os pais vão ter que ir pra cidade, por causa dos 

meninos, senão vão ficar sem estudar. E aí o [como] que vai ficar o projeto? Vai ficar 

abandonado! Se o Governo agora não se interessar de fazer alguma coisa por esses 

estudantes, como é que vai ser? Porque tá tudo parado. [...]. As vicinais tudinho estão 

paradas. [...]. Vumbora ver se saí esse coleginho aí pra ver se endireita as coisas. 

(E04CA, novembro. 2018).  

 

Percebemos que algumas famílias com renda fixa como aposentadoria ou pensão e 

que tem parentes/filhos com casa, ou ainda dispõem da antiga casa onde moravam antes de 

residir no assentamento, geralmente nos bairros periféricos da sede municipal, Boa Vista/RR, 

acabam buscando outras estratégias quando não há garantias do ensino público no 

assentamento. Elas enviam ou até acompanham suas crianças e adolescentes para estudar na 

cidade, o que onera a despesa familiar, cujo rendimento principal deveria se voltar sobretudo 

para a reprodução agrícola no assentamento. Doutro lado, aquelas famílias que não dispõem de 

‘renda mínima’ esperam que o Estado garanta o direito à educação na comunidade. Num dos 

relatos percebemos o quão importante é manter filhos e netos estudando, quando um assentado 

explica,  

[...] aqui quando eu tô pra tirar meu dinheirinho, que eu tiro no dia 10, ela tira no dia 

05 né! Aí ela vem e eu vou pra lá. Aí quando eu tiro meu dinheirinho eu venho pra cá 

e ela volta [...]. Porque nós temos umas bisnetas estudando né! E nós não quer tirar os 

estudos dela né! Ninguém não aprendeu, mas, nós quer que elas aprendam. (E06CA, 

novembro, 2018).     

 

Por sua vez, as crianças do P.A Jatobá que frequentam do 1º ao 5ª ano sentem as 

precárias condições de infraestrutura da “escola” do próprio assentamento (Figura 3). A 

primeira estrutura onde funcionava a escola era um barracão de madeira (Figura 3), que foi se 

modificando a partir da mobilização das famílias assentadas. O papel da Prefeitura é avaliado 

como ‘ajuda’, como ‘doação’, considerando que a gestão municipal não assumiu a 

responsabilidade estatal de propiciar o acesso à educação com qualidade às famílias do 

assentamento. Conforme um(a) dos(as) entrevistados(as),  
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[...] quando a gente começou, era debaixo de um barracão. Era só coberto, não era 

fechado. Foram os pais que improvisaram tudo, fizeram os bancos, a mesa, e eu fazia 

a merenda nas casas. Eu pedia carvão dos pais e eles doavam carvão. Aí depois, eles 

fizeram aquela escolinha com a ajuda do prefeito. Ele doou combustível e eles tiraram 

a madeira, e eles mesmos fizeram. Inclusive o marido da professora [...], que foi a 

primeira professora do assentamento, ele, [o presidente da associação] e alguns pais 

que fizeram aquela escolinha. Aí já veio fogão industrial, botija, aí já melhorou um 

pouco. Quando eles fizeram a escolinha já tinha energia. Eles terminaram em 

dezembro de 2010 (E09CA, novembro, 2018). (Grifo nosso). 

 

Após a organização dessa primeira base escolar e por causa da pressão das famílias 

do P.A, a obra de uma estrutura escolar começou a ser erguida (Foto 3 – A), entretanto até 2018 

estava paralisada e o prédio inacabado, sem condições de uso. Foram levantadas as paredes, 

mas não há perspectiva de prazo para finalizar a construção, apesar das famílias já terem 

acionado o Ministério Público em relação ao assunto.  

Conforme os assentados, a Secretaria de Educação do Cantá não explicou os 

motivos da paralização das obras e para manter as crianças estudando fez um acordo com as 

mães, pais e avós em 2017. Considerando as péssimas condições do local onde funcionava a 

escola, a secretária de educação e os assentados acordaram em organizar duas salas de aulas 

temporárias no barracão da associação, onde os professores poderiam ministrar as aulas até uma 

resolução mais definitiva do caso. A prefeitura se responsabilizou em viabilizar cimento e 

outros matérias de construção para a adaptação do barracão em “escola” e os assentados seriam 

a mão de obra. Entretanto, o combinado não foi efetivado integralmente, ficando o piso das 

salas de aula inconcluso. Mesmo assim os trabalhadores organizaram como puderam e as aulas 

passaram a funcionar nas salas adaptadas no barracão da associação. Ficando a parte da cozinha 

e preparação da merenda escolar, bem como outros materiais escolares na antiga casa escolar. 

Foi assim que as aulas das crianças que frequentam da educação infantil até 5º ano funcionaram 

até a conclusão do primeiro semestre de 2018.  

No segundo semestre de 2018 a pressão das famílias assentadas junto ao Ministério 

Público para que a Prefeitura retomasse a obra da escola – por causa das precárias condições 

do ambiente onde funcionava, com sérios riscos de desabamento – fez com que a Secretaria de 

Educação remanejasse as crianças assistidas no P.A para a unidade escolar da Vila Rodrigão, 

onde há uma unidade escolar mais estruturada. Para o deslocamento dos estudantes até a sede 

da Vila Rodrigão a Prefeitura se comprometeu em disponibilizar uma kombi como transporte 

escolar. Até novembro de 2018 essa ação paliativa estava em andamento, mas com 

possibilidade de paralização do transporte escolar, devido a falta de pagamento à empresa pela 

prefeitura. Além disso, o direito a educação continua limitado, quando se observa o difícil 

acesso até a escola pela estrada atingida por fortes chuvas; a falta de segurança no deslocamento 
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das crianças em uma kombi; e, o não acesso das crianças com deficiência à escola por não 

poderem se deslocar até a Vila Rodrigão. 

Sobre a educação de jovens e adultos, os assentados do Jatobá ainda não foram 

beneficiados pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), mas em 

2018 foi feito um levantamento sobre as demandas do assentamento para o Fórum de Educação 

do Campo de Roraima, do qual o MST faz parte com outras organizações, debatendo e 

organizando propostas para discutir junto às instituições responsáveis em implementar o 

PRONERA, como o INCRA, Universidades e Institutos Federais. Esse levantamento despertou 

o interesse de vários jovens e adultos, que demandam ensino superior e alfabetização. Um dos 

assentados, já idoso, nos relata como o atendimento a essa demanda é necessária, quando 

afirma,  

 

Eu só sei mal assinar meu nome. Eu só sei ler meu nome. Meu pai nunca botou a gente 

num colégio, só era roça, só roça! Eu tinha vontade. Disse que iam botar um colégio 

de noite aí pra nós estudar, mas esse colégio nunca veio. Que eu ia estudar, eu comprei 

até a bicicletinha pra ir pra lá de noite, pra ir estudar, mas nunca fizeram nada, ai 

ninguém vai. Eu tenho vontade de aprender, mesmo na idade que eu tô, eu queria 

aprender ao menos pra pegar um ônibus, um coletivo, saber um nome de uma rua. É 

isso aí que eu queria aprender, não queria outra coisa. Que é chato você perguntar: 

'rapaz esse ônibus vai pra donde? Qual é o bairro esse ônibus?' (E06CA, nov. 2018).     

 

Notamos, portanto, que as famílias do P.A Jatobá não tem sido contempladas com 

uma política de educação que preze pela qualidade e inclua crianças, jovens e adultos. Tudo 

isso reflete no cotidiano dos assentados, fazendo-os viverem em condição de pobreza absoluta. 

Este fenômeno não resulta, porém, da falta de interesse em estudar, da falta de interesse pelo 

trabalho. Como vários relatos dos(as) entrevistados(as) demostram, o trabalho e o interesse 

pelos estudos é parte do cotidiano das famílias que se mantém no assentamento, apesar de 

sofrerem com a constante negação de direitos sociais fundamentais. Essa realidade é visível na 

fala de um(a) dos(as) participantes da pesquisa 

 

Meu estudo na época foi Mobral. Eu estudei nessas outras escolas, mas a maioria foi 

Mobral. Eu me criei mais foi trabalhando, quando eu não estava nas roças, dentro do 

mato trabalhando pra ganhar, nas terras alheia, nas roças alheia, eu tava nas cozinha 

alheia, ai eu não tinha tempo de estudar. Então eu digo que não estudei por isso. Mal 

eu sei assinar meu nome e pronto, e quase nem isso porque [...] eu sou ruim desse olho 

aqui, ele quis me dá um derrame [...], criou uma mancha, por causa dele eu não 

enxergo direito. Até pra escrever o nome as vezes é um sacrifício. (E05CA, novembro, 

2018). 
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Demandas e acesso a infraestrutura, saneamento básico e outros serviços 

 

Em relação à infraestrutura e saneamento básico do P.A Jatobá, os resultados da 

pesquisa caracterizam as condições de moradia das famílias entrevistadas (Foto 4). 

 

 

Figura 4 – Condições de moradia no P.A Jatobá (2018) 

Legenda: A – Casa de madeira; B – Poço cacimba 1; C – Casa de alvenaria 1; D – Estrutura de madeira e palha 

para guarda de equipamentos; E – Casa de Alvenaria 2; F – Poço cacimba 2. 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Observamos que, no tocante ao ‘tipo de habitação’ das 14 famílias entrevistadas, 

85,71% vivem em residências próprias e 14,29% em casas cedidas. Em relação ao ‘tipo de 

material da habitação’, 50% tem casas de alvenaria (Foto 4 – C e E), e as demais são construções 
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de madeira aproveitada (Figura 4 – A), 100% tem a casa coberta com telha brasilit. Sobre o 

‘tipo de piso’ observamos que: 42,9% são de cimento queimado, 21,4% são de cerâmica mais 

cimento queimado, 28,6% tem o chão batido mais cimento queimado/cimento grosso, e 7,1% 

são de madeira aproveitada. 

Em relação a quantidade de cômodos existentes nas casas das famílias entrevistadas 

constatamos que cerca de 71,43% têm de três a quatro cômodos, 14,29% têm cinco ou seis, e 

14,29% possuem um ou dois cômodos. Sobre a existência de banheiro com vaso sanitário nas 

moradias, 71,43% dos respondentes afirmaram que possuem, e 28,57% não possuem vaso 

sanitário, sendo que desse percentual, cerca de 7,14% estão com banheiro inconcluso. Já entre 

os 71,43% que possuem vaso sanitário, 42,86% deles tem banheiro dentro da residência e 

28,57% preferiram construir o banheiro do lado de fora da residência. 

Neste ponto cabe ressaltar, que o percentual referente ao ‘tipo de material’ de 

construção das casas demostra exatamente que nem todas as 14 famílias tiveram acesso ao 

crédito habitação. Aqueles que residem em casa de madeira não acessaram esse crédito. E entre 

as que foram beneficiadas algumas não tiveram o banheiro concluído no processo de 

construção. Outro dado importante é que o percentual de 71,43% para o total de três a quatro 

cômodos nas residências demostra ainda que até aquelas famílias que receberam habitação não 

tiveram condições de ampliar a residência com recursos próprios desde o acesso ao crédito. 

Observamos que geralmente as famílias instalam a cozinha e uma área social fora da casa, 

deixando os cômodos principais para instalação de quartos. Esses espaços são geralmente de 

madeira e barro, e não possuem paredes. Todas essas características podem ser constatadas na 

Figura 4, que demostra o tipo de moradia, o material utilizado e as condições gerais da maioria 

das residências do P.A Jatobá.  

A rede de energia elétrica existente no P.A Jatobá não é ampla, de modo que nem 

todos os assentados tem acesso. Somente a agrovila e a vicinal 09, principal acesso ao 

assentamento, tem rede monofásica de energia. Aqueles que residem nos lotes existentes nas 

demais vicinais do P.A não tem acesso a rede elétrica. Além disso, as quedas de energia e 

problemas na rede de distribuição são frequentes. É comum as famílias que vivem na vicinal 

09 e na agrovila ficarem sem energia. Das 14 famílias entrevistadas, observamos que, 78,57% 

acessam a rede de energia elétrica, e 21,43% não possuem acesso algum, e usam óleo, 

querosene e lamparinas. Cabe ressaltar que a totalidade das famílias entrevistadas que acessam 

esse serviço vivem no trecho que vai da vicinal 09 até a agrovila. Doutro lado, entre as famílias 

entrevistadas que não acessam a rede elétrica, uma reside na agrovila e, além disso, mora em 

casa cedida e vive em condições de pobreza absoluta. 
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Sobre o não acesso a rede de energia elétrica nos lotes, um(a) dos(as) 

entrevistados(as) comentou que se trata de “descaso político, [...] simplesmente. Descaso da 

parte do INCRA que não dá suporte ao assentamento, aliás no estado inteiro de Roraima o 

INCRA não tem responsabilidade com o assentado, e aí a gente acaba sofrendo.” (E12CA, 

novembro, 2018). 

Entre as famílias que chegaram recentemente ao P.A, substituindo alguma 

desistente, e ainda com processo de regularização em curso faltando a vistoria do INCRA, 

notamos que precisam de recursos próprios para ter o acesso à energia, se quiserem permanecer 

no assentamento. Quando questionados se quando chegaram a energia já estava instalada 

responderam que 

 

não, na verdade estava o poste aí com transformador, mas o transformador não 

prestava e estava parado. Então nós corremos atrás da empresa para colocar isso aí, e 

só colocavam com a declaração do assentamento, e como nós necessitávamos da 

energia tivemos que comprar o transformador. (E07CA, nov. 2018).  

 

No tocante ao destino do lixo e do esgoto, 100% das famílias colocam o lixo comum 

no buraco e/ou queimam, não há processo de reciclagem, mas sacolas plásticas e vidros 

geralmente são reaproveitados. Também observamos que um(a) assentado(a) recolhe latas de 

cerveja ou refrigerante e envia para reciclagem em Boa Vista. Em relação ao lixo orgânico, 

35,71% responderam que usam para adubação, mas 64,29% não responderam. Em relação ao 

destino do esgoto 71,43% das famílias tem fossa séptica; 7,14% usam fossa rudimentar, e 

21,43% das famílias deixam o esgoto a ‘céu aberto’. 

Sobre o acesso à água, notamos que não existe sistema de distribuição encanado, 

embora a agrovila da comunidade tenha sido beneficiada com um poço artesiano e caixa d’água 

na fase de instalação do assentamento. Ambos são inoperantes porque a potência da energia 

elétrica é insuficiente. Assim, a quase totalidade das famílias possuem poço tipo cacimba (Foto 

04 – B, F) no quintal e utilizam essa água, as vezes sem o devido tratamento, para todas as 

necessidades de consumo familiar. Entre as 14 famílias entrevistadas, por exemplo, ficou 

evidente que 92,9% tem acesso à agua a partir do próprio poço cacimba e 7,14% utilizam o do 

vizinho. Não encontramos nenhuma família do P.A Jatobá com acesso a poço artesiano, seja 

no quintal ou no lote. Em relação ao tratamento da água utilizada para beber, a pesquisa aponta 

que 78,57% usam hipoclorito de sódio, que geralmente é distribuído pela agente de saúde; 

7,14% usa filtro ou o hipoclorito de sódio; enquanto 14,29% disseram não fazer nenhum 

tratamento na água.  
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O acesso até o P.A Jatobá (Foto 5 – A, B) é outro elemento que chama atenção no 

tocante à precária infraestrutura. Além disso, internamente a circulação no P.A também é 

problemática (Foto 5 – C, D). As vicinais que foram abertas no assentamento são estradas de 

terra, com algumas pontes de madeira, sem manutenção e geralmente precárias. Alguns lotes 

não foram contemplados com a abertura de vicinais, o que dificulta o transporte dos 

trabalhadores e das suas produções. No período chuvoso alguns lotes ficam inacessíveis para o 

transporte de qualquer tipo de carga (Foto 5 – C, D) e o acesso ao P.A Jatobá pela estrada 

principal fica muito ruim (Foto 5 – B). 

 

 

Figura 5 – Condições de acesso aos lotes do P.A Jatobá (2018) 

Legenda: A – Ponte de madeira – acesso ao P.A Jatobá pela Vicinal 9; B – Acesso ao P.A Jatobá – Vicinal 9; C 

– Acesso aos lotes 1; D – Ponte de madeira - acesso ao lotes; 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Outros elementos acerca dos temas infraestrutura e acesso aos serviços que 

ganharam destaque na fala das famílias entrevistadas tratam do acesso aos meios de 

comunicação, ao gás de cozinha e ao atendimento nos órgãos da Prefeitura.  

Notamos que geralmente as famílias usam carvão para o cozimento de alimentos, 

algumas alegaram que sempre usaram carvão, mas antes compravam gás para cozimentos 
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rápidos, como fazer um café. Entretanto, relataram que no último ano pararam de comprar gás 

devido ao aumento constante desse item e à dificuldade de levar ao assentamento.  

Outro elemento sentido pelas famílias é o acesso aos meios de comunicação. Não 

existe sinal de telefone celular ou internet disponível. Alguns até avaliam que é positivo porque 

propicia o descanso, outros sentem que precisam gastar o pouco que tem em caso de urgência 

para se comunicar com parentes ou conhecidos, inclusive para tratar acerca de recebimentos 

financeiros. Numa das falas um(a) assentado(a) relata que “até orelhão esses dias parou tudo. 

Eu tô até pensando como eu ia trazer alguma internet pra cá, não sei como vou fazer, a gente 

fica isolado de tudo, só que é bom né.” (E01CA, novembro, 2018). 

Sobre o atendimento nos órgãos da Prefeitura, um(a) trabalhador(a) relata que 

precisa gastar tempo e dinheiro para acessar direitos básicos como atualização de cadastros para 

acesso ao Bolsa família. No relato destaca que  

 

Eu tive que desbloquear, eu tive que fazer o CADÚnico. Isso eu fiz em final de 

setembro, e era com 15 dias, eles disseram pra vir com 15 dias pegar esse papel, no 

Cantá, no CRAS. Aí a minha filha disse, não, coloca logo para 20 dias. E quando é 

agora eu fui pensando em tá pronto, num tava, ai ela foi e disse, não você vem na 

semana que entra [...]. Quando eu cheguei ainda foram fazer [...]. Eu esperei, a gente 

não tem condições de ficar indo pra lá e pra cá. (E05CA, novembro, 2018) 

 

Enfim, a insatisfação das famílias assentadas com a infraestrutura do P.A Jatobá 

tem provocado o abandono de casas e lotes, interferindo na permanência das famílias no 

assentamento e no vínculo do agricultor com à unidade produtiva. A dificuldade encontrada 

para produzir e escoar a produção é latente, bem como o acesso para a compra de suprimentos 

na área urbana. Toda essa situação interfere na qualidade de vida das famílias, que permanecem 

em situação de pobreza, apesar de terem tido o acesso à terra através da reforma agrária. Como 

clama um(a) dos(as) entrevistados(as) “ainda falta muita coisa pra gente ter” (E08CA, 

novembro, 2018), inclusive condições básicas para produzir e reproduzir no assentamento.  

 

Organização política e instituições presentes no P.A 

 

Politicamente, os assentados se organizam na “Associação Nova Vida do P.A. 

Jatobá”. Mensalmente os membros associados se reúnem em assembleia para discutirem os 

problemas do assentamento e fazer os devidos encaminhamentos. Desde 2017, essas reuniões 

contam com a participação de membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de 

Roraima (MST), que contribuem com a articulação política dos assentados. 
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A relação dos assentados com o MST, entretanto, não começou em 2017. 

Efetivamente, o que ocorreu a partir daquele ano é a retomada da relação política entre a base 

e a coordenação do MST, por iniciativa dos assentados.  

O MST foi crucial no processo de conquista do P.A. Jatobá, estando presente no 

momento de articulação da luta pela terra. Segundo lideranças do assentamento, esse primeiro 

momento serviu para criar um vínculo e uma identidade sem-terra que marcou aqueles que 

estiveram na ocupação da área. Esse histórico motivou os assentados a procurarem o MST, e, 

atualmente, a coordenação do movimento no estado ajuda a articular a luta política dos 

assentados por melhores condições de vida. Neste ponto, percebemos entre algumas famílias 

que há um sentimento de reorganização da luta por direitos, conforme relatou um(a) 

entrevistado(a),  

 

Chegou tempo assim que as coisas se encaminhava melhor [...] aí agora a gente um 

pouco que fraquejou né [...]. Assim, no tempo que o movimento ele era bem presente 

no começo, [...], a unificação era boa né! Agora, aí deu uma fraquejada. Aí por isso 

que a gente está nessa esperança que volte a ser que nem antes, porque naquele tempo 

tava tudo se encaminhando aí parou. Já estamos com o que... a gente tem treze anos 

que mora no assentamento, doze, treze anos, e tem uns oito anos que as coisas não 

andou, parou tudo. Para mim, que vim pra cá, eu vim através do movimento, eu acho 

que veio na hora certa, tá faltando [...] mais de organização mesmo. (E12CA, 

novembro, 2018). 
 

No processo de observação, durante as reuniões da associação, percebemos que essa 

rearticulação dos assentados(as) com o MST tem motivado a coletividade. Em meio as 

dificuldades identificamos algumas conquistas do processo de organização política no período 

2017-2018, entre as quais: a regularização institucional da associação; a organização coletiva 

da ‘Festa da Castanha’, em comemoração ao aniversário do assentamento e a organização 

participativa de uma oficina sobre temas do campo, em parceria com a Seção Sindical de 

Professores da Universidade Federal de Roraima (SESDUFRR/ANDES).   

A regularização documental da associação e realização de eleições em 2017 são 

destaques positivos observados nas conversas com os assentados(as), embora, para alguns, 

perdure a necessidade de união e organização. Alguns entrevistados(as) declaram: 

 

[...] Eu sou sócia da associação, e sempre que tem reunião ou eventos que eu posso 

ajudar eu estou ajudando. [...] eu acho que poderia melhorar. A união, está faltando 

união né! Mas a gente consegue, mesmo assim a gente consegue. Quando a gente quer 

fazer uma coisa, fazer um mutirão, no caso de almoço, a gente consegue. Mas se 

tivesse mais união, com certeza seria bem melhor. (E09CA, novembro, 2018). 

 

Noutra entrevista, outro(a) trabalhador(a) avalia que  
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[...] no termo de participação dos associados e da mesa diretora, tá devagar. Porque a 

mesa diretora nós somos 11 pessoas, mas quem comparece [...] [são poucos] [...] nas 

reuniões ou em qualquer coisa que vai fazer [...]. [...] o restante dos outros é difícil 

[...], e os participantes dos sócios também é a coisa mais difícil, porque nem a 

associação eles estão pagando (E04CA, novembro, 2018).  

 

Outro(a) participante da pesquisa, considera que as pessoas precisam participar 

mais das atividades da associação, para que os benefícios coletivos sejam conquistados.    

 

Na associação eu participo assim, porque ela é boa [...] mas o pessoal são 

[des]'organizado'. Não é uma associação que você planta um pé de milho e ele fica 

firmado ali. ‘Traz coisa ali pra dentro’, ‘vem tudo ali para aquela associação’. Mas 

[...], ta faltando coisa melhor... organização. Porque uma associação é assim: vamos 

fazer um mutirão? vumbora! Vamos arrumar 10 homens pra fazer aquilo dali? 

vumbora. Tá faltando fazer aquilo ali, vumbora lá fazer. Mas a gente chega lá, 'olha 

tem 10 homens', quando chega lá só tem 02, 03, é mal organizado, não consegue 

(E06CA, novembro, 2018).  

 

Nesses relatos percebemos que há pontos cruciais para avançar no quesito da 

organização política das famílias do P.A, ao mesmo tempo que notamos iniciativas cotidianas 

de resistências coletivas. Algumas estratégias para intensificar o envolvimento e participação 

das famílias na associação do P.A Jatobá são visualizadas na fala de alguns(mas) 

entrevistados(as), que destacam como as lideranças da associação poderiam estar mais 

próximas das famílias do P.A: promovendo cooperação coletiva, através de mutirões, por 

exemplo; permitindo o reconhecimento documental como trabalhador rural associado; fazendo 

convites para reuniões e atividades diversas. Conforme percebemos nos relatos a seguir: 

 

[...] O que me enfraqueceu com negócio de associação aqui foi isso, porque o povo 

aqui todo mundo me conhece aqui, [...], e ninguém nunca me ajudou. Então, eu deixei 

de pagar a associação porque eu preciso de um motor serra não tem, preciso de uma 

ajuda para fazer um barraco ninguém me ajuda. Então, para que essa associação? 

[...]. Então, eu tiro [...] o meu suado, [...] e dou para a associação, e quando eu preciso 

não tem. Ninguém se reúne para fazer o meu favor (E10CA, 10, novembro, 2018). 

(Grifo nosso). 

 

[...] a gente não vai lá nas reuniões. É porque eu ainda não me associei. Na verdade, 

ela não é associada daqui mesmo, ela já mora aqui há um ano, mas ela não é associada 

ainda. Porque sócio é quando tem pelo menos uma declaração (E07CA, novembro, 

2018). (Grifo nosso). 

 

Parece que vai ter reunião amanhã e foram lá convidar a gente, mas desde quando a 

gente chegamos não tinha ido o convite para a gente não (E08CA, novembro, 2018). 

(Grifo nosso). 

 

Evidentemente, além dessas questões, restam muitos problemas para superar, 

inclusive a lógica do modelo associativista muito impregnada na subjetividade das organizações 

urbanas e rurais, de que o presidente da associação é quem deve se movimentar pelas demandas 
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dos trabalhadores. Algumas famílias reconhecem que sozinho o presidente ou a diretoria da 

associação não conseguem garantir o direito de todos, entretanto, outros mantém a perspectiva 

da conquista de direitos a partir da representatividade eleita.  

Assim, a ideia de representatividade na figura do presidente gera o desânimo e a 

descrença quando o mesmo não corresponde às expectativas, criadas por grande parte do grupo, 

de conquistar melhorias para o assentamento. Consequentemente, o desinteresse pelas 

atividades da associação se dissemina e a construção coletiva da luta diminui. 

Apesar de alguns criticarem, outros endossam que o presidente “tem se virado 

bastante [...]”, e, portanto, “já conseguimos sim conquistar muita coisa, juntamente com o 

pessoal do MST, já conseguimos muita coisa”. Entre os exemplos foi citado que,  

 

O [presidente] [...] esses dias ele foi por causa da rede de energia, e eles prometeram 

que vem. Já é um avanço por causa da energia que vai endireitar. Disse que agora final 

de [novembro] eles estão entrando, [...], pra arrumar essa energia, [...]. Então já é uma 

grande coisa. E também a festa da castanha que foi realizada. (E04CA, novembro, 

2018). 

 

Além dessa conquista, foi citado ainda que "a questão das casas [do INCRA] tá 

saindo, tá devagar mas tá saindo, de pouquinho a pouquinho”. Pelo relato, percebemos que a 

reivindicação da Associação/MST para o INCRA liberar os créditos habitação que faltavam foi 

atendida. Entretanto, outro vai-e-vem, outra luta se inicia para garantir a entrega do material de 

construção das casas, conforme um(a) assentado(a), 

 
A gente ia até lá no Castelão pra ver se a mulher adianta logo mais o material, porque 

já está tudo pago, a associação já pagou o material, e tá custando por causa disso, 

porque a mulher não manda o material. Era pra chegar material ontem, não chegou, ai 

eles ficam duas, três semanas sem trabalhar, e as casas ficam paradas, desde agosto. 

[...] Foi pago 37.000,00 (trinta e sete mil) pro Castelão, a associação repassou esse 

dinheiro, e desde agosto ainda não concluíram três casas, [...]. [...] do jeito que tá, 

porque passa de mês, quinze dias, vinte dias, sem mandar material. Antigamente ela 

falava que era por causa da estrada, a estrada tava ruim, não podia mandar a caçamba 

com o material, aí agora a estrada tá boa e o material continua demorando. Nós temos 

que ir lá, até falei para o presidente para nós irmos lá falar com ela, com a dona do 

Castelão para ver se ela agiliza isso aí mais rápido. [...]. Aí tanto o presidente perde 

tempo e dinheiro, porque a associação não tem para pagar a passagem dele, cada 

qual tem que pagar a sua e ai tudo isso é prejuízo (E04CA Entrevista 04, nov. 

2018). (Grifo nosso). 

 

Percebemos nesses relatos as dificuldades cotidianas que os trabalhadores do 

campo enfrentam para acessar direitos básicos. Para cada conquista obtida através das 

reinvindicações ao Estado, outros elementos se entrecruzam, desestimulando a organização 

coletiva e intensificando a pobreza absoluta no campo. Nestas condições, os trabalhadores da 

agricultura camponesa, migram para a cidade, perdem a capacidade política de pressionar o 
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Estado pela garantia de direitos, ou encontram formas de mediar seus problemas, considerando 

a minúscula presença do poder estatal na área de reforma agrária. Tais elementos serão 

discutidos noutro item.  

Ainda em relação aos aspectos que tem estimulado a organização coletiva dos(as) 

assentados(as), cabe destacar que a  “II Oficina sobre políticas agrárias, urbanas e ambientais” 

foi realizada em novembro de 2018, pela Grupo de Trabalho de Política Agrária, Urbana e 

Ambiental da SESDUFRR/ANDES em parceria com a Associação dos Produtores Rurais do 

P.A Jatobá/MST. Para os participantes as atividades foram estimulantes e trouxeram vida à 

comunidade. Comentando acerca da oficina de agrotóxicos e agricultura familiar um(a) 

participante relatou que achou “bom [participar da oficina], porque esse negócio de veneno aí 

mesmo não é bom não, pra pele, nem para a saúde da gente. Então foi muito bom, foi uma 

experiência pra gente aprender mais (E13CA, novembro, 2018). Na avalição do outro(a) 

entrevistado(a) “[...] depois de ontem eu vi que deu vida, [...] agora eu senti mais firmeza, mais 

progresso, né? (E10CA, novembro, 2018).  

Importante ressaltar que a oficina foi construída coletivamente pelos assentados e 

professores da SESDUFRR alguns meses antes da atividade. Nessas reuniões os assentados 

colocaram a demanda em discutir sobre agrotóxicos e agricultura orgânica, infraestrutura e 

escoamento da produção e acerca da educação do campo. Assim, foram organizadas 

previamente oficinas específicas sobre cada tema e os assentados se inscreveram e participaram 

dos debates conforme o tema de interesse. Vale ressaltar que o processo de construção e a 

implementação da atividade mostram a força da organização dos assentados e as demandas por 

formação e assistência técnica.  

No tocante a interferência dos órgãos públicos, movimentos sociais e de outras 

instituições na organização e modo de vida dos(as) assentados(as), evidenciamos através da 

pesquisa sobre a influência de instituições externas no assentamento, aquelas que não exercem 

nenhuma influência (1); ou exercem pouca influência (2); média influência (3); ou, muita 

influência (4). Conforme representamos no gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Grau de Influência das instituições/movimentos, P.A Jatobá (2018) 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A pontuação referente a cada instituição foi atribuída a partir das falas e respostas 

dos assentados sobre a influência dessas instituições no assentamento. Consideramos as 

respostas mais reincidentes entre os participantes da pesquisa e elaboramos o Gráfico 12.  

Percebemos que o INCRA, por exemplo, principal autor da reforma agrária pelo 

Estado, é pouco presente na condução das políticas públicas necessárias à localidade, já liberou 

crédito instalação e credito habitação para as famílias, mas, conforme evidenciado nas falas dos 

assentados essa instituição deveria ser mais atuante, inclusive para garantir ou mobilizar a 

infraestrutura e organizar/redistribuir os lotes. Um(a) assentado(a) esclarece que o órgão se fez 

presente “só mesmo para fazer a vistoria das casas, que começaram e não terminaram”, 

referindo-se a primeira liberação do crédito habitação aos assentados (E09CA, novembro, 

2018). 

O MST, a Igreja (católica e evangélica) e a CPT são apontadas como as instituições 

ou movimentos sociais mais presentes no assentamento.  

No comentário de um(a) trabalhador(a) em relação às suas dificuldades econômica 

no P.A Jatobá, observamos o papel de uma Igreja evangélica na relação com o(a) mesmo(a), ao 

afirmar que “os irmãos da igreja ajudam, dá uma força. [...] agora vai vir um cooperador, porque 

aqui não tem um cooperador da localidade [...], então não tem como ele me ajudar. Vem um de 

Boa Vista, [...] aí dá o culto e voltam, não tem cooperador oficial aqui na vila. [A igreja] [...] é 

pouca gente.” (Entrevista 10, nov. 2018). 
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As universidades (UFRR, UERR), o Sindicato de Trabalhadores Rurais, e a 

Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (SEAPA), são consideradas 

instituições que exercem influência média no P.A Jatobá.  

Em relação as Universidades, um(a) entrevistado(a) expôs "estou vendo mais a 

participação das universidades por causa desse curso que vai vir [oficina 

GTPAUA/SESDUFRR]" (E04CA, novembro, 2018). Sobre o Sindicato de Trabalhadores 

Rurais notamos que poucos assentados são filiados e/ou participam desse tipo de organização 

política. Entre os relatos os(as) assentados(as) destacam:   

 

[...] eu tava até pagando o sindicato e parei de pagar porque eu não vejo nada de 

interesse do sindicato com os agricultores, para eles se interessarem de aposentar os 

agricultores, fazer alguma coisa entendeu, assim, incentivar os agricultores, então eu 

tava dando só dinheiro de graça (E04CA, novembro, 2018). 

 

[...] tem hora que eu penso assim, meu deus, o que foi que eu fiz, eu nunca entrei no 

sindicato, a associação que eu ainda tô dentro é essa daqui mesmo (E05CA, novembro, 

2018). 

 

 [...] não pago sindicato, só sou associada na associação, só (E13CA, novembro, 

2018). 

 

Outras instituições públicas como o IBAMA, a Prefeitura, a ADERR, o 

ITERAIMA, a EMBRAPA, e o MAPA, foram identificadas como se não exercessem nenhuma 

influência no P.A Jatobá. Notamos que, embora essas instituições já tenham se apresentado de 

algum modo no assentamento, não tem a frequência e nem exercem o papel que os assentados 

atribuem a elas. Sobre a Prefeitura do Cantá, por exemplo, um(a) trabalhador(a) diz que essa 

instituição "não tem interesse nenhum em ajudar" (E04CA, novembro, 2018). Sobre a 

EMBRAPA, identificamos que esteve no assentamento fazendo reunião, mas não houve 

continuidade na execução das propostas. Um(a) assentado(a) aponta que a referida instituição 

fez “só reunião, capacitação não […], mas por falta de interesse da comunidade. Acham 

interessante, mas aí na hora de formar grupo nunca formam, aí não tem como dar continuidade 

[…]” (E12CA, novembro, 2018). Ou seja, há uma avaliação de que pela própria falta de 

organização e união da comunidade algumas instituições não exercem seu papel como 

deveriam. Por outro lado, os assentados também reconhecem que não recebem a assistência do 

poder público em relação às políticas sociais básicas.  

Enfim, de modo geral percebemos o quanto as famílias do assentamento Jatobá 

sentem a ausência dos movimentos de organização e luta dos trabalhadores, bem como das 

instituições públicas para consolidarem experiências que fortaleçam suas lutas e seus direitos. 

Um(a) dos(as) assentados(as) menciona um caminho que acha importante seguir: 
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[...] acho que assim, o que tá faltando é o povo que está desacreditado, eu acho que o 

movimento tem como fazer essa mudança, que eles vieram para cá, e como aqui no 

assentamento nunca desenvolveram nada, nunca nada saiu do papel, da conversa, que eles 

não acreditam. Então eu acho assim que, se formassem um grupo, e mostrassem, 

começassem a mostrar, levar as pessoas para ver outros assentamentos que já funciona, 

que já deu certo, que estão trabalhando com a agricultura familiar e vivem da agricultura 

familiar, eu acho que o pessoal ia se interessar mais (E12CA, novembro, 2018).  

 

Outras faces da pobreza no P.A Jatobá: “evasões”, “desistências”, “expulsão” e 

“troca de lotes”  

 

Dentre outras particularidades que evidenciam a pobreza no P.A Jatobá e a lógica 

do desenvolvimento capitalista no espaço agrário do estado de Roraima, identificamos 

“evasões”, “desistências” e “troca de lotes” como elementos marcantes no assentamento. 

Neste ponto, cabe ressaltar que a evasão nas áreas de assentamentos é caracterizada 

através de “várias denominações, tanto pelo Estado, como pela academia, pelos movimentos 

sociais e os próprios assentados, a saber: ‘saída’, ‘desistência’, ‘evasão’, ‘rotatividade’, 

‘abandono’, ‘venda’ e ‘troca de lotes’” (COSME, 2016, p. 179). Entretanto, interpretar a 

essência destes fenômenos requer uma análise articulada ao conhecimento do processo do 

capital na agricultura, “da forma como ele cresce através da apropriação do trabalho do 

trabalhador.” (MARTINS, 1981, p. 158). 

Neste sentido, embora o P.A Jatobá represente a conquista do espaço socioterritorial 

agrário pelos camponeses, caracterizando-se como lugar de resistência, a permanência dos 

trabalhadores na terra é constantemente ameaçada pelos distintos interesses do desenvolvimento 

capitalista no campo. Portanto, o fato de terem conquistado a terra, representa aos camponeses 

assentados “uma transição da luta pela terra à luta na terra” (COSME, 2016, p. 186). 

Além de padecerem com as tensões e desafios das dificuldades de acesso às políticas 

de saúde, educação e infraestrutura, os camponeses assentados são frequentemente tencionados a 

se transformarem em trabalhadores assalariados ou desempregados, seja na cidade ou no campo. 

Esse movimento, impulsionado pela lógica contraditória do desenvolvimento capitalista na 

agricultura, as vezes impõe aos camponeses do P.A Jatobá a necessidade de comercializarem suas 

benfeitorias e repassarem seus lotes como estratégia de enfrentamento da pobreza. Quando isso 

ocorre, a interpretação imediata da sociedade e do próprio Estado é a de que os assentados desistem 

do direito de usufruir da Política de Reforma Agrária. 

Entretanto, cabe concordar com Cosme (2016, p. 179), quando defende “a noção de 

expulsão camponesa em detrimento do próprio conceito de evasão”, ao perceber que o referido 

termo coloca “a priori a responsabilidade do ato sobre os sujeitos envolvidos nos processos”. 
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Efetivamente, “a expulsão de camponeses assentados se apresenta, materialmente, como uma das 

diversas faces que constitui a histórica contrarreforma agrária no Brasil.” (COSME, 2016, p. 179). 

 No assentamento Jatobá, percebemos que a identificação e pertencimento ao 

mundo camponês estabelece inicialmente àqueles que enfrentam a pressão do movimento de 

expulsão, materializado sobretudo pela situação de pobreza absoluta, a busca de alternativas 

para continuarem se reproduzindo no espaço agrário. Neste sentido, um(a) dos(as) 

entrevistados(as) esclarece, por exemplo, que a falta de infraestrutura e o precário acesso ao 

lote, o(a) mobilizou a trocar o lote por um terreno na agrovila como saída para permanecer no 

assentamento e viabilizar sua produção, mesmo que em menor escala.   

 

Eu tinha um lote. Eu tô aqui dez anos para ver se eu conseguia entrar no lote, fazer alguma 

coisa. Ele [o esposo] é deficiente. No inverno a gente não entra de moto. [...] Nem agora 

de moto entra. É na vicinal três, [...] passei para outro. Eu já estou numa idade, mais de 

sessenta [...]. Agora se tivesse uma estrada boa, porque a gente tem moto, a gente tava lá 

dentro, não tinha problema. Mas assim? [...] (E14CA, novembro, 2018). 

 

Outra situação encontrada configura os casos de camponeses(as) assentados(as) que 

ficaram com lotes em áreas inapropriadas para o cultivo, devido ao uso anterior da terra para 

plantação de capim. Certamente realizado ilegalmente por aqueles que representam a “classe 

dos proprietários” que desejavam se apropriar da terra devoluta. Percebemos que mesmo após 

a transformação da área devoluta em assentamento e conquista do lote, as famílias enfrentam 

as contradições deixadas por aqueles que tencionaram garantir o processo de territorialização 

do capital monopolista na agricultura. Uma das famílias que caracteriza essa situação ressaltou: 

 

[...] o nome do sitio é Sítio Terra Boa, mas na verdade não vale nada, só presta mesmo 

para capim. Por isso que estou mexendo na minha lá da [outra vicinal]. [...] eu e meu 

marido [...] o pai dele faleceu e deixou uma casa, ele vendeu e comprou um terreno lá 

[...]. [...] Mas lá a terra é boa, se você vê, dá prazer. (E02CA, junho, 2018).      

 

A alternativa de alguns assentados(as) que ficaram com lotes em áreas mais difíceis 

para o cultivo de alimentos, mas possuem renda básica para investir nos seus plantios, é tentar 

ter acesso a outro lote, considerando que não possuem assistência técnica pública e nem podem 

pagar por ela, de modo que não têm orientação de como recuperar a área de terra que já 

possuem. Esse grupo vê essa possibilidade como alternativa para permanecer no assentamento.  

Entretanto, a aquisição de outro lote no próprio assentamento se dá pela via 

daqueles que não encontraram mais saídas, não possuem renda mínima para iniciar a produção 

e garantir a vida material, abdicam do lote e comercializam as poucas benfeitorias. Nestes 

termos, ocorre o que Oliveira (1995, p. 292) chama de “um processo de expropriação no seio 

da própria produção camponesa”, onde o camponês mais capitalizado anexa, através da compra 
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ou troca, a terra daqueles que, ou buscaram outro lugar para a reprodução camponesa, ou foram 

alvos da proletarização.  

Nos termos de Oliveira (1995, p. 293), 

 

Para entendermos este processo devemos recordar que o desenvolvimento das forças 

produtivas, que colocam o avanço tecnológico a serviço das empresas capitalistas para 

poder aumentar a exploração dos trabalhadores, também está disponível no mercado 

para os camponeses. Portanto, uma parte do campesinato também tem elevado o grau 

de produtividade do trabalho familiar camponês. Em muitos casos tem mesmo 

conseguido acumular uma poupança e reaplicar na compra de mais terras – de seus 

vizinhos por exemplo, que podem não ter tido a mesma possibilidade de acumulação 

ou porque optaram pela migração, ou ainda porque foram expropriados sumariamente. 

 

No caso específico citado acima, no relato do(a) camponês(a) do P.A Jatobá, cabe 

ressaltar que não se trata de trabalhador(a) com acesso a pacotes tecnológicos, ou que conseguiu 

acumular poupança e investir na ampliação da área do estabelecimento para aumentar sua 

produção. Notamos claramente que a aquisição de outro lote não se deu com recursos resultante 

de poupança gerada pela produção agrícola. Todavia, vale destacar que, apesar de poucos, 

existem camponeses do P.A Jatobá com as características citadas por Oliveira (1995).  

As famílias que buscam outros lotes solicitam ao INCRA que regularize a situação, 

pela via da transferência de lotes, quando se legaliza a troca de um lote pelo outro; ou pela via 

da regularização de filhos/filhas e suas respectivas famílias no P.A, quando há demanda por 

moradia e produção de outros núcleos familiares da família assentada. Mas há casos do 

problema da regularização se perdurar, sobretudo quando o INCRA não é acionado.  

Doutro lado, as famílias que são expulsas pelo movimento do capital no campo, que 

impulsiona a pobreza relativa e absoluta, também geram, contraditoriamente, uma alternativa 

para outras famílias camponesas ativarem a produção na terra, ou abrem espaço para os 

especuladores vinculados aos interesses de explorar os recursos naturais ou promover a 

territorialização do capital na área de assentamento.  

Em relação às famílias que conseguem adquirir as benfeitorias dos camponeses 

expulsos e passam a viver no assentamento, observamos que, geralmente, as famílias expulsas 

entregam uma declaração de desistência ao INCRA ou aos novos camponeses disponíveis a 

viverem no assentamento. Estes, por sua vez, procuram o INCRA para regularizar a situação, 

mas enfrentam a morosidade do processo de fiscalização, que visa avaliar se cabe à nova família 

moradora o direito de ter acesso regular à terra pela via da Política de Reforma Agrária. Neste 

sentido, um(a) entrevistado(a) relata,   

 

[...] eu ainda não sou assentada aqui. Porque nós adquirimos esse lote aqui e aí já andei 

no INCRA para pegar um documento, um assentamento e eles só dizem que “não, 
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vamos fazer o assentamento é lá, vai uma equipe de vistoria”, mas nós já estamos mais 

de ano aqui e essa equipe não apareceu. E ai nós estamos aqui.  [...] [Aqui] Estava 

desocupado. [...]. É, por isso que estamos tentando. Passaram só um documento assim: 

“eu passo essa terra para uma família”, mas não colocou família de ninguém, no nome 

de ninguém, aí ficou sem validade. [...]. [Mas isso] Tem [como resolver], eu já fui lá 

no INCRA, já levei lá. Dá para resolver. Cancelaram o nome da pessoa que estava no 

assentamento. Só que ele disse para eu ficar aqui, porque quando a equipe viesse me 

assentava. [...] Até hoje estou esperando essa equipe aparecer. Estou morando, no dia 

que ela aparecer [...]. Eu preciso da terra! (E07CA, novembro, 2018). 

 

A expulsão de várias famílias camponeses e a ausência de regularização dos seus 

lotes para a reprodução de trabalhadores que procuram a possibilidade de viver e produzir no 

assentamento, impulsionou a comunidade do P.A Jatobá a destinar áreas coletivas de terra para 

novas famílias camponesas que procuram o assentamento ou para aquelas que não foram 

contempladas no processo de distribuição dos lotes. Essa ação foi materializada através da 

divisão de uma área coletiva do P.A em chácaras, com a intenção de motivar a produção 

agrícola e impulsionar a densidade demográfica do P.A. Uma família que chegou ao 

assentamento em condições de pobreza absoluta, por exemplo, identifica a oportunidade de ter 

a chácara como espaço para sua reprodução, conforme o relato abaixo:  

 

[...][quando cheguei na] chácara, eu plantei essa chácara todinha, de facão, eu e ela, 

eu cheguei a plantar a chácara de facão, plantei milho [...], plantei um litro de feijão, 

plantei melancia, quiabo, maxixe, abóbora, comi muito milho, [...] a gente comeu o 

verde o que ficou eu ensaquei. Olha meu milho, ainda tem 4 sacos de milho e um de 

plantar. (E10CA, novembro, 2018). 

 

Entretanto, ao passo que a criação dessa alternativa aparece como proposta de 

enfrentamento da pobreza, na medida que abre a possibilidade de outras famílias camponesas não 

assentadas viverem no assentamento e produzir, também tem desdobramentos contraditórios à 

intenção da comunidade, na medida que foi realizada sem o acompanhamento do INCRA para 

efeito de regularização e se tornou objeto de especulação e interesse de madeireiros da região, que 

sem identificação aproveitam para ocupar áreas e fazer negócios, usufruindo dos recursos naturais, 

sem qualquer licença ambiental. Conforme percebemos num relato: 

 

[...] aí já deixaram cortar toda a área da associação, fizeram chácara. [...]. [...] não 

concordo [com o que aconteceu em relação às chácaras]. Eu concordava o seguinte, 

por exemplo, a associação tem essa área, chegar uma pessoa carente, que vem dum 

canto e tal, [aí] tem um lugar pra fazer uma casinha, pra pessoa ter um lugar pra fazer 

uma roça pra sobrevivência. Mas a terra [é] da associação. Por exemplo, você faz aqui 

uma roça, você produz ali o arroz, o milho, o feijão, a mandioca. Mas a terra é da 

associação, não é sua. Se você for fazer outra, faça, mas sempre é da associação. Agora 

aqui não, o pessoal cortaram tudo ai, dividiram em chácaras, [...] é dos dois lados, [...] 

são dois lotes [...] têm dois mil ai de fundo, cortaram até o último de chácara. Aí uns 

já venderam, outros pegaram hoje, quando é amanhã já venderam e aí vão vendendo 

pra outro, é só negócio, produção só da madeira, que alguns já cortaram a madeira. 

(E01CA, junho, 2018). 
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Tensionados pelas diversas contradições que permeiam a lógica do 

desenvolvimento capitalista no campo, que intensifica a acumulação/pobreza, há aqueles 

camponeses que buscam trabalho em propriedades localizadas no entorno do assentamento para 

manter a posse dos seus lotes e viabilizar a própria produção num momento oportuno. Entre 

essas famílias identificamos a situação de pobreza absoluta, o interesse em permanecer no lote 

e a venda da força de trabalho aliada a produção agrícola em propriedade de outrem, no regime 

de “meia”. Nessa condição um(a) camponês(a) assentado(a) relatou: 

 
[...] Aí eu venho aqui assim [...] quando eu venho limpar [...], mas eu tô morando lá 

mesmo. Lá é uma área de fazenda [...]. A gente ainda não tá trabalhando com a horta, 

tá fazendo 3 meses que eu tô lá, a gente foi nesse objetivo, só que a gente ainda não 

começou, até o final do mês é pra gente começar, que ele vai mandar ‘aradar’ [...] pra 

gente iniciar a horta, [...] de metade. (E13CA, novembro, 2018).       

 

As estratégias de reprodução camponesa criadas pelas famílias do P.A, revela que 

“nem sempre o processo de expropriação atua em termos absolutos no campo” (OLIVEIRA, 

1995, p. 291). Uma parte do campesinato recusa a proletarização absoluta e procura parcerias 

que possam dinamizar, mesmo que futuramente, a continuidade do trabalho familiar camponês 

no próprio lote. Nos termos de Oliveira (1995, p. 291) não há “ uma lei absoluta que revela 

apenas a expansão das relações de trabalho assalariado, mas, igual e contraditoriamente, a 

expansão de outras relações de trabalho não capitalistas, como a parceria por exemplo”.  

Deste modo, notamos que a pobreza absoluta, mobilizada pela tendência de 

subordinação do camponês ao capital, é um fenômeno latente no P.A Jatobá, entretanto, as 

famílias camponesas buscam a partir da troca ou transferência de lotes; da venda da força de 

trabalho e produção no regime de meia em fazendas do entorno do P.A; do corte de áreas 

coletivas em chácaras para novas famílias que chegam ao P.A; alternativas para resistir e 

produzir no assentamento.  

A criação dessas alternativas são permeadas de novos sonhos e perspectivas, apesar 

da força da expulsão/expropriação promovida pelos interesses dos processos de 

territorialização do capital monopolista na agricultura e de monopolização do território pelo 

capital monopolista (OLIVEIRA, 1995, p. 284). Entre os sonhos, as famílias desejam a união 

da comunidade, conforme relata um(a) camponês(a), 

 

eu tenho muitos sonhos [...] a gente fala muito em união, na verdade ter união é muito 

bom, nós se unirmos aqui como nós éramos antes, quando nós chegamos, ‘vamos 

fazer um mutirão?’, todo mundo ia fazer o mutirão. Oh, isso daqui oh tá bonito, num 

tá? Tá, mas se todos nós tivéssemos todos unidos [...] tava mais bonito porque tava 

roçado todinho. Então, a união faz a força e o povo vai construir. É o que eu desejo 
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muito. O meu sonho aqui no assentamento é o desenvolvimento, muitos projetos [...] 

escola, saúde, estrada e muita força e coragem! (EL3CA, junho, 2018).  

 

Além disso, um desejo muito presente entre os(as) camponês(as) assentados(as) é 

a finalização da obra da escola. Como destaca outro(a) trabalhador(a) [...] “meu sonho, o que 

eu queria, que desejo aqui pro Jatobá é aquela escola ali, para nós todos estudar, crianças e 

adultos, e uma boa educação de qualidade.” (EL4CA, junho, 2018). Reiterando esse desejo 

outro(a) assentado(a) destaca a importância da escola e da melhoria do acesso para o P.A. ao 

afirmar que  

 

um primeiro sonho é a conclusão dessa escola, para que as crianças possam ter mais 

dignidade, uma escola melhor, um espaço para que elas possam brincar [...] e também 

algum tipo de entretenimento para os jovens, e também formação para que eles 

possam continuar [...], e estrada, a gente vive isolado aqui dentro, muitas coisas 

acontecem e a gente não sabe porque a gente vive isolado aqui. (EL5CA, junho, 2018) 

 

Por fim, percebemos que as estratégias dos camponeses do P.A Jatobá para 

enfrentar a pobreza e manter seus modos de vida no espaço agrário se apresentam na resistência 

em não vender seus lotes, em produzir seus alimentos, em lutar por melhores condições de 

educação no assentamento. A resistência tem sido a palavra de ordem desde o momento da 

ocupação até a atualidade, afinal “[...] graças a esse lote também, muita coisa já melhorou.” 

(E12CA, novembro, 2018). 

 

3.3.2 O Projeto de Assentamento Dirigido Anauá: expressões e formas de enfrentamento 

da pobreza e da questão agrária 

 

Histórico e localização  

 

No Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (P.A.D. Anauá) (Mapa 2), espaço 

agrário da região Amazônica brasileira, localizado no estado de Roraima, também se evidencia 

o fenômeno da pobreza, resultante do ciclo de acumulação do capital, intensificado na região a 

partir dos anos 1960. Simultaneamente, este assentamento representa, igualmente, um processo 

de enfrentamento da pobreza, sob duas perspectivas, a dos trabalhadores camponeses, em sua 

grande maioria migrantes do norte e nordeste, e a do Estado, profundamente atrelado aos 

interesses da territorialização do capital no campo.  

Deste modo, discutir as condições de vida e produção, destacando os processos que 

expressam a materialidade da pobreza no P.A.D. Anauá, exige observar aquelas perspectivas, 

que se relacionam, contraditoriamente, nos processos de construção do referido assentamento 
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dirigido. Em síntese, O P.A.D. Anauá é construído e consolidado pelos camponeses assentados 

e não assentados, e regulamentado pelo Estado através do INCRA, como uma estratégia de 

enfrentamento da pobreza e para amenizar os conflitos agrários em outras regiões do país, além 

disso, ele também é espaço agrário marcado pelo fenômeno da pobreza.    

O P.A.D. Anauá, localiza-se no sul do estado de Roraima (Mapa 2), no município 

de Rorainópolis, em pleno Bioma Amazônico de floresta. É o mais antigo iniciado no estado, 

em processo de desenvolvimento desde o ano de 1975. No Mapa 2, conforme exposto na 

introdução, percebemos a localização do assentamento e sua imensa área territorial.  

Conforme observamos no mapa 2, o município de Rorainópolis está localizado na 

porção sul do estado de Roraima, mais precisamente limitado ao Norte a Oeste com município 

de Caracaraí, ao Sul com o estado do Amazonas, e ao Leste com os municípios de São Luiz e 

São João da Baliza. O acesso para o referido município é pela Rodovia Federal BR-174, a partir 

da cidade de Boa Vista, capital do estado, sentido sul, totalizando aproximadamente 294 km de 

percurso (RODRIGUES et al, 2014, p. 15).  

Este município é o segundo maior do estado de Roraima, e assume grande 

importância porque se localiza no meio do percurso entre Boa Vista/RR e Manaus/AM. Com 

essa localização estratégica, Rorainópolis concentra a 2ª maior população do estado com 24.279 

habitantes (IBGE, 2010; SOUZA &VERAS, 2014, p. 43).  

O P.A.D. Anauá é “um dos mais importantes e o primeiro a se consolidar no sul do 

estado de Roraima, nascido como resultado de uma colonização cuja origem deita raízes em 

programa genuinamente oficial” (MORAES, 2009, p. 60). Instalado legalmente em  07 de 

outubro de 1975, pela Resolução nº 141, o Projeto de Assentamento Vinagre, recebeu 

posteriormente a nomenclatura de Projeto de Assentamento Dirigido Anauá, pela Portaria nº. 

095, de 11 de junho de 1979. 

A pesquisa com um grupo de camponeses produtores de alimentos orgânicos, 

assentados e não assentados oficialmente no P.A.D. Anauá, nos aponta inicialmente que 

chegada de várias famílias no sul de Roraima a partir dos anos 1980 representa, essencialmente, 

a trajetória da luta dos trabalhadores camponeses contra a pobreza e pelo direito a terra de 

trabalho. A partir de seus relatos é possível conhecer o processo de constituição do P.A.D. 

Anauá, no bojo dos incentivos do Estado à expansão do capital na Amazônia. 

De modo geral, vários grupos camponeses se deslocaram, especialmente do 

nordeste e norte do país, para a região Sul do Território Federal de Roraima entre os anos 1970 

e 1980, na perspectiva de garantir a sua reprodução, constantemente ameaçada pelas 

contradições do modo de produção capitalista, que ativa conflitos socioterritoriais e ameaça a 
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reprodução da natureza. Este movimento coaduna com a afirmativa de Martins (1981, p. 17) 

quando considera que “o camponês brasileiro é desenraizado, é migrante, é itinerante. A história 

dos camponeses-posseiros é uma história de perambulação”.  

Alguns desses camponeses não possuíam a posse da terra e trabalhavam em 

propriedades de outros(as) antes migrar para o Território Federal de Roraima. A migração surge 

como alternativa de ter acesso ao trabalho familiar na terra, de forma autônoma. Numa das 

entrevistas, por exemplo, um(a) trabalhador(a) esclarece: “a minha mãe foi lá [no Pará] e 

perguntou se a gente queria vir pra cá, que aqui era muito bom para a pessoa viver, tinha 

emprego, negócio de gado. Nesse tempo meu marido trabalhava como vaqueiro, que a gente 

não tinha terra, né! Aí depois o pai conseguiu esse terreno aqui, o INCRA doou pra gente, aí 

a gente veio pra cá em 2002.” (E01RO, outubro, 2018). (Grifo nosso).  

No mesmo sentido, outro(a) camponês(a), também advindo do Pará, onde há um 

número alto de registros de conflito por terra, reafirma que a perspectiva da migração estava 

atrelada ao sonho de produzir, de ter o próprio espaço para a reprodução familiar. Assim afirma: 

“[...] lá [no Pará] nós não tinha terra né, eu morava no lote da minha mãe. Aí eu queria muito 

ter um pedacinho de terra pra mim, né? Aqui aliás tem uma diferença grande da de lá, mas 

eu tinha esse sonho de ter minha terra, ter minha casa, minhas coisas. Porque no lote dos outros 

nunca é como o da gente né?” (E03RO, outubro, 2018). (Grifo nosso). 

De modo geral, as famílias entrevistadas explicam a necessidade de migração para 

o Território Federal de Roraima, por várias fatores: buscavam a terra de trabalho, fugiam das 

dificuldades de acesso à agua no Maranhão, buscavam alternativas no “garimpo”, buscavam 

melhores condições de trabalho, enfim, lutavam contra a pobreza e a questão agrária. 

Dentre aqueles que fugiram das dificuldade de acesso à agua, um relato explica  

 

[saímos do Maranhão] porque tava muito ruim, as terras não tinha água suficiente. A 

gente carregava água [...]. Onde o meu pai trabalhava a gente carregava água daqui de 

uma cidadezinha, uma vilazinha, pra levar pra lá onde a gente tava trabalhando, 

interiozão mesmo, era muito difícil! (E10RO, novembro, 2018).  

 

Portanto, a região Sul do Território Federal de Roraima, ao contrário, era aquilo que 

os trabalhadores buscavam: terra e água em abundância. Como relata um dos(as) 

entrevistados(as):  

 

[...] teve um vizinho nosso que ele veio, um senhorzinho, ele até já morreu. Ele veio aqui, 

descobriu o outro lado, disse que era muito bom pra cá, tinha muita água, tinha muita mata, 

bom de trabalhar, né! Que a pessoa sempre da agricultura pensa logo na mata, para 

trabalhar né! E aí ele veio aqui, conheceu, aí chegou lá ele conquistou umas famílias, aí já 

tinha esse projeto do Ottomar de trazer as pessoas. (E10 RO, novembro, 2018). 

 



166 

Chama atenção as famílias que buscavam melhores condições de trabalho. Embora 

já tivessem tido acesso à terra, inclusive pela via da Política de Reforma Agrária, haviam 

famílias que migravam mesmo assim. Em busca de estrutura para produzir e comercializar com 

mais autonomia. Nos termos de Martins (1981, p. 17), este processo explica que “tanto o 

deslocamento do posseiro, quanto o deslocamento do pequeno proprietário são determinados 

fundamentalmente pelo avanço do capital sobre a terra”.  

Conforme relata um dos camponeses: 

 
[No Pará eu era] Assentado, documentado, tinha título definitivo, fiz muitos 

financiamentos lá, o Banco do Brasil financiava arroz, milho...naquele tempo os créditos 

que tinha era só arroz, milho, arroz, milho... e depois cacau...lá financiei cacau, lutei por 

lá, quando chegou a época de produzir a vassoura de bruxa tomou de conta, não tinha 

controle, aí isso foi o que mais me esmoreceu, além de não ter estrada, não ter 

desenvolvimento nenhum, não se tinha assistência nenhuma de Governo [...], 

tecnicamente nós tinha assistência da CEPLAC, é um pessoal que assistia a gente muito 

bem, os técnicos da CEPLAC. Mas devido não ter estrada, não ter nada, a vassoura de 

bruxa veio e tomou de conta de toda a nossa renda. Nós éramos 350 produtores lá no 

município, tudo financiado. Então foi tudo pra baixo. Deles que já estavam bem, já 

estavam com cinco, seis anos já produzindo, tinha deles que já tinha uma casa boa, já tinha 

um carro, um gadinho. E eu, tava começando quando eu comecei a produzir vassoura 

tomou conta, foi no sexto ano. É uma praga do cacau, um fungo que não tem controle. 

Hoje não, hoje já tem controle, nem dá mais, a CEPLAC hoje tá plantando uma semente 

que dificilmente dá vassoura, inclusive eu tenho dele aqui. Então por causa disso foi que 

eu saí do Pará. Lá deixei minha mulher sepultada, mais uma filha e aí eu vim para cá. 

Minha família já estava toda aqui. Meu pai veio pra cá em 78. Quando eu saí para o Pará 

[do Maranhão para o Pará], ele saiu pra cá. Então já estava tudo aqui.  Então eu achei 

melhor vir pra cá. (E04RO, outubro, 2018).  

 

A partir desse relato percebemos que a identidade camponesa é reconstruída por 

aqueles que insistem em procurar novos espaços para sua reprodução e (re)criação, na medida 

que lhes é negada a possibilidade de autonomia. Não é necessariamente o acesso ao 

financiamento ou ao acompanhamento técnico que garantem a permanência do camponês na 

terra. Ou seja, o padrão de pobreza que o camponês vivencia não é alterado pelo fato de ter 

acesso à terra e ao financiamento. Tem relação com a estrutura do capital, que inviabiliza 

qualquer alternativa à plena autonomia do trabalho camponês.  

Neste sentido, se percebe, por exemplo, a insistência dos órgãos financeiros em 

estabelecer o que o trabalhador devia produzir. Os financiamentos eram destinados para os 

interesses do capital e não do trabalhador. Aqui se percebe como se produz o processo da 

monopolização do território camponês pelo capital.  

Como alternativa, o camponês se distancia da perspectiva hegemônica do capital e 

busca outros espaços para se reproduzir socialmente, de forma mais autônoma. Neste caso, é 

interessante ressaltar que aquele mesmo camponês, mais contemporaneamente, sente a 
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necessidade de novamente abstrair-se do processo de monopolização do território camponês, 

ao buscar consolidar a produção orgânica na intenção de se tornar independente em relação ao 

uso de agrotóxicos na produção familiar camponesa.  

O desejo de ter melhores condições de vida e trabalho no campo aliado à política 

de incentivo à migração camponesa para as terras da Amazônia, no bojo do projeto militar para 

ocupação da fronteira, foram fatores determinantes para acelerar a ocupação do espaço agrário 

do Território Federal, especialmente no sul de Roraima. Num relato é possível perceber como 

se deu esse processo: 

 

[...] já tinha esse projeto do Ottomar de trazer as pessoas. A pessoa vinha até Belém e 

de Belém pra cá a responsabilidade era dele, ele que pagava a passagem de navio, a 

gente vinha de navio até Manaus e de Manaus a gente vinha de ônibus, [...] menina e 

a estrada! Não, eu não lembro, parece que nós nem viemos de ônibus, parece que nós 

viemos foi num caminhão. Nem lembro mais direito, eu tinha uns 12 anos [...] (E10 

RO, novembro, 2018).  

 

O objetivo do Governo do Território Federal, sob a direção da política da Ditadura 

Militar, era garantir a ocupação do espaço, a abertura da mata, a produção de alimentos baratos 

para a reprodução da força de trabalho na fronteira da Amazônia brasileira para a produção e 

acumulação do capital. Os relatos abaixo, por exemplo, destacam esses objetivos:  

 

[...] em 81, [...] nós viemos no tempo que Ottomar estava trazendo as famílias para cá, 

aí pegamos o embalo. Ficamos direito aqui [em Rorainópolis], era tudo mato ali no 

tempo que nós chegamos, só tinha a vicinal 1 e a 2. Aí nós ficamos lá num barracão 

lá perto assim, na BR sabe, só que era onde é Rorainópolis. (E10RO, novembro, 

2018). (Grifo nosso). 

 

[...] a CODESAIMA ela desenvolvia um trabalho com os produtores! [...] tinha a 

questão do grão né, do milho, do feijão, e o arroz. Ela [a CODESAIMA] comprava o 

arroz e o feijão pra cesta básica. O frango aí pra cesta básica para as escolas. E o milho 

pra, [...] o projeto do frango que ela desenvolvia. Eles compravam dos produtores. 

(E12RO, novembro, 2018). 

 

A Companhia de Desenvolvimento de Roraima (CODESAIMA), citada por um dos 

entrevistados, foi criada no ambiente de incentivo à ocupação do capital na Amazônia pela 

Ditadura Militar. Foi instituída através da Lei nº 6.693, de 3 de outubro de 1979, que no 

cumprimento do artigo 82 do Decreto-lei nº 411, de 8 de janeiro de 1969, demandou do poder 

executivo federal a constituição de Companhias de Desenvolvimento, sob a forma de 

sociedades por ações, para “promover o desenvolvimento rural e urbano no Território” nos 

moldes do capital. Atualmente a instituição é vinculada ao poder executivo do estado de 

Roraima (BRASIL, 1979; 1969).  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.693-1979?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0411.htm#art82
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Notamos até aqui a articulação entre as ações do governo estadual, sob comando de 

um militar, e os interesses mais gerais da política da Ditadura Militar para a Amazônia 

brasileira. Nessa dinâmica, o processo de criação do P.A.D. Anauá se instaurou pela ampla 

divulgação de que havia muita terra sobrando em Roraima. Naquele momento, as condições 

primárias precisavam ser instituídas a partir da ocupação camponesa. Aqueles camponeses que 

se interessavam em ficar, ocupavam um lote e depois buscavam a aprovação da sua inscrição 

pelo INCRA em Brasília. Alguns relatos dão conta desses dois indicativos da ação política dos 

governos militares territorial e federal:  

 

Aí ele [o irmão] falou para mim, [...] chegou lá [no Pará] e disse [...] ‘lá [em Roraima] 

estão dando terra, lá’ ai eu perguntei logo assim ‘e as terras lá são boas?’, e ele disse 

‘são’, ‘pois eu vou!’. Aí nós viemos. Só que eu me enganei muito oh, porque essas 

terras daqui é fraca demais, muito diferente das de lá. E eu não nego para vocês não, 

tem hora que me dá vontade de voltar para lá (E03RO, outubro, 2018). (Grifo nosso). 

 
é porque nesse tempo aqui ainda num tinha [inscrição][...] ainda não precisava se 

inscrever né, tinha terra sobrando né. Você [...] escolhia o terreno e ia lá no 

INCRA dava a documentação e pronto. Tinha terra, num tinha gente pra todos os 

terrenos, num precisava nem essa questão de se inscrever pra esperar. Não tinha [esse 

negócio de disputa,] não (E02RO, outubro, 2018). (Grifo nosso). 

 
Aí naquele tempo estavam fazendo assentamento, aí [alguém do INCRA] falou pra 

mim [...] a senhora tem que fazer o assentamento daquele terreno, eu disse 'tá bom', 

'traz teus documentos, traz teus dados tudinho que eu vou fazer uma cartinha 

pra senhora'. Naquele tempo mandava a cartinha pra Brasília, aí de lá que vinha 

a liberação, se eu podia ser assentada ou não, e não é que eu fui [assentada]. [...] Eu 

só sei que daí pra cá vem vindo, [...] recebi o assentamento, [...] depois eu recebi o 

meu título. [...] Já tá pago, quitado! Falta só a escritura agora. (E03RO, outubro, 2018). 

(Grifo nosso). 

 

No bojo das contradições, uma das vantagens da ocupação do P.A.D. Anauá, 

conforme o relato de um(a) dos(as) camponeses(as) entrevistados(as) foi a conquista de um 

lugar melhor:  

 

[...] quando eu vim aqui a primeira vez, eu digo ‘meu Deus do céu, perdi meu tempo 

todinho no Pará, um lugar tão bom, aqui parece que era o céu sabe, a vista lá. Porque 

aqui tudo era melhor que lá mesmo, bem melhor. Então foi isso que me trouxe pra 

cá...[...]. E não pretendo sair daqui mais pra lugar nenhum [...]. Já faz 15 anos”  

(E04RO, outubro, 2018).  

 

Para outros, nos anos 1990, a migração em direção ao estado de Roraima continuava 

sendo uma alternativa de encontrar um lugar melhor e ter acesso à terra, na perspectiva de 

enfrentamento da pobreza e da questão agrária. Ao fazer um resgate da sua chegada no P.A.D. 

Anauá até os dias atuais um(a) camponês(a) assentado(a) reitera essa direção, ao dizer: 
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[...] cheguemos aqui em 95 [...] em Rorainópolis. [...] aí meti a mão no bolso tinha 5 

real todinho. Aí pra hoje né, pra hoje quem veio com 5 real hoje tá rico né cara! [...] 

com três meses que eu tava aqui, aí eu fui direto e fiz assentamento [...] fiz cadastro 

logo no assentamento [...]. [...] com três meses que tinha feito o cadastro lá já veio 

2.640 custeio, o fomento com custeio e tudo. [...] eu comprei logo um barraquinho, 

um terreno com barraco e tudo, aí comprei as coisas de dentro que não tinha nada 

mesmo, comprei tudo, aí sobrou um trocado, fiz a roça, aí pronto [...]. Aí em 2004 [...] 

trouxeram o título. [...] eu tô lá até hoje! [...] Tá faltando 3 parcelas pra mim terminar 

de pagar. [...] Aí vai dar entrada pra escritura pública. Quando pagar o título dá entrada 

pra escritura. Aí espera dez anos, aí recebe. (E05RO, outubro, 2018).  

 

Entre os problemas enfrentados pelos migrantes que chegaram no Sul do Território 

Federal de Roraima nos anos 1980, a incidência da malária foi marcante, um(a) camponês(a) 

esclareceu:  

[...] eu cheguei e eu não sabia que dava malária pra cá e os meus meninos eram tudo 

pequenininho, muié do céu, [...] choravam dia e noite pra voltar, ir embora, porque aqui 

não era lugar de gente morar não, um lugar desse dá muita malária. Malária pra mim só 

dava em garimpo e aqui dava no interior, nas colônias. (E03RO, outubro, 2018).  

 

Atualmente, a transmissão da malária pelo mosquito continua vitimando as famílias 

que vivem no P.A.D. Anauá. Como alternativa algumas famílias continuam produzindo nos 

seus lotes, mas optam em residir na sede de Rorainópolis, onde consideram haver menor 

possibilidade de ser novamente infectadas. Um dos assentados que mudou para a sede 

municipal fugindo da doença destaca: 

 

Quando morávamos lá era toda a família, o filho e a mulher. [Agora] Eu tô aqui na 

cidade [...] por causa da malária. Dá muita malária lá. Aí o pessoal só vivia doente. 

[...] eu peguei quatro uma emendada na outra, aí minha mulher pegou bem quatro ou 

foi cinco [vezes] e o menino pegou duas. [...]. Nós moremos lá três anos sem dá 

malária, depois começou a dá malária, aí foi o tempo que a gente veio pra cá, tá com 

um ano e pouco aqui. (E11RO, novembro, 2018). 

 

Além dessa situação relacionada às demandas na área da saúde que ainda persistem 

no P.A.D. Anauá desde a sua criação, observamos ainda as problemáticas oriundas da grilagem 

de terra na região. O relato de muitas famílias evidencia que mesmo nos anos 1980, apesar de 

haver muita disponibilidade de terra, já existia disputa pela terra, uma disputa velada. Aqueles 

que buscavam se apropriar de fatias maiores de terras, melhores e mais bem localizadas 

começaram a montar suas fazendas na região desde esse período. Atualmente, numa excursão 

pelo assentamento é evidente a transformação dos antigos lotes em grandes fazendas da 

pecuária. A apropriação de grandes áreas devolutas para posterior regularização de forma legal, 

começa desde esse período no espaço agrário do entorno e no próprio P.A.D. Anauá.  

Diante da disponibilidade de muitas áreas de terra devoluta no período de criação 

do P.A.D. Anauá, os trabalhadores camponeses que chegavam no Território Federal agiam de 
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modo a evitar conflitos e confrontos abertos, ou seja, buscavam outras áreas onde poderiam 

permanecer, trabalhar e produzir em paz. Num dos relatos sobre essa situação, um(a) 

assentado(a) destaca 

 

[meu primeiro lote] era na [vicinal] um. Aí como era no final da um, aí tinha um 

fazenderão grande lá, ele tava grilando os terreno. Aí nós broquemos, fumo lá 

broquemos, nós era cinco. Juntemos os cinco broquemos as frente dos cinco lotes, era 

dois dum lado e três do outro. Broquemo as frente  tudinho. [Ai combinamos:] ‘Agora 

nós vamos pra vila ganhar um dinheirinho pra nós vim volta e derrubar, então tá bom’! 

[...]. Aí quando nós chega aqui com um mês e pouco e o menino diz “ei o lote de vocês 

tá tudo derrubado!”. Oh gente, nós não fumo lá. [...] pois tá, lá o cabra lá derrubou 

tudo. A roça, o roçado todo. Aí eu digo: ‘rapaz eu não vou não, não vim pra Roraima 

pra morrer por causa de terra não’!. Deixa pra lá, o cara derrubou deixa lá. Aí eu 

fiquei, passou 1 ano, passou 2 [...]. [O INCRA] anunciou numa voz aí [...] quem tinha 

tirado o crédito e não tinha terreno era pra ir lá que eles iam dar terreno onde tinha 

estrada, eu disse oba chegou a minha hora, fui lá peguei os documentos e vazei pra lá 

cheguei lá contei a situação pra ele, ele já sabia tudinho.  (E05RO, outubro, 2018). 

 

Origem e vínculo com a terra 

 

Em relação a origem camponesa das 12 famílias entrevistadas que vivem no P.A.D. 

Anauá, a pesquisa aponta que 91,7% são de origem rural, e 8,3% de origem urbana.  

Entre aqueles que nasceram no campo se destaca o vínculo original com o trabalho na 

agricultura camponesa desde a infância. Um(a) entrevistado(a) afirma “na verdade, eu já nasci já 

dentro da agricultura. Meus pais, meus avós já eram agricultores [...]. E foi a tendência, entendeu? 

(E07RO, novembro, 2018). Outro camponês reitera, “eu nasci praticamente dentro do rural, da 

agricultura rural. Esse tempo todo! Perdi meu pai com idade de 7 anos e aí fui criado por meus avô, 

meus avô mexendo com roça e aí só era roça, roça, roça" (E05 RO, outubro, 2018). 

O retorno às atividades da agricultura após desenvolver durante um tempo 

atividades no espaço urbano, é um dos elementos que indica o processo de (re)criação 

camponesa. Nesta direção, algumas famílias expressam que no processo inicial da colonização 

dirigida para o P.A.D. Anauá, tiveram que optar sair do lote para ficar na chamada “Vila do 

Incra”, onde hoje é a sede do município de Rorainópolis, para que os filhos pudessem estudar. 

Neste período, a divisão do trabalho feminino e masculino para a manutenção da reprodução 

camponesa, bem como para a qualificação escolar dos filhos, evidencia o imperativo de acessar  

outras atividades laborais no urbano. Uma entrevista explica esse movimento ao dizer, 

eu trabalhei empregada 12 anos, aqui em Rorainópolis. Só! O resto todo tempo foi na 

roça. [...]. [...] os meninos tiveram que estudar na rua, a gente não tinha como deixar 

nas casas dos outros, aí meu marido fez uma casinha lá, eu tive que ir pra lá com os 

meninos. [...] Foi esse período que eu fiquei lá que eu [...] trabalhei na saúde. No 

hospital. Eu sou técnica de enfermagem. (E08 RO, novembro, 2018). 
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A necessidade de morar na “Vila do Incra”, era indispensável para que os filhos 

estudassem. Não existiam escolas nas vicinais e o percurso do lote até a escola era de difícil 

acesso e longínquo.    

A continuidade da (re)criação camponesa, conforme a pesquisa com as famílias de 

trabalhadores do P.A.D. Anauá, tem profunda relação com o papel dos jovens. Percebemos que 

alguns migram para o espaço urbano mas contribuem para  reprodução camponesa da família, 

na medida que auxiliam nos processos de comercialização dos produtos agrícolas produzidos 

por seus pais. Um(a) entrevistado(a), ao se referir ao trabalho da filha destaca: “ela vendia açaí 

lá em Boa Vista. Ela tinha um ponto do açaí que a gente mandava o açaí pra ela. Ela 

comercializava o açaí. E [outra filha] comercializa a laranja, laranja e polpa pra gente.” (E12 

RO, novembro, 2018).  

Ainda neste ponto, identificamos que os jovens, antes de sair da casa dos país no 

assentamento, contribuem para a produção e consolidação da família camponesa, mas são 

geralmente repelidos do campo para o exercício do trabalho precário, sem garantia de direitos 

no campo ou na cidade. Percebemos o processo de territorialização do capital que expulsa os 

jovens da atividade camponesa. Neste sentido, uma entrevistada explica:  

 

os meus irmãos na época morava com ela [a mãe] e eles era pequenos [...]. Aí eles 

morava aí com ela, aí casaram. [...] [Mas] quando eles tavam aqui eles trabalhavam 

na roça direto comigo né! Nós fazia roça, derrubava, plantava [...]. Depois foram pra 

rua [sede urbana]. Eles trabalha, mas só que eles [...] não tem nenhum emprego [...], 

assim, carteira assinada não. Eles trabalham mais é roçando assim, fazendo tudo 

enquanto [para os outros] (E06 RO, outubro, 2018). 

 

Além disso, percebemos outros processos que caracterizam a juventude camponesa 

do P.A.D. Anauá. Há jovens que permanecem aos lado da família no assentamento, 

contribuindo com a ampliação da produção agrícola, ajudando a torna-la robusta e diversificada. 

Essa condição se consolida na medida que os jovens conseguem garantir o acesso à terra. Uma 

das famílias que se sobressaí nesta direção explica como os filhos tiveram acesso aos seus lotes, 

quando afirma “a gente não comprou não, o INCRA foi que passou para ele. Deu até entrada 

no documento e tudo.” (E01RO, outubro, 2018).  

O envolvimento dos filhos e filhas jovens no processo produtivo da agricultura 

camponesa no P.A.D. Anauá também se renova na medida que aqueles que saíram para estudar 

no espaço urbano estão retornando para o campo, para colocar em prática a formação que 

fizeram na área da agricultura. Além disso, o retorno dos jovens para a casa dos pais se 

evidencia pela falta de oportunidades no espaço urbano. De qualquer forma, as famílias que 



172 

possuem seus filhos jovens retornando para o trabalho na agricultura camponesa só 

comemoram. Os relatos que seguem caracterizam as situações abordadas, ao afirmarem 

 

Ele tá desenvolvendo aqui o estudo dele. Ele falou ‘mãe agora a senhora vai vê, eu 

vou desenvolver...’. Eu querendo desistir da horta, essas coisas, ele ‘não senhora, né 

pra desistir não! Agora que é hora, agora que é a hora da senhora continuar e entrar 

em todos os programas aí, que eu tô aqui para lhe orientar, e trabalhar’. [...]. É que 

tem hora que a gente fica, [...] meio desestimulada, mas aí quando chega um, aplica 

uma injeçãozinha de força ali. (E10RO, outubro, 2018). 

 

A minha sorte é que [...] meu menino chegou, esse que é casado, porque ele que é o 

linha de frente aqui em casa, é ele que bota os outros no rumo. Ele é o mais novo, mas 

é ele que é mais cabeça, os outros são trabalhadores, meus filhos são tudo trabalhador 

[...]. Depois que ele chegou melhorou muito [...]. Eu vejo assim que as coisas estão 

andando, [...] eu tenho fé em Deus que daqui um ano, dois anos vocês vão vê, vocês 

vão voltar aqui de novo, vocês vão ver. (E03RO, outubro, 2018). 

 

Produção e compra de produtos alimentícios  

 
Foto 6 – Produção orgânica diversificada no P.A.D. Anauá (2018) 

 Legenda: A – Plantio de banana orgânica; B – Cultivo de horta; C – Estrutura para cultivo de hortaliças 

orgânicas; D – Cacho de banana orgânica. 

Fonte: Acervo da autora (2018). 
A posse da terra pelos camponeses migrantes que chegaram no P.A.D. Anauá é 

elemento essencial que ocasiona a produção agrícola e garante a alimentação qualitativa e 

diversa (Figura 6). No processo das entrevistas as famílias assentadas destacaram que a posse 
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da terra rompe com o ciclo da fome que viviam antes de chegarem no atual estado de Roraima, 

demostrando, portanto, a situação de pobreza absoluta que vivenciavam.  

Através da investigação sobre a produção para consumo e os alimentos mais 

comprados, desvendamos os principais itens da cesta básica das famílias entrevistadas que 

vivem no P.A.D. Anauá. Percebemos que a maioria dos entrevistados produzem para além das 

necessidades de subsistência da família. Todos comercializam o excedente, na feira 

Amazondalva, para supermercados locais da sede municipal e do entorno, para programas de 

compras públicas de alimentos (PAA; PNAE), etc. Considerando que todos compõem um grupo 

de orgânicos é visível que se mobilizam no sentido de produzir alimentos diversificados e 

saudáveis (Figura 6). Numa demonstração desse modelo produtivo realizado por 

camponeses(as) do P.A.D. Anauá, um(a) entrevistado(a) destaca:  

 

A nossa produção aqui é feijão, [...]. [...] farinha, peixe, galinha, milho a gente também 

produz. Leite também a gente tira. A gente não faz é vender, mas a gente consome. 

[...] Peixe e galinha [...] é tudo criação da gente. Carne de gado é uma raridade 

comprar. Porco Deus me livre, dá trabalho demais. [...] [Frutas] A gente não compra 

não, nem banana, nem laranja, nem mamão. [...] A gente tem também plantação de 

açaí também. A gente cria gado, galinha, peixe, tem três tanques. (E01RO, outubro, 

2018). 

 

Entre os itens alimentícios consumidos que mais são produzidos nos lotes das 12 

famílias entrevistadas do P.A.D Anauá, destacam-se 1º) a macaxeira, o quiabo e o maxixe, com 

91,7% para cada item; 2º) o feijão, a batata doce, o frango, a mandioca e a abóbora, com 83,3% 

cada um; 3º) o milho e o leite, com 66,7%; e, 4º) bovinos e suínos, com 50% ou mais. No 

gráfico 13 visualizamos os principais itens da cesta básica dos camponeses do grupo de 

orgânicos que são produzidos no assentamento.  
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Gráfico 13 – Principais itens de consumo produzidos no P.A.D Anauá – 2018 

Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo P.A.D. Anauá (2018) 
 

Nesta direção um(a) dos(as) camponeses(as) entrevistados(as) comenta os itens da 

alimentação familiar que produz: 

 

[...]. É bem mais difícil comprar a farinha o feijão. [...]. [A batata doce] a gente tem 

um pouco, sempre tem né. [...] Pão, [...] minha esposa faz. [...] No momento tô 

produzindo frango [e] a mandioca. O inhame as vezes tem algum né [...], as vezes tem 

algum pezinho por aí a gente tira pra comer. [...] [E frutas] a gente compra só o eu que 

não tem! E tem laranja, tem jaca, manga, coco. (E02RO, outubro, 2018). 

 

Percebemos que o ciclo produtivo das famílias do P.A.D. Anauá é mais 

consolidado. Identificamos apenas duas famílias com menor diversificação produtiva, uma se 

concentra na produção de hortaliças e outra desenvolve predominantemente a fruticultura. 

Além disso, identificamos de modo mais evidente uma família em condições de pobreza 

absoluta, sem acesso aos programas sociais e que não estava em condições financeiras de fazer 

o plantio da “roça” na safra 2017-2018. Mas percebemos que essa família dispõe de plantio 

permanente de frutas, através das quais produz poupa para comercializar, e também produz 

mudas para vender na Feira Amazondalva. O período de 2017-2018, entretanto, foi de crise, a 

qual inviabilizou uma série de ações que essa família poderia realizar. No período da pesquisa 

existia a perspectiva desse(a) camponês(a) acessar o PRONAF em 2019. As dificuldades dessa 

família no período de 2017/2018 são percebidas quando o(a) trabalhador(a) afirma que 

ultimamente, “tudo, até o milho pra galinha agora eu tô comprando, que eu não comprava, 

porque de primeiro a gente tirava da roça né, aí agora ninguém fez roça no ano passado. Aí 
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agora compramos milho, compramos o arroz, o feijão, tudo. Tudo que é de comida a gente 

compra  (E03RO, outubro, 2018).  

Ademais, cabe acentuar que a maioria dos(as) camponeses(as) entrevistados(as) 

registraram relativo avanço em termos socioeconômicos desde a chegada no P.A.D. Anauá, e 

o elemento central que permite esse processo é o acesso à terra para a produção e reprodução 

familiar.  

Em relação aos itens alimentícios mais adquiridos pela via da compra, verificamos 

no gráfico 14 que o arroz e o café se destacam a frente (91,7%); em segundo lugar, 66,7% das 

famílias disseram que compram macarrão e açúcar; e 50% compram farinha e peixe. Nesta 

direção uma família respondeu, que “só não produz arroz, [...] o arroz dá trabalho demais. O 

arroz a gente compra. [...] no comércio local [...]. [...] Café a gente tem que comprar (E01RO, 

outubro, 2018).  

Em relação à não produção de arroz, os(as) assentados(as) explicam que quando 

chegaram no P.A.D. Anauá produziam e beneficiavam o arroz com mais facilidade, mas 

atualmente o custo da produção não a viabiliza. Numa fala explicativa o camponês sintetiza:  

 

Eu compro arroz. [...]. Os primeiros anos que eu cheguei aqui ainda plantei um 

arrozinho, tinha umas máquinas por aí, que a gente limpava o arroz, mas até isso foi 

se acabando, e aí hoje a gente já tem dificuldade para plantar arroz. Produzir arroz fica 

difícil para beneficiar ele, então tá se tornando mais barato comprar do que produzir. 

(E04RO, outubro, 2018). 

 

 
Gráfico 14 – Principais itens de consumo comprados, P.A.D Anauá - 2018 

Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo P.A.D. Anauá (2018) 

 



176 

Numa síntese, mostramos no gráfico 15 um comparativo que permite visualizar os 

produtos alimentícios da cesta básica das famílias camponesas do P.A.D. Anauá. Como se vê o 

arroz e o café assumem lugar de totalidade como item de consumo comprado. Por sua vez, a 

mandioca, a macaxeira, a abobora, o inhame, o quiabo e o maxixe só foram citados como 

produtos que são adquiridos pela via da produção agrícola camponesa.  

 

 
 

Gráfico 15 – Itens de consumo produzidos e comprados, P.A.D Anauá - 2018 

Fonte: Elaboração própria, pesquisa de campo P.A.D. Anauá (2018) 

 

Quando foram questionados acerca da qualidade dos alimentos que produzem, 80% 

dos respondentes disseram que acham boa, 10% acha maravilhosa e 10% acham que tem 

qualidade média. Dentre as respostas extraímos alguns relatos que esclarecem a avaliação dos 

produtos agrícolas que subsidiam a alimentação cotidiana e são comercializados pelos 

camponeses. 

 

Pra gente é boa, porque tudo que a gente tem é através de tudo que a gente produz. As 

coisas que a gente tem [...], ninguém é empregado aqui, ninguém recebe [...]. Sempre 

a gente trabalha para produzir o melhor né, porque se você produzir um produto ruim, 

é ruim de vender. Aí a nossa produção é boa...tudo que a gente produz a gente vende. 

(E01RO, outubro, 2018). 

 

A qualidade [do que eu produzo] tá mais ou menos. [...]. Na verdade, na minha horta 

mesmo eu não usava agrotóxico, a gente usava quando a gente plantava ali no feijão, 

a gente botava pra matar o mato. Mas pra mim dizer, usar agrotóxico na minha horta 

nunca gostei não. [...] Ai a gente já tem um medo de utilizar essas coisas. [...]  (E08RO, 

novembro, 2018). 
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É maravilhoso, é bom. Tô produzindo umas coisas aí, vai pra internet, não tem jeito. 

(E09 RO, novembro, 2018).  

 

Outros elementos que implicam diretamente na qualidade dos alimentos produzidos 

pelas famílias que vivem no P.A.D. Anauá são o manejo e a aprendizagem constante do 

processo produtivo. Os(as) camponeses se adaptam às circunstâncias do clima, por exemplo. 

Cada descoberta estimula a produção diversa e saudável. Conforme percebemos no relato 

abaixo: 

 

[Na horta] a gente está tendo uma dificuldade muito grande, [...], falta de água, falta 

de sombrite, [...] é muito quente, [...] tem o estresse. Acho que água fora de hora 

também, tem que ter o horário. Então, quando a gente vai errando, vai acertando, a 

gente erra numa coisa e no outro a gente acerta, então eu tô conseguindo acertar. Meu 

alface tá ficando bonito. (E09RO, novembro, 2018). 

 

Outro elemento que contribui para a diversificação alimentar e, consequentemente, 

para a oferta de produtos no comércio local é a atividade extrativista que alguns realizam. Cerca 

de 50% dos(as) respondentes ainda fazem algum tipo de atividade extrativista. Alguns 

exemplos são percebidos quando um(a) camponês(a) responde que “ [da] madeira não, só 

[extraí] castanha-do-pará mesmo, que a gente tira, o açaí da mata” (E01RO, outubro, 2018). 

Outro(a) camponês(a) afirma que “faz [extrativismo], [do] açaí, buriti, [...] a gente tem uns 

pezinho aqui, mas é na mata mesmo, mais é na mata, da mata o pessoal gosta mais (E03RO, 

outubro, 2018).  

A produção camponesa diversificada e saudável que fundamenta a base alimentar 

de 90% das famílias entrevistadas do P.A.D. Anauá, extravasa o âmbito doméstico e familiar, 

e chega à população local que vive no município de Rorainópolis e no seu entorno através da 

comercialização direta, sem a mediação de atravessadores, num espaço muito significativo às 

famílias trabalhadoras camponesas: a “Feira”. Destacam-se a Feira Amazondalva (Foto 7 – C 

e F), que funciona às quintas-feiras, e a Feira de Produtos Orgânicos do grupo “Sul orgânico” 

(Foto 7 – A, B, D e E), que funciona aos sábados e é organizada pelo grupo de agricultores que 

participaram da pesquisa. Num relato um(a) assentado(a) esclarece esse processo ao dizer que 

a produção “vai [para a alimentação familiar], ainda sobra pra feira. E muitas vezes a gente 

pega [...] metade da roça vende e fica com uma certa metade pra se manter ali, o alimento,” 

(E05RO, outubro, 2018).  

 

 

 



178 

 

 
Figura 7 – Feira Amazondalva e Feira do “Sul Orgânico”, Rorainópolis - 2018 

Legenda: A – Feira de produtos orgânicos; B – Batata doce orgânica; C – Feira Amazondalva; D – Beterraba 

orgânica; E – Produtos orgânicos vendidos na feira; F – Área interna da Feira Amazondalva 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Demandas e acesso à educação 

 

De modo geral, os camponeses do P.A.D. Anauá que participaram dessa pesquisa 

afirmaram que sabem ler. Em relação a escolaridade dos(as) 12 chefes de família 

entrevistados(as) um total de 8,33% respondeu que é alfabetizado(a), 50% possuem o ensino 

médio completo, 16,67% tem apenas o ensino fundamental incompleto, 8,33%  tem o ensino 

fundamental completo, 8,33% tem ensino médio incompleto, e 8,33% tem ensino superior. 

Desta forma constatamos que a metade dos assentados possuem o ensino médio completo. 
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Essa configuração da escolaridade dos(as) 12 chefes de família entrevistados(as) 

do P.A.D. Anauá tem relação com a oferta ou não da política da educação no assentamento. 

Há camponeses que estudaram na sede municipal e depois voltaram para o lote dos pais, 

dando continuidade a produção agrícola. No relato abaixo, por exemplo, percebemos que 

na década de 1990 não existia a oferta do ensino fundamental completo nas vicinais. Motivo 

pelo qual os(as) chefes de família deslocavam seus filhos para estudar na sede de 

Rorainópolis.  

 

Lá na vicinal 05, só tinha até a quarta série, aí o meu pai colocou a gente aqui pra rua, 

fez a casa e colocou a gente para rua pra estudar, mas ele sempre ficou lá. Aí depois 

que eu já cresci, que me tornei maior de idade, eu sempre gostei da agricultura, sempre 

gostei de mexer com gado, com galinha, com porco, com horta. E eu até trabalhei, me 

especializei em educação infantil, sou especializada, mas não exerço a profissão 

porque não gosto. [...] [Estou aqui] Desde de 90. [Nasci] em Marabá. (E07RO, 

novembro, 2018). 

 

Mais recentemente, nos anos 2000, os assentados tiveram acesso ao ensino 

fundamental pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA. Através 

do Projeto de alfabetização de jovens e adultos o PRONERA possibilitou que assentados do 

P.A.D. Anauá concluíssem o ensino fundamental. Um dos camponeses que foi beneficiado por 

essa política pública ressalta, 

 

[...] nós terminamos aqui o [...]  PRONERA. [...] foi até a 8ª série aí. [...] o professor 

vinha dar aula aqui. [...] era a noite. [Os beneficiados] Foi da comunidade. Era de [...] 

onde tivesse gente que quisesse estudar né, tinha professor [pra ministrar]. [...] o 

INCRA contratava os professores, aí eles iam dar aula. Era o projeto de alfabetização 

de jovens e adultos. (E02RO, outubro, 2018). 

 

Atualmente, para que os(as) filhos(as) dos(as) assentados(as) possam acessar o  

ensino fundamental e o ensino médio completos existe o programa de transporte escolar, 

que deve ser ofertado pelos órgãos responsáveis pela política de educação do município e 

do estado, para que o deslocamento dos estudantes seja realizado das vicinais até a sede 

municipal. Esse tipo de serviço desestimula as famílias a enviar os filhos para morar na sede 

municipal. Entretanto, as breves considerações que os camponeses fizeram sobre a 

irregularidade de funcionamento do transporte escolar nos informa que muitas vezes há 

necessidade de garantir a moradia dos(as) filhos(as) na sede municipal. Por esse motivo 

alguns(mas) assentados(as) precisam organizar uma moradia na sede de Rorainópolis. 

Ocorre que o transporte escolar não consegue chegar em todas as vicinais no período 

chuvoso, por causa das péssimas condições das estradas. Assim, alguns jovens e 

adolescentes que precisam estudar a partir da 6º série acabam indo morar na casa de parentes 
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ou em casas próprias dos pais na sede de Rorainópolis, caso desejem continuar os estudos. 

Esse movimento é claro no relato a seguir: 

 

É [todos estudam na sede de Rorainópolis], [...] aqui na vicinal tem escola até o 5º ano 

né! Esse ano o [filho] tá pra lá porque as escolas aqui pararam, tava parado e passaram 

um bocado de tempo parado [devido as estradas] [...] né! Aí foi a velha [esposa], 

pegou [e] matriculou ele em Rorainópolis [na sede], senão pra ele ir pra Rorainópolis 

só no outro ano. (E02RO, outubro, 2018). 

 

A necessidade dos filhos(as) estudarem na sede municipal, além de limitar a 

divisão do trabalho da família camponesa, influencia o êxodo de jovens do campo. Esse é 

um dos elementos que caracteriza algumas famílias do P.A.D. Anauá, que têm limitações 

de mão de obra familiar e dispõem de menores possibilidade de reproduzir o modo de vida 

camponês. Geralmente essas famílias precisam manter duas moradias, os resultados do 

trabalho precisam ser dobrados e o grau de atividade agrícola ou é reduzido ou se realiza a 

partir do acesso dessas famílias a outras rendas, como aposentadoria. As famílias que não 

dispõem de recursos oriundos da previdência social precisam desenvolver muitas outras 

atividades para dar conta da demanda dos filhos em estudar na sede municipal. Esse é um 

dos elementos que recai na configuração da pobreza absoluta entre alguns assentados. Mas, 

é importante ressaltar que também percebemos casos de retorno dos jovens ao campo, para 

o lote dos pais, na perspectiva de dar continuidade ao trabalho familiar na agricultura 

camponesa.  
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Demandas e acesso a Infraestrutura e saneamento básico 
 

 

Figura 8 – Condições de moradia no P.A.D. Anauá (2018) 

Legenda: A – Casa de madeira 1; B – Casa de madeira 2; C – Casa de madeira 3; D – Casa de madeira 4. 

Fonte: Acervo da autora (2018) 

 

Os resultados da pesquisa sobre a infraestrutura e saneamento básico do P.A.D 

Anauá contribuíram para caracterizar as condições de produção, moradia (Figura 8) e o acesso 

às políticas públicas pelas famílias entrevistadas. Inicialmente cabe pontuar que entre as 

principais dificuldades para viver e produzir no assentamento, conforme os(as) camponeses(as), 

o quesito infraestrutura alcançou 50% das respostas. Foi destaque a alegação de que as 

dificuldades de acesso aos lotes por causa da falta de manutenção das estradas/vicinais e o alto 

custo para aquisição e manutenção de equipamentos/maquinários, são fatores que inibem o 

modo de vida e produção do trabalhador camponês. Sobre a demora na manutenção das vicinais 

um(a) assentado(a) comentou “sei nem dizer [quando fizeram manutenção] faz tempo. Depois 

que nós estamos aqui foi “piçarrado” só uma vez. Já tem 16 anos que nós moramos aqui e foi 

só uma vez.” (E01RO, outubro, 2018).  

Além da precária infraestrutura, outros 25% das famílias entrevistadas afirmaram 

que são as dificuldades financeiras e falta de acesso ao crédito os principais fatores que inibem 
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a atividade agrícola, as demais consideram que são a escassez de mão de obra (8,33%), a falta 

de assistência técnica (8,33%), e a falta de água (8,33%) as principais dificuldades da produção 

familiar camponesa no P.A.D. Anauá. 

Em relação às condições de moradia no assentamento, a totalidade dos(as) 

entrevistados(as) possuem casa própria, sendo 58% de alvenaria e 41,7% de madeira 

aproveitada (Figura 8). Daqueles que tem casa de alvenaria apenas 16,67% confirmaram que 

acessaram o crédito habitação, que é disponibilizado ao assentado como parte da Política de 

Reforma Agrária. Cerca de 33,33% das famílias afirmaram que não acessaram esse crédito, 

16,67% não lembra e 8,33% disseram que receberam pela metade. Aqueles que tem certeza que 

não acessaram esse benefício reclamam “aqui eu ouvi falar que ia sair essas casas, mas até hoje 

pra cá nunca saiu nada. [...] foi falado, foi falado, mas ai não saiu nada não. [...]. Diz que ia ter 

até uma tal de reforma, pra quem já tava com a casa, ia ter uma reforma (E06RO, outubro, 

2018).  

O tipo de cobertura da habitação é predominantemente de telhas de fibrocimento 

(83%) e as demais, cerca de 16,7% são cobertas com telhas de cerâmica. As maioria das casas 

(75%) possuem em média um total de cinco ou seis cômodos, e um total de 25% tem sete a 

doze cômodos. As casas que dispõem de mais cômodos abrigam até dois núcleos familiares ou 

são de famílias maiores que 4 pessoas. Também questionamos o tipo de piso da moradia e 

percebemos que em 58,3% das casas o piso é de cimento queimado; em 33,3% o piso é de 

cerâmica e cimento queimado; e em 8,3% o piso é de madeira.  

Sobre a existência de banheiro com vaso sanitário nas moradias, 91,7% 

responderam que possuem e 8,3% não possuem. Quando questionados se o banheiro com vaso 

sanitário é dentro de casa cerca de 75% disseram que sim, 16,7% que não e, 8,3% não possuem 

de modo algum. O lixo orgânico é destinado para a prática da compostagem, para adubação de 

plantas, hortas, para uso geral da agricultura orgânica praticada pelo camponeses (as) 

entrevistados(as). O lixo não orgânico, entretanto, é queimado ou jogado em bueiros, porque 

não há serviço de coleta de lixo nas vicinais. Em relação ao destino do esgoto, 91,7% possuem 

fossa séptica e, 8,3% possuem fossa rudimentar.  

A captação de água pelas famílias que vivem no P.A.D. Anauá é realizada através 

de: poço cacimba (66%), rio/riacho para uso na horta/irrigação (16,6%) e poço artesiano 

(16,7%). No verão o acesso limitado à agua dificulta a produção. As famílias assentadas 

reclamam que não tem acesso à infraestrutura necessária para desenvolver a produção. Ao 

alegar a falta de ações que foram promessas políticas um camponês ressalta que “se tivesse 

saído esse poço, estava com o poço perto da porta. Se tivesse saído o kit irrigação eu tava com 



183 

as minhas coisas tudo irrigada, eu tava plantando irrigado, eu estava com uma facilidade 

(E11RO, novembro, 2018).  

A forma de tratamento da água mais usada pelas famílias do P.A.D. Anauá é o uso 

de hipoclorito de sódio (66,7%), distribuído pelos serviços de saúde do município. Cerca de 

8,3% afirmaram que apenas filtram, 16,7% não fazem qualquer tipo de tratamento, e 8,3% usam 

hipoclorito de sódio esporadicamente.  

Em relação ao tipo de iluminação no lote todos os(as) entrevistados(as) tem acesso 

a rede elétrica de energia. Aqueles que chegaram no P.A.D. Anauá durante os anos 1990 

disseram que não havia energia quando foram assentados(as). Os que chegaram a partir dos 

anos 2000 informam que já havia rede elétrica no assentamento, mas  até os dias atuais a energia 

“as vezes falta muito, as vezes não falta, é assim. [...] Roraima todinha eu acho que é desse 

jeito.” (E01RO, outubro, 2018). Num dos relatos que esclarece a oferta de energia elétrica no 

P.A.D. Anauá, um(a) camponês(a) que tem um(a) filho(a) assentado(a), que chegou no P.A.D. 

Anauá nos anos 2000 diz: 

 

Já passava a rede de energia [no assentamento], mas esse lote nem um barraco não 

tinha, então quando eu cheguei, ali onde é a casa do [filho(a)], peguei um plástico, fiz 

um barraquinho de plástico e comecei a plantar. Todos aqueles açaizal que tem em 

volta da casa do [filho(a)] foi eu que plantei, sem queimar, foi mês de julho, chovendo, 

eu roçava, limpava e ia plantando um pé de açaí, pé de cupu, pé de cacau, abacate. 

Então quando chegou o final do ano eu já tinha muita coisa plantada ali. Ai eu só 

olhava pro fio de energia passando, quando eu queria assistir ia pra casa do vizinho. 

Ai eu fui no Pará, vendi o lote, e quando eu vim já comprei um transformador em 

Manaus, comprei o transformador e mandei botar ai, paguei até para eles vir levantar 

a rede. Até pra vir levantar eu tive que pagar [...], e essa rede de energia de lá até aqui 

me custou 12 mil. Da vicinal pra cá isso aqui é particular, é meu mesmo. Botei e até 

pra eles virem aqui bater uma canela tem que pagar.  (E04RO, outubro, 2018). 

 

Conforme relata, para dispor de energia elétrica na residência, o(a) camponês(a)  

reuniu recursos próprios para efetivar o serviço. Ademais, para estender a rede de energia até o 

lote usou o crédito PRONAF, que incluiu essa demanda para garantir a produção e irrigação.   

Durante a pesquisa no P.A.D. Anauá em 2018 foi possível perceber que algumas 

vicinais estavam recebendo infraestrutura de rede elétrica a partir de recursos do INCRA. Ao 

comentar a implementação desse serviço, que se tratava de renovação da eletrificação e troca 

do poste de madeira pelo de concreto, um(a) assentado(a) esclareceu que:  

 

Eles [os trabalhadores] estavam fazendo essa eletrificação aí, os postes, mas aí ainda 

tem. Aqui em casa mesmo, o poste tá bem aí, com o transformador, que ainda não 

passaram aqui pra casa, porque eu tenho que ir lá na CERR, agora não é mais CERR, 

é Eletrobrás. Tem que ir lá pra fazer um cadastro, que eu já sou cadastrada lá, mas tem 

que fazer lá um documento pra eles poder passar diretamente pra cá, ainda não tá ai, 

tá só o poste e o transformador lá. [...]. Na época que os meninos [outros 

trabalhadores] vieram tapar a metade desses buracos aí eles estavam danado querendo 
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trabalhar, porque queriam terminar, terminar. E oh o tempo que já tá enxuto, de agosto 

pra cá [novembro], nunca mais entraram pra cá, nunca mais fizeram nada, aí eu não 

sei explicar o que acontece não. Foi esse ano [que eles começaram o serviço] (E08RO, 

novembro, 2018).  

 

Conforme os destaques sobre o acesso à infraestrutura e saneamento básico, 

notamos que as famílias não tem acesso amplo às políticas e serviços que deveriam envolver a 

instalação de um assentamento de reforma agrária. Todavia, os camponeses do P.A.D. Anauá 

que chegaram no assentamento desde os anos 1980, entusiasmados com a disponibilidade de 

terra para trabalhar, produzir e morar, têm buscado estratégias para ter condições mínimas de 

produzir e comercializar: usam recursos da natureza para construir suas moradias, utilizam a 

matéria orgânica para produzir composto necessário à produção agrícola, usam recursos 

próprios para montar rede elétrica no lote, etc. 

Ademais, notamos que a pouca abrangência das políticas e serviços públicos que 

deveriam ser implementados pelo Estado para garantir melhores condições de moradia e 

produção aos camponeses, estimula o processo de monopolização do território camponês. 

Através de empréstimos bancários os camponeses criam estruturas individuais. Contudo, esse 

movimento estabelece a sujeição da renda da terra ao capital, que promove a acumulação 

capitalista e o empobrecimento relativo do(a) trabalhador(a).  

O PRONAF, por exemplo, embora seja uma política pública relevante para os(as) 

trabalhadores(as) camponeses(as), também serve para inserir a agricultura familiar na rota da 

sujeição da renda da terra ao capital, na medida que se privilegia as estruturas individuais. No 

P.A.D. Anauá o PRONAF já foi acessado por cerca de 66,67% dos(as) assentados(as) que 

fizeram parte da pesquisa. Os(as) trabalhadores(as) que ainda não acessaram e são assentados, 

estão tentando ter acesso a esse crédito específico para a agricultura familiar, ou seja, 16,67%. 

Aqueles(as) que não são assentados(as), mas vivem em lotes já titulados que 

pertenciam ao assentamento, também buscam empréstimos bancários para garantir a produção 

agrícola e a infraestrutura necessária nos lotes. Num relato um (a) camponês (a) deixa claro que 

para produzir “[fiz empréstimo,] aposento consignado. E fiz no banco também, eu tenho um 

empréstimo de 100 mil reais, pelo Mais alimentos [fiz para gado]. [Minha renda é] a base de 

três salários mínimos. Mais de um salário mínimo eu ganho, mas porque eu fiz o empréstimo, 

aí se torna pouquinho, porque senão era três salários mesmo” (E09 RO, novembro, 2018). 

Deste modo, aqueles que podem comprovar renda buscam o crédito e fazem 

empréstimos para constituir seus meios de produção. Aqueles que não tem como comprovar 
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renda, eles(as) ou conseguem acessar o PRONAF, ou não, preferem “produzir pra poder 

sobreviver” (E02RO, outubro, 2018).  

 

Organização camponesa e instituições presentes no P.A.D. Anauá 

 

No contexto atual, além de se organizarem através do grupo ‘Sul Orgânico’, os 

camponeses do P.A.D. Anauá destacam outras formas de participação política e produtiva, bem 

como outras instituições e organizações sociais que exercem algum tipo de influência no 

assentamento. Salientamos que a organização político-produtiva dos camponeses é fator 

determinante no processo de enfrentamento da pobreza.  

É importante lembrar que a história do P.A.D. Anauá demarca-o como resultante de 

um processo de colonização espontânea e dirigida. Inicialmente os próprios colonos demarcavam 

as áreas devolutas e evitavam qualquer confronto direto com os autodenominados proprietários de 

terras. Em seguida, o INCRA regularizava a posse da terra assentando as famílias migrantes. 

Portanto, a constituição do assentamento não é objeto direto de reinvindicações mobilizadas por um 

movimento social no processo de expansão da fronteira, embora não deixe de ser objeto de luta pela 

terra resultante de conflitos em outras regiões do país. Entretanto, ao se alojarem na terra, ainda nos 

anos 1980, as famílias perceberam a necessidade de lutar pela garantia de direitos. Neste processo, 

a Comissão Pastoral da Terra (CPT) passou a contribuir na organização camponesa em Roraima, 

conforme destacamos no primeiro capítulo.  

Cabe ressaltar que essa pesquisa não tratou de identificar e detalhar de modo 

específico as lutas e movimentos sociais existentes no P.A.D. Anauá. Contudo, coletamos dados 

acerca das instituições mais presentes no assentamento, sejam públicas ou organizadas pela 

sociedade civil. Assim, no tocante ao objeto de pesquisa não é perceptível forte presença ou 

influência de movimentos sociais do campo entre os(as) assentados(as) do grupo ‘Sul 

Orgânico’. Apenas um(a) dos(as) assentados(as) relatou que no Pará foi bastante envolvido(a) 

em sindicatos rurais de luta pela terra e políticas para o campo, mas com a migração para 

Roraima não retomou sua atuação na frente sindical rural.  

Ademais, percebemos que apesar da filiação partidária individual entre os 

camponeses entrevistados, o ‘Sul Orgânico’ se coloca como independente de filiação política 

partidária. Essa autonomia foi observada num dos encontros que participamos e um candidato 

político compareceu na reunião e apregoou atenção à produção agrícola familiar no município. 

Os(as) camponeses(as), todavia, ouviram as propostas e questionaram a atuação política do 

candidato, sem confirmarem qualquer tipo de apoio coletivo ou individual.  
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Em relação ao modelo de organização associativista percebemos que os(as) 

entrevistados(as) o consideram frágil, especialmente porque as experiências vivenciadas não 

registram conquistas para os sócios e o assentamento no geral. Alguns relatos expõem que 

atualmente as associações que foram criadas em algumas vicinais estão desativadas: 

 

Aqui dentro do assentamento [...] tinha, mas aí acabou a associação, ninguém ligou mais, 

porque ninguém nunca recebeu nada através de associação. Tudo que você vai fazer diz 

que precisa de associação, aí tinha a associação e você nunca conseguia nada pela 

associação, só pagava a mensalidade todo mês, todo mês. (E01RO, outubro, 2018). 

Além desse grupo só mesmo a associação da feira, porque a associação daqui tá 

desativado. (E02RO, outubro, 2018).  

[...] tem uma associação aqui na nove, mas ela está desativada, inclusive vão ativar 

ela. (E03RO, outubro, 2018) 

 

Apesar dessa visão, uma forma de “associação” que é ativa e tem participação direta 

da maioria das famílias entrevistadas é a “Organização da Feira dos Agricultores de Rorainópolis”, 

que gerencia a popular “Feira Amazondalva”. Compreendemos que essa feira é um importante 

espaço de interlocução produtiva e político-organizativa dos camponeses do município de 

Rorainópolis. Para comercializarem seus produtos na Feira Amazondalva os(as) camponeses(as) 

precisam estar associados(as) à organização. Num relato um(a) entrevistado(a) esclarece “o 

orgânico também já é incluído na feira né, na Amazondalva, que lá também tem a associação. Então 

o grupo [Sul Orgânico] e a associação estamos juntos” (E03RO, outubro, 2018).  

Além de participar da associação que é responsável pela Feira Amazondalva, os 

camponeses que instituíram o grupo “Sul Orgânico”, optaram por revigorar a Associação da 

vicinal Treze. O grupo resolveu construir a sua institucionalidade através da renovação de 

documentos desta Associação, para ter condições jurídicas de acessar projetos futuros, 

conforme indica um(a) entrevistado(a):  

 

[A Associação da vicinal Treze] Está sendo passada para o grupo do orgânico. Aí ela vai 

ficar para as vicinais das pessoas que trabalham com orgânico. [...] Nós vamos ter que 

renovar ela de novo, foi terminado de renovar os documentos dela que estava atrasada 

alguma coisa, aí o [técnico] pegou o estatuto dela, ajeitou tudinho. Aí renovou ela de novo 

para continuar o ciclo. A associação da treze foi passada para o Grupo dos Orgânicos. Aí 

vai abranger as vicinais dos que estão [...] a vicinal 05, aí vem a 03, a 19, ai vem a 13, a 09 

[...]. [...] Já tem o presidente, o tesoureiro. (E01RO, outubro, 2018). 

 

Em relação a influência de órgãos públicos, movimentos sociais e de outras 

instituições na organização dos camponeses(as) do P.A.D. Anauá que compõem o grupo ‘Sul 

Orgânico’, identificamos que a Secretaria de Agricultura e Pecuária de Roraima (SEAPA), as 

universidades e institutos (UERR e IFRR) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) são as instituições mais citadas pelos entrevistados como aquelas que 
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exercem mais influência no cotidiano. A Prefeitura e os Sindicatos de trabalhadores rurais 

exercem influência média e o INCRA e EMBRAPA foram citadas como instituições com pouca 

influência. Ao citar as instituições mais presentes os(as) camponeses(as) afirmaram:  

 

Nós tem a UERR, o Instituto e a SEAPA (E02RO, outubro, 2018) 

 

É o Cefet(Ifrr), que é nosso parceiro, que eu lembro bem é o Cefet(Ifrr) e a SEAPA, 

que é o [técnico]. Esses dois é o carro chefe, Seapa e Cefet(Ifrr), que é nosso parceirão 

(E07RO, novembro, 2018) 

 

É a SEAPA, a UERR, o Instituto Federal, a Embrapa. São essas. (E12RO, novembro, 2018).  

 
A EMBRAPA é por causa desse projeto que eu vou fazer agora né. [...] das pessoas que 

eles vão pegar pra trabalhar lá essa transferência de tecnologia! (E02RO, outubro, 2018) 

 

Através de um técnico da SEAPA o grupo de orgânicos recebe assistência técnica. 

O Instituto Federal de Roraima (IFRR) e a Universidade Estadual de Roraima (UERR) 

acompanham os  camponeses, desenvolvendo pesquisas com experimentos produtivos da 

agricultura orgânica. O MAPA acompanha o processo de certificação da agricultura orgânica. 

A EMBRAPA foi citada como uma instituição que procurou os assentados em 2018, para 

desenvolver um experimento relacionado a novas tecnologias. Deste modo percebemos que 

várias instituições públicas atuam no P.A.D. Anauá e de algum modo tem influenciado os 

camponeses do grupo pesquisado. Apenas uma pesquisa mais detalhada sobre o papel das 

instituições pode configurar os impactos das ações de cada uma no assentamento.  

Outro espaço de organização e participação dos camponeses citado nas entrevistas 

é o Fórum da Agricultura Familiar de Rorainópolis. O Fórum é um espaço de discussão e 

tomada de decisões acerca das políticas para o agricultor familiar e funciona com a participação 

de instituições públicas, agricultores e suas organizações e associações. A organização do 

Fórum resulta de um acordo de cooperação técnica entre a EMBRAPA e a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) (FETAG; EMBRAPA, 2014). Os 

camponeses(as) entrevistados(as) comentaram que é um espaço importante para a tomada de 

decisão coletiva, mas reconhecem que a implementação das ações que são acordadas se 

processa de modo lento: 

 

[Participo] do fórum, fórum familiar. [...] [a reunião é] de dois em dois meses. A gente 

discute [...] pra resolver pra benefício pra gente né. Mas aí até agora só a reunião nossa 

mesmo, só nós mesmo falando o que tá bom [ou] não, o que tá sentindo, o que tá 

doendo. Aí faz o projeto e manda pro Congresso, pros Deputados, essas coisas, pra 

ver se eles manda algum recurso pro pessoal lá do fórum que é pra agricultura familiar 

aí até por incrível que pareça teve um que mandou agora. Tá previsto agora lá pelo 

dia 10 mais ou menos, ou dia 14. É provável a gente receber um kit de irrigação dum 

desses...que um deputado que votou emenda. E aí a gente discute assim o que tá, o 
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que tá faltando. Aí eles tão cobrando muito pra gente é ajeitar a associação, querem 

que a gente vá tudo pra cooperativa. (E05RO, novembro, 2018). 

[Participo do] Fórum da agricultura. [Na reunião] é discutido vários assuntos, pra 

dizer a verdade entra todos os assuntos, [...] só que [...] a gente não tá conseguindo 

ainda o objetivo, são projetos para melhorar a agricultura [...], e muita promessa ainda. 

Nós temos um Kit de irrigação tá quase um ano para sair, pra ser distribuído. [...] o 

dinheiro bateu na conta da Prefeitura acho que no começo do ano, mas aí depois tinha 

que fazer num sei o que, depois tinha que fazer a tal de licitação, depois da licitação 

foi agora já perto das eleições, veio as eleições, aí não pode ser passada nada agora no 

tempo da eleição. Vamos ver agora no derradeiro Fórum, agora em dezembro, vamos 

ver o que eles vão falar, mas provavelmente vamos receber em janeiro, janeiro não 

fevereiro [...]. (E11RO, novembro, 2018). 

 

Além desse ambiente de discussão sobre a agricultura familiar, cabe assinalar, 

conforme o relato abaixo, que os debates ocorridos durante a constituição e planejamento do 

Território Sul de Roraima, desde 2005, foram essenciais para estimular a participação dos 

camponeses do P.A.D. Anauá no planejamento de ações para o Território. As mulheres 

camponesas foram se inserindo gradativamente nos debates e hoje são mais bem representadas 

nas reuniões que discutem as políticas públicas para o campo. Conforme uma camponesa, 

 

Naquele tempo [das discussões] do [...] Território [Sul de Roraima] [...], tinha um 

meio mundo de coisa [...]. Eu sei que eu tenho um monte de certificado aí espalhado 

aí pra todo lado, dos que eu participei [curso de carneiro, peixe, produção de mudas, 

de avicultura]. [...]. De 2005 pra cá.  Eu tô dizendo que naquela época tinha reunião e 

a maioria das vezes tinha meio mundo de homem só era eu que participava de mulher 

na reunião no começo. Agora não, agora tem reunião aí a gente já vê, tá cheio de 

mulher [...]. Mas na época, na reunião que eu participava que eu sempre participei, 

quando as vezes tinha reunião tava cheio só de homem. Agora tá tendo, agora a gente 

vai pra reunião aí tá cheio de mulher já participando e tem muitos jovens também. 

(E06RO, outubro, 2018). 

 

Cabe pontuar que o Território Sul de Roraima, foi criado desde 2004, no processo 

de implementação do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – 

PRONAT, sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Entretanto, em 2008 este Território foi 

incorporado ao Programa Territórios da Cidadania, instituído pelo Decreto de 25 de fevereiro 

de 2008, com o objetivo de integrar as ações dos diversos órgãos do Governo Federal 

responsáveis em implementar políticas para melhorar as condições de vida, de acesso a bens e 

serviços públicos às populações que vivem no interior do país  (BRASIL, 2008). Atualmente 

não notamos atividades relacionadas ao Programa Territórios da Cidadania no P.A.D. Anauá, 

certamente as mudanças ocorridas em 2016 na gestão federal colaboraram para a falência deste 

programa na região.   

Outro espaço de participação das mulheres que se destacou como estratégia de 

organização produtiva e política é o “Clube de Mulheres Esperança”. Através deste grupo as 
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mulheres organizavam coletivamente a confecção de peças artesanais para comercializar. 

Embora o grupo não esteja ativo atualmente, é desejo das camponesas entrevistadas que são do 

grupo “Sul Orgânico” reativarem o “Clube de Mulheres Esperança”. Na visão das camponesas 

entrevistadas a saída de muitas mulheres do lote tem dificultado a organização do clube, elas 

“se reunia, trabalhava junta. Agora as mulheres foram um bocado pra rua, aí bagunçou. [...]. 

Eram 14, eu acho que agora ainda tá bem umas 09 ainda.” (E08RO, novembro, 2018).  

Ademais, cabe ressaltar que a criação do grupo “Sul Orgânico”, que reúne os(as) 

camponeses(as) que participaram desta pesquisa, tem animado a esperança dos trabalhadores. 

É um espaço de organização política e produtiva que desperta a (re)criação da identidade 

camponesa e tem colaborado para o enfrentamento da pobreza e da questão agrária. No relato 

de um(a) assentado(a) percebemos a importância da organização coletiva dos trabalhadores do 

campo viabilizada pela criação do grupo “Sul orgânico”, como diz: 

 

[...] eu já vivia sem ânimo, eu não queria mais fazer nada aqui, eu já achava que não 

valia mais a pena, que era só trabalhar em vão, que não tinha resultado, a gente se 

acabava de trabalhar, trabalhar e na hora de vender a produção não tinha uma pessoa 

pra valorizar o suor da gente, e também quando achava quem comprava, só queria dá 

aquele valor, a gente pra não perder, vendia! Era pouquinho, mas era melhor do que 

nada né? Aí isso me desanimou muito, [...] eu já não queria mais ficar aqui, eu disse 

que ia embora, eu ia vender esse terreno, eu ia morar na rua, eu ia botar um ponto e ia 

ganhar muito mais do que aqui. Mas aí depois que eu comecei a andar no grupo, eu 

fui assim mais por curiosidade, eu não fui assim achando que ia ser aquilo tudo não. 

Eu fui por curiosidade, digo ‘eu vou assistir esse negócio que eu quero ver como é 

que é, porque eu nunca recebi assistência de ninguém, eu vou assistir esse negócio’. 

Aí eu ia, ficava prestando atenção eles falar, ficava só prestando atenção, eu não falava 

quase não, ficava só olhando, escutando, prestando atenção, se tinha fundamento né, 

aí eu fui gostando, porque assim, eu estava aprendendo coisa [...]. Então assim, eu fui 

vendo que o que eles falavam eu podia fazer aqui, porque são coisas simples e dá 

resultado né! [...] Não custava nada né, apenas o esforço da gente, o trabalho da gente 

[...]. [...] sei que é bom, e trabalhar junto é melhor do que sozinho. Porque num grupo 

um ajuda o outro, [...] se eu tivesse sozinha eu podia até fazer o mesmo que eu já vinha 

fazendo, mas o que eu ia fazer da vida? Continuar naquela mesmice. Entendeu? E aí 

abriu mais meus olhos. Eu melhorei a minha autoestima, porque assim, eu não tinha 

mais vontade de fazer nada, tudo pra mim era negativo. Melhorou muito, muito, muito 

mesmo. (E03RO, outubro, 2018). 

 

Portanto, através da investigação acerca dos processos de organização coletiva e da 

influência de algumas instituições e organizações no P.A.D. Anauá, percebemos que os espaços 

de organização político-produtiva dos camponeses têm se configurado como estratégia de 

buscar melhores condições de vida no campo. A criação do grupo “Sul orgânico” aparece com 

mais destaque como parte dessa estratégia, por isso é tema do próximo capítulo.  
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4 A (RE)CRIAÇÃO DA IDENTIDADE CAMPONESA NO ENFRENTAMENTO À 

POBREZA: caminhos de resistências sob a influência de políticas públicas no P.A.D. 

Anauá e no P.A Jatobá 

 

Neste capítulo, a exposição dos resultados centraliza-se na discussão acerca da 

influência das políticas e programas sociais como o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no P.A.D Anauá; e o Programa 

Bolsa Família (PBF) e a Política de Previdência Social Rural no P.A Jatobá, no processo da 

(re)criação camponesa. 

A referência desta análise ampara-se na concepção de que as políticas sociais 

implementadas pelo Estado respaldam a reprodução ampliada do capital no campo, e, portanto, 

contraditoriamente, exercem influência no processo de (re)criação camponesa, na medida que 

o desenvolvimento contraditório, desigual e combinado, do capital na agricultura brasileira “ao 

mesmo tempo que avança reproduzindo relações especificamente capitalistas mais avançadas, 

produz também, igual e contraditoriamente, relações camponesas de produção necessárias à sua 

lógica de desenvolvimento.” (OLIVEIRA, 1995, p. 280). Entendemos, portanto, conforme 

Martins (1981, p. 16) que “o nosso campesinato é constituído com a expansão capitalista, como 

produto das contradições dessa expansão”, sob as quais o Estado, através da implementação de 

políticas públicas exerce forte influência.  

Na exposição destacamos inicialmente o papel o Bando Mundial na proposição de 

políticas públicas para o campo brasileiro. Em seguida pontuamos como essas orientações se 

materializam na realidade brasileira no período de 2003 a 2016, quando o Estado, através das 

políticas sociais focaliza ações no combate à pobreza e na dinamização do mercado agrícola no 

campo. No último item discutimos como se expressa as estratégias de (re)criação camponesa 

no enfrentamento da questão agrária e da pobreza sob a mediação do PAA e do PNAE, no 

P.A.D Anauá; e do PBF e da Política de Previdência Social Rural, no P.A Jatobá.  

 

4.1  O Banco Mundial e as políticas públicas para o campo brasileiro 

 

A função do Banco Mundial está organicamente articulada ao processo de 

enfrentamento das crises e contradições engendradas pela necessidade de expansão do capital. 

Portanto, a abordagem sobre o papel do Estado na territorialização do capital e na 

monopolização do território no espaço agrário requisita o desvendamento da influência desta 



191 

instituição na formulação de diretrizes que ajustam o processo das políticas públicas30 

direcionadas para o campo nos países da periferia capitalista, como o Brasil.  

A criação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

mais conhecido como Banco Mundial, ocorreu nos marcos finais da Segunda Guerra Mundial31, 

um momento crucial para a economia capitalista. Conforme Siqueira (2013, p. 117), “seus 

estatutos foram aprovados por representantes de países aliados aos vencedores do conflito, 

durante a conferência de Bretton Woods (1994), convocada pelo presidente dos EUA para 

reformular o sistema monetário e financeiro global”.  

Na sua fase inicial o Banco Mundial se voltou para a reconstrução da Europa, 

assolada pelas consequências da 2ª Guerra Mundial. Nesse período, as linhas de atuação do 

BIRD focaram em “situações de desastre natural, emergência humanitária e reabilitação pós-

conflito.” (SIQUEIRA, 2013, p. 117).  

Posteriormente, o Banco Mundial, centrado na lógica do desenvolvimento 

capitalista, direciona seus investimentos, sobretudo a partir dos anos 1990, para o 

enfrentamento à pobreza, uma das suas principais linhas de ação até a atualidade. Conforme 

Farias e Martins (2007, p. 204), o aclamado discurso proferido por Robert McNamara em 

Nairobi (1973), contribuiu para difundir a máxima de que a pobreza é uma constante “ameaça” 

ao desenvolvimento e à segurança mundiais do capital. 

É tal a importância que o Banco Mundial assume, no papel de propor políticas que 

impactem na hegemonia do capital, que ele se torna “o principal centro mundial de estudos 

sobre a problemática do desenvolvimento, após os anos 1950.” (LEHER, 2012, p. 7-8). 

Em relação às proposições do Banco para o desenvolvimento mundial, diga-se do 

capital, que ganham relevo na passagem do fim dos anos 1990 para a década de 2000, cabe 

assinalar que elas surgem de avaliações sobre os efeitos das políticas essencialmente 

neoliberais, que foram amplamente difundidas pelas grandes potências mundiais enquanto 

                                                 

30 As políticas públicas são entendidas como “um conjunto de diretrizes e referências ético-legais adotados pelo 

Estado para fazer frente a um problema que a sociedade lhe apresenta [...] é a resposta que o Estado oferece diante 

de uma necessidade vivida ou manifestada pela sociedade.” (TEIXEIRA, 1997, p. 43). Neste sentido, “as políticas 

públicas são públicas porque tem interesses públicos e fins públicos, podendo ou não ser subsidiadas ou 

implementadas pelo poder estatal.” (SAMPAIO; ARAÚJO, 2006, p. 335). O processo de formulação de uma 

política pública é considerado um dos tradicionais componentes do ‘police cycle’. Além dessa fase, os autores que 

estudam tal temática comumente destacam que o processo das políticas públicas também é composto pelas fases 

de implementação e avaliação. Frey (2000, p. 226), mesmo considerando essa visão geral sobre os processos das 

políticas públicas faz uma subdivisão mais sofisticada e propõe a distinção entre as seguintes fases: “percepção e 

definição de problemas, ‘agenda-setting’, elaboração de programas e decisão, implementação de políticas e, 

finalmente, a avaliação de políticas e eventual correção da ação”. Mas cabe ressaltar que tais fases não indicam 

uma linearidade no processo das políticas públicas, portanto devem ser observadas e analisadas como um conjunto 

de momentos não lineares, articulados e interdependentes entre si (SILVA, 2001, p. 38). 
31 Criado em 1944 e em operação desde 1946 (PEREIRA, 2010). 
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estratégia a ser adotada pelos países em desenvolvimento para o enfrentamento da crise 

capitalista dos anos 1970 e retomada do crescimento. 

As causas, consequências e estratégias para superação da crise capitalista dos 

anos 1970 já foi amplamente abordada por estudiosos das ciências sociais, política e 

econômica32. Em geral, a perspectiva crítica sobre o tema analisa que o processo 

desencadeado para a superação dessa crise foi marcado por um movimento de reestruturação 

capitalista, o qual consistiu em expandir o capital em busca de novos ativos, entre os quais 

aqueles setores que representavam a atuação do Estado keynesiano. Na crítica de Harvey 

(2005), os serviços do Estado de Bem Estar eram considerados ativos financeiros que o 

capital sobreacumulado almejava. Entre esses ativos, os mais notáveis e apoderados pelo 

capital, foram “a educação, a saúde, a seguridade social, a ciência e a tecnologia, a cultura 

em geral” e muitos daqueles vinculados ao setor agropecuário e aos sistemas agro-

alimentícios, conforme Teubal (2008, p. 141). 

Neste sentido, Petras (1997a) detalha que as políticas neoliberais buscavam 

materializar a estabilização (de preços e das contas nacionais); a privatização (dos meios de 

produção e das empresas estatais); a liberalização (do comércio e dos fluxos de capital); a 

desregulamentação (da atividade privada) e a austeridade fiscal (restrição aos gastos públicos). 

A adoção do “ajuste neoliberal” (SOARES, 2000) pelos diferentes Governos 

latinoamericanos33 a partir do final dos anos 1970, ocasionou uma serie de reações da classe 

trabalhadora, o que demarcou a necessidade de redimensionamentos na forma de implementar 

o “ajuste neoliberal”. 

Na reflexão de Roberto Leher (2012, p. 13) “as primeiras experiências neoliberais 

foram hostis ao desenvolvimento em prol do (inexistente) livre mercado”. Tais experiências 

materializaram a transferência de ativos para as corporações capitalistas, sobretudo por meio 

das privatizações e concessões para uso dos recursos naturais. Além disso, o ajuste neoliberal 

foi acompanhado de “aberta repressão e de inaudita violência pelos operadores do capital contra 

os direitos sociais.” (LEHER, 2012, p. 13). 

Felizmente, conforme esclarece Leher (2012), os interesses da globalização 

neoliberal não passaram imune ao antagonismo popular. O referido autor ressalta que  

 

As lutas foram retomadas, ainda que na forma de explosões sociais, de levantes 

camponeses e de povos indígenas, de manifestações estudantis, de greves de 

                                                 

32 Verificar Anderson (1995); Teixeira (1998); Petras (1997); Harvey (2005); Boito Jr (1999); Soares (2000).  
33 Pinochet (Chile), Collor (Brasil), Sanchez de Losada (Bolívia), De la Madrid e Salinas de Gortari (México), 

Carlos Menem (Argentina), Fujimori (Peru), Febres Cordero (Equador), entre outros (LEHER, 2012) 



193 

professores, abrangendo um largo espectro de lutas que logram avanços no 

enfrentamento aos tratados de livre-comércio e aos governos neoliberais. (LEHER, 

2012, p. 13). 

 

Ao reiterar essa afirmativa, o pesquisador Eraldo da Silva Ramos Filho (2013, p. 

28) considera que foi o “acirramento da tensão social e da intensificação da oposição ao modelo 

neoliberal nos países que implementaram os ajustes estruturais” que forçou o Banco Mundial a 

“controlar pressões e os movimentos sociais”, na perspectiva de obter espaço para ampliar, de 

modo reconfigurado, o modelo neoliberal, particularmente em países da América Latina, África 

e Ásia. 

Portanto, evidenciamos que o contexto de pressão popular contra as reformas do 

ajuste neoliberal nos anos 1990, e a consequente desestabilização dos governos neoliberais, 

estimulou uma reconfiguração das proposições do Banco Mundial para o desenvolvimento 

capitalista. Um programa caracterizado como a “segunda onda de ajustes” (RAMOS FILHO, 

2013, p. 28), pautado no enfrentamento à pobreza, marcado pela redução do papel do Estado e 

protagonizado pela slogam do crescimento sustentável (BANCO MUNDIAL, 2002a), marca as 

iniciativas e proposições do Banco Mundial para os países da América Latina, África e Ásia 

nos anos 2000. Reiterando essa abordagem, Leher (2012, p. 13-14) esclarece que: 

 

Diante da evidente crise do que o capital concebe como governabilidade, as 

proposições bancomundialistas de que a pobreza pode ser uma bomba relógio no rosto 

dos ricos, tese abraçada pela gestão James Wolfensohn do Banco Mundial, passa a ter 

auditório e, aos poucos, centros de pensamento importantes passam a conferir maior 

importância ao problema da governabilidade. A elaboração da “Terceira Via 

(Anthony Giddens), da Via 2½ (Alan Touraine), do pós-Consenso de Washington 

(John Williamson), da ‘nova questão social’ (Pierre Rosanvalon), do desenvolvimento 

humano (Amatya Sem) e das informações assimétricas e falhas de mercado (Joseph 

Stiglitz)” são expressões dessa preocupação com a governabilidade. (LEHER, 2012, 

p. 13-14). 

 

Efetivamente, o Banco Mundial propõe inovações no processo das políticas 

públicas nacionais, recomendando a necessidade de reformas políticas internas que, na 

perspectiva dessas instituições financeiras, romperiam com o modelo de desenvolvimento 

neoliberal. A lógica absorvida é a da possibilidade de promover progressos econômicos e 

sociais como “dimensões inseparáveis”, a partir de novas relações entre Estado, mercado e 

sociedade (LUSTOSA, 2012, p. 223). Ou seja, acredita-se na promoção de um “novo pacto”, 

que se diferencie do pacote de medidas essencialmente neoliberais, fazendo com que o “social” 

esteja alinhado e não paralelo ou secundário às esferas da economia e da política (LUSTOSA, 

2012).  
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Neste sentido, o novo papel das políticas públicas é o de “[...] conciliar a ideia do 

‘crescimento equitativo’ ou ‘equilíbrio macroeconômico’ com produção de equidade 

econômica e social via políticas de redistribuição de renda” (LUSTOSA, 2012, p. 229). A 

interpretação central das instituições multilaterais é que a pobreza existente nos países atrasados 

pode ser enfrentada com investimentos na economia que dinamizem o mercado.  

Partindo desta compreensão, uma das questões pautadas pelo Banco é a promoção 

da “inclusão social” para superar a “exclusão social” evidenciada nas sociedades 

subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Considera-se que o desafio colocado pelo processo 

de “exclusão social” é inserir os sujeitos (LUSTOSA, 2012, p. 229). 

Além da categoria “exclusão social”, outro termo recorrente nas proposições 

bancomudialistas é o “multidimensional”.  A perspectiva da multidimensionalidade dá o tom 

para a condução da política social pelos Estados nacionais. Conforme Lustosa (2012, p. 229), 

tal perspectiva “significa a diversificação das estratégias políticas de atuação do Estado pela via 

de políticas complementares, voltadas à ‘integração’ da sociedade a essas ações pela via das 

políticas de recortes sociais.” (LUSTOSA, 2012, p. 229). 

Na visão do Banco Mundial, essas propostas se diferenciam das interpretações 

sobre o modo de enfrentamento à pobreza mobilizadas para os anos 1990.  

No relatório do Banco Mundial de 1990 (BANCO MUNDIAL, 1990), que trata da 

pobreza no mundo em desenvolvimento, é apresentada uma preocupação em medir os níveis de 

pobreza entre os países mais pobres do mundo, para qualificá-la de modo quantitativo e 

qualitativo. Deste modo, o relatório apresenta o conceito de pobreza relacionando-o à situação 

econômica de cada país, propondo a classificação do nível de pobreza a partir do Produto 

Nacional Bruto (PNB) per capita. Portanto, percebemos que o Banco interpreta o conceito de 

pobreza assentado em indicadores econômicos, como a renda per capita. No fragmento abaixo 

a tendência de capturar a pobreza existente em cada país a partir dos índices econômicos é 

evidente: 

os grupos de países adotados neste relatório são assim definidos: economias de 

baixa renda são aquelas com PNB per capita igual ou inferior a U$ 545,00 em 

1988; economias de renda média são aquelas com PNB per capita superior a U$ 

545,00, mas inferior a U$ 6.000,00 em 1988; economias de alta renda são aquelas 

com PNB per capita igual ou superior a U$ 6.000,00 em 1988. (BANCO 

MUNDIAL, 1990, p. x). 

 

Baseado no conceito de pobreza centralizado na dimensão econômica da renda per 

capita, o relatório citado apresenta a proposta do Banco para a redução da pobreza nos países 

pobres, considerando que o alívio da pobreza “de modo rápido e politicamente sustentável” 
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depende dos “países clientes” seguirem as diretrizes propostas (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 

iii). O Banco Mundial enfatiza que a “ajuda” necessária será disponibilizada, mas a condição é 

seguir os critérios estabelecidos para obter os empréstimos. As estratégias que o Banco defende 

nos anos 1990 para o alívio da pobreza são: 1) “a busca de um modelo de crescimento que 

garanta o uso produtivo do bem mais abundante entre os pobres – o trabalho”; 2) “o provimento 

amplo de serviços sociais básicos aos pobres, sobretudo de educação primária, assistência 

médica básica e planejamento familiar; e, 3) “transferências bem seletivas, para ajudar os que 

não se beneficiam dessas políticas, e por esquemas de segurança, para proteger os que se acham 

expostos a choques.” (BANCO MUNDIAL, 1990, p. iii). 

Entretanto, após uma década, ao divulgar o documento chamado Word 

Development Report (2000-2001), o Banco Mundial esclarece que não atingiu suas metas de 

redução da pobreza no mundo, deixando a interpretação de que as estratégias acionadas nos 

anos precedentes não foram suficientes para alcançá-las. Na oportunidade, fica claro no 

documento que, além de considerar as experiências exitosas, é necessária uma estratégia que 

ataque a pobreza em três frentes: “promover oportunidades, facilitar a autonomia e aumentar a 

segurança” (BANCO MUNDIAL, 2000-2001, p. 6).  

Deste modo, percebemos que nos termos do referido relatório (dos anos 2000) é   

 

Aceita a visão tradicional da pobreza (refletida, por exemplo, no Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial, 1990), que abrange não apenas a privação material 

(medida segundo um conceito adequado de renda ou consumo), mas também um 

baixo nível de educação e saúde. [...]. [Entretanto,] Este relatório também amplia a 

noção de pobreza, nela incluindo a vulnerabilidade e a exposição a riscos, assim como 

a falta de influência e poder. (BANCO MUNDIAL, 2000-2001, p. 15).  

 

Confiante nas estratégias formuladas para a redução da pobreza a partir dos anos 

2000, o Banco Mundial enfatiza setores que devem ser priorizados para a aplicação do pacote 

de medidas sugeridas às políticas públicas nacionais, entre os quais o espaço agrário. Para o 

Brasil, por exemplo, conforme o documento Combate à Pobreza Rural no Brasil: uma 

estratégia integrada publicado em 2001, o Banco apresenta “uma abordagem dos caminhos 

para escapar à ‘pobreza rural’ em cinco vias, seguida por uma discussão do pretendido conjunto 

de políticas.” (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 1).    

As cinco vias que congregam a diretriz central do Banco Mundial para reduzir a 

pobreza no campo a partir de 2001 são:  

 

(a) intensificação do setor de pequenas propriedades agrícolas, para aumentar os 

rendimentos provenientes da agricultura; (b) dinamização do setor de agricultura 

comercial, para que ofereça crescentes oportunidades de emprego agrícola; (c) 

estímulo ao crescimento do setor rural não agrícola (RNA); (d) migração de jovens, 



196 

especialmente aqueles que vivem em áreas rurais distantes, esparsamente habitadas e 

com baixa produtividade; e, (e) fornecimento de uma rede de segurança para as 

pessoas “presas” à pobreza (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 8).    

 

Para alcançar o caminho pretendido a partir dessas cinco vias, o referido documento 

identifica “um conjunto experimental de instrumentos de políticas integradas que poderia ser 

implementado” pelo Estado brasileiro, para propiciar a redução da pobreza (BANCO 

MUNDIAL, 2001, p. 8). Esse conjunto de políticas é tipificado da seguinte forma: a) melhoria 

da dotação de capital humano; b) reforma do mercado de terras rurais; c) ampliação de Pesquisa 

e Desenvolvimento Tecnológico (P&D) e de transferência de tecnologia; d) reforma do 

mercado financeiro rural; e) reforma do mercado de trabalho rural (através da Revisão da 

legislação trabalhista e de questões relacionadas ao emprego rural não agrícola – RNA); f) 

fornecimento de bens públicos e desenvolvimento de capital social; g) política comercial e de 

preços; h) programas de transferência (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 15). Sinteticamente, 

podemos considerar que os principais instrumentos sugeridos pelo Banco Mundial para o 

enfrentamento da pobreza devem se pautar em programas de transferências de renda e políticas 

para a “modernização” da agricultura camponesa.    

Efetivamente, percebemos que apesar de realizar mudanças nas suas diretrizes para 

a redução da pobreza no campo, propondo inclusive políticas setoriais, o Banco Mundial 

individualiza a situação de pobreza e responsabiliza o Estado pela ineficácia das estratégias 

para enfrentá-la. Nos documentos citados, a pobreza aparece tanto como resultado da 

incapacidade do sujeito, ou da sua “vulnerabilidade” em relação ao contexto. Ou seja, o Banco 

Mundial não relaciona a pobreza como resultado do processo de acumulação da riqueza, e 

permanece acreditando na força do comércio e na gestão do capital para reduzi-la (SIQUEIRA, 

2013).  

Em essência, os indicadores para se avaliar a eficácia das políticas de enfrentamento 

da “pobreza rural” são pautados no crescimento econômico. Com efeito, para o Banco Mundial, 

“o crescimento econômico está na centralidade das estratégias traçadas para a redução da 

pobreza, porém, deve ser acompanhado de políticas setoriais.” (RAMOS FILHO, 2013, p. 35).  

Numa exposição mais detalhada sobre as cinco vias que reúnem as diretrizes do 

Banco Mundial para reduzir a pobreza no campo, vale ressaltar a perspectiva do Banco e a 

leitura de estudiosos da temática que têm problematizado os interesses da influência dessa 

instituição na formulação e implementação de políticas públicas direcionadas ao campo 

brasileiro.  
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No tocante à proposta de intensificar o setor de pequenas propriedades agrícolas, 

para propiciar maiores rendimentos relacionados à agricultura, o Banco Mundial sugere que os 

programas públicos se direcionem, na perspectiva de, “reduzir a disparidade na produtividade 

e nos retornos de capital por meio do investimento em tecnologias que se ajustem às 

necessidades dos pequenos agricultores pobres com potencial produtivo”; e, de “diminuir os 

custos de transação nos mercados agrícolas mediante o aperfeiçoamento, por exemplo, da infra-

estrutura de transporte, da assistência técnica, do acesso ao crédito e das associações de 

agricultores.”  (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 10).     

Nesse ponto, as políticas de enfrentamento da ‘pobreza rural’ e não a política 

agrícola, conforme enfatiza o Banco Mundial, devem focar na modernização das áreas de 

produção agrícola daqueles que, embora estejam na situação de pobreza, possuem algum 

potencial produtivo. Aos que não possuem esse potencial, categorizados pelo Banco como 

pessoas ‘presas’ à pobreza, é indicado o fornecimento de uma rede de segurança, pautada 

sobretudo nos programas de transferência de renda. Por sua vez, os pequenos agricultores 

pobres com potencial produtivo devem se tornar potenciais consumidores de insumos e 

maquinários, através da disponibilidade de acesso ao crédito, por exemplo. Essa política, aliada 

à proposta de diminuir custos das transações agrícolas com os investimentos em infraestrutura 

de transporte e outros, são os elementos que o Banco considera essenciais para promover a 

produtividade agrícola e reduzir a pobreza no campo  (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 8-10).     

Em relação a essas propostas, Ramos Filho (2013 p. 36) ressalta que buscam 

introduzir mudanças na vida do camponês.  

 

Busca-se a mais completa transformação das relações adotadas pelo campesinato, na 

qual predominam relações de produção não capitalista materializadas no predomínio 

do trabalho familiar e produção de agricultura de autoconsumo, com comercialização 

de excedentes. Almeja-se a formação de um pequeno empreendedor do campo que a 

partir do consumo de produtos industrializados (sementes, fertilizantes, venenos, 

remédios, maquinário etc.) e compra de terras conseguiria elevar a produtividade do 

trabalho, mediante ampliação do acesso a meios e vias de transporte, promovendo a 

circulação dos produtos, ampliando a renda e reduzindo, assim, a pobreza. (RAMOS 

FILHO, 2013, p. 36). 

 

Na análise realizada por Ramos Filho (2013, p. 36-37), a implementação dessa 

proposta não contribui efetivamente para reduzir a pobreza. Pelo contrário, muitos camponeses 

se tornam pobres endividados. Para o autor, o camponês pobre é “convertido em consumidor 

moderno por um programa público”, e muitas vezes não consegue quitar os compromissos 

financeiros, inclusive devido a todas as exigências dos bancos para a implantação dos projetos 

agrícolas e agropecuários. Os altos índices de inadimplência registrados a partir do Programa 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e das diferentes linhas de 

financiamento da reforma agrária de mercado, por exemplo, levaram o Governo Lula a editar a 

Medida Provisória 432/2008, de renegociação das dívidas da agricultura familiar (RAMOS 

FILHO, 2013 p. 36-37).  

Em relação ao incentivo à dinamização do setor de agricultura comercial, o Banco 

Mundial insiste que “um setor agrícola comercial revitalizado poderia aumentar a oferta de 

emprego e reduzir diretamente a pobreza rural por meio da absorção da mão-de-obra 

assalariada”. Em síntese, essa via propõe a dinamização do agronegócio através de 

investimentos para melhorar o “funcionamento dos mercados de fatores de produção, da mão-

de-obra, da água, da terra e do capital.” (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 11). Ou seja, as políticas 

estatais devem: propiciar a desvalorização das taxas de câmbio reais para garantir custos mais 

baixos de produção para a agricultura comercial e agroindústrias; realizar uma reforma da 

legislação trabalhista rural, mas para precarizar o trabalho rural; e, aplicar recursos na educação 

rural, com o objetivo de qualificar a mão de obra conforme as demandas do mercado do 

agronegócio (RAMOS FILHO, 2013). No caso do incentivo aos investimentos na educação 

rural, Ramos Filho (2013, p. 37) reitera que  

 

A preocupação não é viabilizar um direito universal e promover a escolarização, 

capacitação, qualificação, formação e politização dos pobres rurais com vistas a 

construção de sua autonomia, mas efetivamente, busca-se escolarizar os pobres do 

campo para que domine um determinado oficio ou conhecimentos básicos que serão 

necessários ao trabalho nas fazendas, escritórios ou cozinhas das corporações que 

atuam e controlam a agricultura comercial e suas agroindústrias.   
 

No tocante à via que enfatiza a necessidade de estímulo ao crescimento do setor 

rural não agrícola (RNA), o Banco propõe que “os níveis mais altos de educação, uma boa 

infraestrutura básica, o desenvolvimento de capital social e mercados de crédito e de trabalho 

em bom funcionamento” são “os ingredientes críticos” que devem ser acionados para estimular 

a economia rural não-agrícola. Entretanto, esse tipo de “ingrediente”, conforme a proposta, não 

serve para “zonas rurais mais carentes, distantes e pouco habitadas”, pois são áreas desassistidas 

“por estradas, eletricidade e comunicações”. Isto é, inexiste nessas áreas as características 

essenciais para o desenvolvimento do mercado não agrícola, geralmente mais forte nas 

“proximidades das áreas urbanas.” (BANCO MUNDIAL, 2001, p. V). 

Considerando a referida via, o Banco Mundial defende na quinta via a migração de 

jovens, especialmente aqueles que vivem em áreas rurais distantes, esparsamente habitadas e 

com baixa produtividade. Conforme Ramos Filho (2013, p. 39), “se aceita a migração de jovens 

para áreas urbanas ou outras zonas rurais como um processo inevitável, logo, fazem-se 
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necessários, investimentos em educação dos potenciais migrantes para que no espaço de 

recepção possam dispor da escolarização necessária para a disputa de uma vaga no concorrido 

mundo do trabalho”.   

Por fim, a via que trata do fornecimento de uma rede de segurança para as pessoas 

“presas” à pobreza, é proposta como única alternativa àqueles que sobraram e insistem em 

permanecer em atividades essencialmente rurais, em zonas afastadas do lócus do 

desenvolvimento rural pautado pelo Banco.  

Conforme o Banco Mundial, esse “grupo de pobres”,  

 

Não poderá se beneficiar das oportunidades provenientes da agricultura comercial, da 

intensificação da agricultura em pequena escala ou da migração. Os membros desse 

grupo são em geral pessoas mais velhas, com frequência viúvas e ocasionalmente 

trabalhadores agrícolas nas áreas menos dotadas. Esse grupo está “preso” à extrema 

pobreza, sem futuro possível no setor agrícola além da subsistência. Essas pessoas 

enfrentam barreiras consideráveis para encontrar trabalho fora desse setor. Para esse 

grupo, torna-se crítica a criação de uma rede de segurança social, por exemplo na 

forma de aposentarias, com o objetivo de assegurar uma qualidade de vida básica 

decente. O principal desafio para o desenho de programas com vistas à criação de 

redes de segurança consiste em torná-los também administrativamente acessíveis aos 

pobres do meio rural, que vivem em áreas distantes e pouco habitadas, caracterizadas 

por altas taxas de analfabetismo.  

 

Nesse sentido, a proposta de ação do Banco para a “pobreza absoluta” é administrar 

os programas compensatórios, e fazer com que eles cheguem aos grupos absolutamente pobres 

que insistem em viver no campo. Não se entende as particularidades e necessidades da 

reprodução camponesa. Para aquelas áreas e aqueles camponeses considerados potencialmente 

produtivos, a alternativa proposta é disponibilização de créditos e financiamentos que permitam 

a expansão do mercado rural, pautado nas atividades rurais não agrícolas e nas diretrizes do 

agronegócio.  

Deste modo, embora o Banco Mundial tenha reconfigurado o entendimento da 

pobreza e alterado as diretrizes que orientam a implementação de políticas públicas nacionais 

para a promoção do desenvolvimento e da redução da pobreza, é evidente que a sua “arte” e 

dos “teóricos que propugnaram um novo desenvolvimento foi retomar essa ideologia de modo 

que todo o substrato neoliberal permanecesse inalterado.” (LEHER, 2012, p. 14).  
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4.2 Políticas Públicas para o campo sob a perspectiva de combate à pobreza no Brasil 

(2003 - 2016) 

 

As políticas públicas implementadas pelo Estado no espaço agrário resultam das 

lutas de classes, mobilizam interesses da acumulação capitalista e da (re)criação da identidade 

camponesa.  

No Brasil, a leitura crítica acerca das políticas públicas implementadas ao longo dos 

governos Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) não oculta o caráter da política do 

consenso, da conciliação de classes que apoiou a programática do Partido dos Trabalhadores 

(PT) à frente do Estado brasileiro por aproximadamente 13 anos.  

Esse modo de fazer política, apesar de ter obtido resultados positivos no tocante ao 

enfrentamento da pobreza absoluta, através da implementação de políticas sociais 

compensatórias e focalizadas, manteve “inalterados a regressão dos direitos do trabalho e o 

padrão de concentração de renda”, fazendo com que o enfrentamento à “pobreza sem 

transformar a base econômica” se tornasse “uma ideologia com forte poder hegemônico” 

(LEHER, 2012, p. 15-16).  

Nas palavras de Mota (2012b, p. 34), essa ideologia se constitui através da “equação 

novo desenvolvimentismo e políticas de combate à pobreza”, considerando que, rigorosamente, 

essa equação “não se restringe a um conjunto de políticas, programas e iniciativas 

governamentais”, na sua essência, representa que “a burguesia e seu Estado protagonizaram 

uma sociabilidade baseada na ideologia do consenso: a possibilidade de compatibilizar 

crescimento econômico com desenvolvimento social”, através do “combate à pobreza” aliado 

à “defesa do crescimento econômico”.  

Aqui cabe uma breve ressalva em relação ao conceito de novo 

desenvolvimentismo34, nos termos de Mota et al (2012c, p. 155) “não se trata de uma repetição 

do desenvolvimento nacional dos anos 1960, mas da defesa de um desenvolvimento 

autossustentável desde o ponto de vista econômico e social”.  

Detalhando o conceito Castelo (2009, p. 74) compreende que o novo 

desenvolvimentismo se constrói como uma espécie de “Terceira Via”, disputando a “hegemonia 

ideo-política para a consolidação de uma estratégia de desenvolvimento alternativa aos modelos 

em vigência na América do Sul”. Ou seja, uma outra opção em relação “ao ‘populismo 

                                                 

34 Para aprofundamentos sobre o conceito de ‘novo desenvolvimentismo’ consultar Mota (2012); Castelo (2009); 

Katz (2016).  
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burocrático’, representado por setores arcaicos da esquerda e partidários do socialismo” e à 

“ortodoxia convencional, representada por elites rentistas e defensores do neoliberalismo”  

Em termos gerais, os novo-desenvolvimentistas acreditavam num “projeto nacional 

de crescimento econômico combinado a uma melhora substancial nos padrões distributivos do 

país”. Por isso, a consecução deste objetivo incentivou “um determinado padrão de intervenção 

do Estado na economia e na ‘questão social’, principalmente no tocante à redução da incerteza 

inerente às economias capitalistas” (CASTELO, 2009, p. 75) 

Nos termos de Roberto Leher (2012 p. 15) esse processo significou a apreensão de 

um “novo léxico”, absorvido pelas políticas públicas empreendidas nos governos do PT. 

Essencialmente, esse “novo léxico” expressou “uma recomposição da hegemonia dos setores 

dominantes em tempos de inegável agravamento da crise estrutural35 do capitalismo, tratando-

se, por conseguinte, das iniciativas do capital para desarticular as lutas antissistêmicas dos 

trabalhadores”. Neste sentido, não é estranho dizer que tais políticas obedeceram “à gramática 

básica que estrutura as proposições dos organismos internacionais e dos principais centros de 

pensamento da ordem liberal-burguesa” (LEHER, 2012 p. 15), conforme mencionado no item 

precedente.  

No espaço agrário brasileiro o caráter novo-desenvolvimentista do Estado na 

condução das políticas públicas redimensiona as contradições do movimento do capital na 

agricultura, engendrando os processos de territorialização do capital e monopolização do 

território. Isso significa que, na primeira década do século XXI, a política do consenso, da 

conciliação de classes é fundamentalmente alinhada ao processo de internacionalização da 

economia sob a égide do capital financeiro.  

Como pontuamos no primeiro capítulo, o processo de internacionalização 

econômica sob a direção do capital financeiro, impulsionou o sistema do agronegócio na 

agricultura brasileira, e, neste ponto, o Estado, sob o viés da política de consenso, 

aparentemente respaldada pelas políticas públicas de cunho ‘novo desenvolvimentista’, 

                                                 

35 Para Mészáros a crise contemporânea (pós-1970) é caracterizada como ‘crise estrutural’, porque: “1) seu caráter 

é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este 

ou aquele ramo particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo de trabalho, com sua gama específica 

de habilidades e graus de produtividade, etc.); 2) seu alcance é verdadeiramente global (no sentido mais literal e 

ameaçador do termo), em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram todas as principais 

crises no passado); 3) sua escala de tempo é extensa, contínua, se preferir, permanente, em lugar de limitada e 

cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital; 4) em contraste com as erupções e os colapsos mais 

espetaculares e dramáticos do passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante, desde que 

acrescentemos a ressalva de que nem sequer as convulsões mais veementes ou violentas poderiam ser excluídas 

no que se refere ao futuro: a saber, quando a complexa maquinaria agora ativamente empenhada na ‘administração 

da crise’ e no ‘deslocamento’ mais ou menos temporário das crescentes contradições perder sua energia.” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 796).  
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respaldada nas concepções do Banco Mundial, promove as condições para o desenvolvimento 

do capital no campo, mediando a hegemonia do movimento de territorialização do capital no 

espaço agrário.  

De modo igualmente determinado, notamos forte atuação do Estado brasileiro na 

organização e implementação de políticas públicas para o campo direcionadas ao trabalhador 

camponês, oficialmente, o chamado “agricultor familiar”. Cabe lembrar que a forte pressão dos 

movimentos sociais do campo nos anos 1990 foi essencialmente determinante para a resposta 

estatal. Este movimento do Estado, nunca visto na sociedade brasileira36, respalda, 

contraditoriamente, a monopolização do território camponês pelo capital. Logicamente, as 

políticas públicas, implementadas pelo Estado, contribuem para a reprodução ampliada do 

capital no campo, e, portanto, paradoxalmente, exerceram influência no processo de (re)criação 

camponesa.  

Nessa linha de raciocínio, resta uma preocupação: como se manifestam os 

processos de (re)criação da identidade camponesa na dinâmica de enfrentamento da questão 

agrária e da pobreza no espaço agrário, sob a influência das políticas públicas (novo-

desenvolvimentistas) direcionadas para o campo brasileiro, particularmente aquelas que 

propõem o combate à “pobreza rural”? Doutro modo, que elementos caracterizam a (re)criação 

da identidade camponesa no processo de enfrentamento da questão agrária e da pobreza no 

espaço agrário, especialmente no estado de Roraima?   

A questão não pretende separar a discussão daqueles movimentos tão articulados e 

orgânicos sob a mediação do Estado, mas busca problematizar movimentos particulares do 

todo. Temos interesse em conhecer os processos de (re)criação da identidade camponesa, as 

alternativas criadas pelos camponeses na dinâmica da sua (re)criação, tomando como referência 

a pesquisa no P.A.D Anauá e no P.A Jatobá.  

Antes, cabe destacar brevemente os objetivos institucionais das políticas públicas 

para o campo, direcionadas ao combate da pobreza, no bojo da ideologia novo 

desenvolvimentista no Brasil, no período de 2003 a 2016, especialmente aquelas identificadas 

na pesquisa realizada no P.A.D Anauá e no P.A Jatobá: o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), o Programa de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Bolsa Família e a Política 

de Previdência Social.  

                                                 

36 Num estudo sobre as “Políticas públicas para o desenvolvimento rural e de combate à pobreza no campo” que 

foram desenvolvidas no período de 2003-2013, Silveira et al. (2016) ressaltam que o Brasil se tornou “exemplo 

de políticas públicas voltadas ao combate à pobreza e ao desenvolvimento rural, ou melhor, de fomento à 

agricultura familiar”, e inclusive exportou “algumas dessas políticas, notadamente o Bolsa Família e o PAA”. 
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Na problematização, a abordagem dos objetivos institucionais será complementada 

com a referência de pesquisas sobre as políticas e programas citados, na perspectiva de 

identificar impactos no enfrentamento da pobreza e da questão agrária no campo brasileiro, 

particularmente na região Norte. Ao fim dessa exposição segue o item no qual abordaremos 

resultados da pesquisa que evidenciam influências do PAA e do PNAE, no P.A.D Anauá, e do 

PBF e da Previdência Social rural no P.A Jatobá.  

De modo geral, num estudo publicado em 2016, Silveira et al. (2016, p. 02) 

destacam que as “narrativas de sucesso” das Políticas públicas para o desenvolvimento rural e 

de combate à pobreza no campo desenvolvidas no período de 2004-2013 (período analisado 

pelos autores), fundamentam-se: 1) “no desempenho dessas políticas, notadamente quando 

estimados a partir do volume de recursos e de beneficiários que englobam”; e, 2) “na expressiva 

melhora nos indicadores de pobreza, de renda e de desigualdade no campo brasileiro além do 

arrefecimento da migração rural-urbana”. 

No tocante a narrativa de que as políticas públicas direcionadas ao campo 

impactaram na configuração da pobreza, cabe ressaltar, conforme os distintos indicadores 

institucionais pautada na visão da pobreza como insuficiência de renda que:   

 

1) A prevalência da “pobreza” e da “extrema pobreza” nas populações rurais e/ou 

agrícolas, por exemplo, reduziu-se de modo drástico, indo de 16% e 40%, em 

2004, para 8% e 19%, em 2013, respectivamente; 

2) “No mesmo período, a renda do trabalho agrícola cresceu a uma taxa de 5,6 por 

cento ao ano em termos reais”; 

3) “A população rural reduziu-se, nesse período, somente 3,1 por cento”;  

4) “E, no caso das políticas agrárias e agrícolas, o número total de contratos do 

Pronaf soma quase 2 milhões, com um volume de recursos da ordem de R$24 

bilhões”;  

5) A Reforma Agrária totalizou “quase 1 milhão de famílias assentadas em pouco 

menos que 90 milhões de hectares” (SILVEIRA et al., 2016, p. 02). 

 

De modo particular, entre as políticas e programas que acenderam os investimentos 

estatais e criaram os resultados citados por Silveira et al. (2016) encontram-se: o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa 

Bolsa Família e a Política de Previdência Social.  
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Criado pelo Governo Federal, através da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), surgiu como uma das ações estruturantes do 

Programa Fome Zero 37. Os objetivos estabelecidos para o PAA foram:  

 

- Garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias 

para atender as populações em situação de insegurança alimentar e nutricional;  

- Contribuir para formação de estoques estratégicos;  

- Permitir aos agricultores e agricultoras familiares que estoquem seus produtos para 

serem comercializados a preços mais justos;  

- Promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura 

familiar;  

- Abastecer o mercado institucional de alimentos, que compreende as compras 

governamentais de gêneros alimentícios para fins diversos, incluída a alimentação 

escolar (BRASIL, 2010, p. 3).  

 

Através do PAA, a produção camponesa é comprada por órgãos do Governo 

Federal, com preços de mercado sem a necessidade de licitação38. Para ter acesso ao PAA, os 

camponeses devem possuir a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP), um documento que 

atesta o estabelecimento como de base familiar, fornecido por órgãos autorizados pelo Governo 

Federal (COCA, 2015).  

As modalidades do PAA39 se dividem em: Compra Direta da Agricultura Familiar, 

Compra com Doação Simultânea, Incentivo à Produção do Leite, Formação de Estoques para 

a Agricultura Familiar, Compra Institucional e Aquisição de Sementes40. Na tabela 4 

sistematizamos a ação/objetivo de cada modalidade, bem como o limite de valores para compra 

por modalidade, forma de acesso, órgãos executores e fonte de recursos.  

 

 

                                                 

37 Cabe destacar que “embora tenha sido criado como um programa prioritário de governo, no bojo das ações 

estruturantes do Programa Fome Zero, o PAA não adquiriu status de programa orçamentário na linguagem do 

Plano Plurianual de Governo (2004-2007), mantendo-se, [...], como uma singular “ação” orçamentária, dentre as 

dezenas existentes sob a rubrica “abastecimento alimentar” (DELGADO et al., 2005) 
38 Importante dizer que “uma das principais diferenciações do PAA em relação a outras formas de compras públicas 

sustentáveis é a dispensa de licitação. O processo licitatório é obrigatório para compras públicas, conforme 

disposição prevista no Artigo 37, inc. XXI, da Constituição Federal Brasileira, “ressalvados os casos especificados 

na legislação”. A lei que criou o PAA determinou a dispensa de licitação para as aquisições feitas pelo programa 

desde que os preços praticados não sejam superiores aos dos mercados regionais. A dispensa de licitação diminui 

as exigências burocráticas, viabilizando o acesso dos pequenos agricultores ao programa.” (SAMBUICHI et al., 

2014, p. 79).  
39 Conforme consta no site do  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a partir de 2019 o 

PAA passou a ser executado com recursos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário (SEAD/MAPA) e do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), em parceria com estados, 

municípios e com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 
40 O Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012, regulamenta o art. 19 da Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, que 

institui o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Capítulo III da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011, e dá 

outras providências. E o Decreto 8.293/2014, dá novos valores ao PAA e cria a modalidade Aquisição de Sementes.  

http://www.mds.gov.br/
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Tabela 4 – Modalidades de execução do PAA (2003-2019) 

Modalidade Ação 

Limite anual de 

compras (R$) 
Forma de acesso 

(ano) 
Executor 

Origem do 

Recurso 

Compra Direta 

da Agricultura 

Familiar – 

CDAF 

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. 

R$ 8 mil Unidade familiar 

CONAB 

MDA/MDSA

/ Ministério 

da Cidadania 
R$ 500 mil 

por organização 

respeitados os limites 

por unidade familiar 

Compra da 

Agricultura 

Familiar para 

Doação 

Simultânea 

Responsável pela doação de 

produtos adquiridos da 

agricultura familiar a pessoas em 

situação de insegurança 

alimentar e nutricional. 

R$ 6,5 mil Unidade familiar 
CONAB, 

estados e 

municípios 

MDA/MDSA

/ Ministério 

da Cidadania 
R$ 2 milhões 

por organização 

respeitados os limites 

por unidade familiar 

Incentivo à 

Produção e 

Incentivo de 

Leite – PAA 

Leite 

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. 

R$ 9,5 mil  Unidade familiar 
Governos 

estaduais 

MDA/MDSA

/ Ministério 

da Cidadania 

Formação de 

Estoques pela 

Agricultura 

Familiar – CPR 

Estoque 

Disponibiliza recursos para que 

organizações da agricultura 

familiar formem estoques de 

produtos para posterior 

comercialização 

R$ 8 mil Unidade familiar 

CONAB 

MDA/MDSA

/ Ministério 

da Cidadania R$ 1,5 milhão 

por organização 

respeitados os limites 

por unidade familiar 

(primeira operação 

limitada à R$ 300 mil) 

Compra 

Institucional 

compra voltada para o 

atendimento de demandas 

regulares de consumo de 

alimentos por parte da União, 

Estados, Distrito Federal e 

Municípios; 

R$ 20 mil Por órgão comprador  
CONAB/ 

Ente 

interessado 

Ente 

interessado 

R$ 6 milhões 

Por órgão comprador, 

realizada por meio de 

chamada pública 

Aquisição de 

Sementes  

compra de sementes, mudas e 

materiais propagativos para 

alimentação humana ou animal 

de beneficiários fornecedores 

para doação a beneficiários 

consumidores ou fornecedores. 

16 mil Unidade familiar 

CONAB 

MDA/MDSA

/ Ministério 

da Cidadania 
6 milhões 

por organização 

respeitados os limites 

por unidade familiar 

Fonte: Brasil (2006, 2014, 2014a; 2012), adaptado por Laurinete Rodrigues da Silva 

 

Analisando os dados do PAA de 2003 e 2008, Silveira et al. (2016, p. 27) ressaltam 

que o PAA é bem avaliado, tanto pela sua rápida expansão pelo Brasil quanto pelo número de 

agricultores familiares beneficiados, que passou de 42 para 169 mil. Para os autores, desde sua 

criação em 2003 o PAA já atendeu cerca de 160 mil agricultores por ano, mas em 2013, houve 

uma queda expressiva de 45% no gasto total, após uma reestruturação da estratégia de 

operacionalização, sobretudo em relação aos “procedimentos de doação de alimentos no intuito 

de fortalecer a transparência e o controle da qualidade dos alimentos doados”. Infelizmente, a 
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queda orçamentária provocou “decréscimo de agricultores familiares beneficiados, com o 

agravante de, provavelmente, ter atingido as famílias mais pobres e vulneráveis” (SILVEIRA 

et al., 2016, p. 27). Acreditamos que a redução de investimentos estatais nesse período refletiu 

os impactos da crise do capital no “modelo neodesenvolvimentista” (STÉDILE, 2016, p. 09), 

com a consequentemente retração de gastos públicos nas políticas sociais. Conforme se verifica 

no gráfico 16, em 2013 o número de beneficiários caiu para 96 mil:  

 

 
Gráfico 16 - Evolução do número de agricultores (DAPs) do PAA – Brasil (2003-2013) 

Fonte: Silveira et al. (2016, p. 27). 

 

Outras avaliações qualitativas no tocante aos efeitos do PAA no cotidiano das 

famílias camponesas beneficiadas, ressaltam que o programa:  

 

1) Possibilitou o surgimento de novas relações de mercado, em nível territorial, as quais 

contribuíram para promover maior autonomia das organizações sociais e o estabelecimento de 

relações de reciprocidade entre produção e consumo. (PORTO, 2014, p. 113). 

2) Influenciou na melhoria do bem-estar das famílias de comunidades rurais do Nordeste e do 

Norte do Brasil; contribuiu para o reconhecimento das mulheres e incentivou a diversificação 

da produção; possibilitou o acesso aos meios de produção (MOTA et al., 2013, p. 208).  

3) Contribuiu para uma maior autonomia relativa dos camponeses do território, constituindo-se 

como uma política pública emancipatória, com um importante papel na dinamização das 

unidades de produção camponesas (COCA, 2015, p. 179). 

4) Incentivou a formação de cooperativas e associações camponesas e fortaleceu as já existentes; 

diversificou a produção, diminuindo as práticas monocultoras nas unidades de produção 

camponesas; diminuiu a penosidade do trabalho e garantiu renda e maior valorização do 

trabalho feminino (COCA, 2015, p. 179). 

 

Numa síntese, a leitura de várias pesquisas sobre os resultados do PAA levaram 

Silveira et al. (2016, p. 47) a destacarem que a implementação deste programa (2004-2013) 

influenciou no “aumento da renda, da produção e da organização dos agricultores familiares, 

além de contribuir para a diversificação de culturas alimentares, para o acesso a mercados 
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institucionais, para a manutenção de preços justos nos mercados, reestruturação e dinamização 

de mercados locais”. Enfim diante dos aspectos positivos, Mota et al. (2013, p. 230) destacam 

que permanece o desafio de interferir na formação do sujeito político capaz de acompanhar 

sistematicamente a execução do programa e de interferir no seu formato. 

Além do PAA, outra experiência de compras públicas da “agricultura familiar” se 

formatou em 200941, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que 

oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas 

as etapas da educação básica pública (BRASIL, 2019).  

Este programa, existente desde 195542, recebeu novas configurações e 

nomenclatura em 2009, quando a Lei nº 11.947/2009 estabelece que no mínimo 30% (trinta por 

cento) dos recursos do PNAE deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios 

diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 

comunidades quilombolas (BRASIL, 2009). 

Anteriormente, o Governo Federal, já atuava de forma complementar ao valor 

investido pelos estados e municípios para custear a alimentação servida nas escolas da rede 

pública. Entretanto, “as compras continuavam sendo feitas por meio de monopólios ou 

oligopólios, com aquisições centralizadas, pouca preocupação com o cardápio e sob o marco 

estrito da Lei das Licitações” (SAMBUICHI et al., 2014, p. 96). Em síntese, os(as) 

camponeses(as) não conseguiam participar deste modelo de compras públicas. 

Aqui, cabe lembrar que, à semelhança do processo de criação do PAA, as novas 

regras do PNAE, com a inclusão de que 30% das compras fossem de produtores da agricultura 

familiar, só foram possíveis a partir dos debates sobre segurança alimentar promovidos pelo 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), com participação popular dos 

movimentos sociais do campo, que já pautavam essa demanda há décadas (SAMBUICHI et al., 

2014, p. 96-97). Após essa inovação na Lei foi criado um grupo para discutir e gerir esse 

processo, composto por representantes do governo e da sociedade civil (organizações da 

                                                 

41 Lei nº 11.947/2009, que estabeleceu novas regras para o PNAE e determinou, em seu Artigo 14, que 30% das 

compras sejam feitas de produtores da agricultura familiar. Através do PNAE o Governo Federal repassa, a estados, 

municípios e escolas federais, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais (de 

fevereiro a novembro) para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de matriculados em cada rede de 

ensino (BRASIL, 2019). 
42 Criado pelo Decreto nº 37.106, de 31 de março de 1955, que institui a campanha da Merenda Escolar. Saraiva 

et al.  (2013, p. 928) ressaltam que “de 1955 até 1993 a gestão da alimentação escolar era centralizada. Os cardápios 

eram planejados pelo órgão gerenciador (Ministério da Educação), os gêneros eram adquiridos via processo 

licitatório e a distribuição era realizada para todo o território nacional” 
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agricultura familiar, agroecologia, etc). Esse grupo formulou e aprimorou a regulamentação em 

torno das aquisições, reafirmando a participação social e o diálogo na construção da política 

(PEREZ-CASSARINO, 2017, p. 33)  

Até 2014, o PNAE atendeu aproximadamente 40 milhões de estudantes, “universo 

estimado com base nos dados do Censo Escolar”. Numa análise sobre “a evolução do público 

atendido pelo PNAE desde 1995”, Silveira et al. (2016, p. 28) revelam que “houve um 

crescimento abrupto no ano de 2009”, quando o Governo Federal instituiu as novas 

configurações do PNAE. No gráfico 17 constatamos a evolução do número de alunos atendidos 

pelo programa.  

 

 

Gráfico 17 – Milhões de alunos atendidos pelo PNAE – Brasil (1995 a 2014) 

Fonte: Silveira et al. (2016, p. 29). 

 

No tocante a compra de produtos da agricultura familiar, com recursos do PNAE, 

pelos órgãos dos estados e municípios, cabe ressaltar os elementos abordados por Perez-

Cassarino (2017, p. 35) quando apresenta os principais resultados reunidos no livro “Boas 

práticas de agricultura familiar para a alimentação escolar”, que trata de experiências do PNAE. 

O pesquisador ressalta que os impactos do PNAE junto ao agricultores e suas organizações 

sinalizam:  

O estímulo à diversificação da produção e conversão para agroecologia; a abertura de 

novos espaços de comercialização a partir da inserção no PNAE; a qualificação dos 

processos de gestão e organização da produção, o redesenho das relações de gênero, 

o estímulo a processos de organização social e política, a valorização de produtos da 

sociobiodiversidade e a promoção de um desenvolvimento rural socialmente mais 

justo e ambientalmente mais equilibrado em âmbito local e regional. (PEREZ-

CASSARINO, 2017, p. 35). 

 

Nesta direção, Grisa (2017, p. 28) reforça que além de promover o atendimento 

universal, na medida que contempla todos os estudantes da educação básica pública, 
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repercutindo na promoção da segurança alimentar e nutricional do País, o PNAE, estimula a 

“manutenção dos agricultores no meio rural, a sua organização coletiva e a busca pela 

qualificação profissional”. Isto indica “a valorização da própria identidade de agricultor [...], 

assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas, e demais povos e comunidades 

tradicionais”.  

Mas, cabe lembrar que, uma das dificuldades dos municípios e estados para 

implementar a obrigatoriedade de comprar pelo menos 30% de produtos da agricultura familiar 

com recursos do PNAE, é o “lobby dos fornecedores de merenda escolar”. Na discussão da 

proposta “houve um trabalho de assessoria parlamentar para a lei ser aprovada e, após a 

aprovação, um processo de convencimento da legalidade nas diversas Unidades da Federação 

(UFs)” é uma constante (SAMBUICHI et al., 2014, p. 97). 

Outra ação estatal que exerce forte influência no espaço agrário, o Programa Bolsa 

Família (PBF) é expressão da intervenção do Estado fundada na noção de mínimos sociais, 

viabilizadores das condições de sobrevivência. O PBF foi instituído em 2003, pela Medida 

Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, depois pela Lei nº 10.836, sancionada em 09 de 

janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004 que regulamenta a Lei.  

Este programa ganhou centralidade na Política de Assistência Social, destacando-

se no orçamento público em relação aos demais. Possui maior abrangência entre a população 

rural e funciona, muitas vezes, como principal política acessada por esse segmento. Através do 

PBF o Governo Federal43 unificou as ações de transferência de renda, anteriormente 

segmentadas em diversos programas44. Muitas vezes, por se constituir em alternativa única de 

amplos segmentos, os programas de transferência de renda, apesar de significarem a garantia 

                                                 

43 Conforme o Governo Federal “a partir de 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado 

brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado 

obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, 

do Programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de 

beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma 

porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. A execução do Cadastro Único é de 

responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível 

federal, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o gestor responsável, e a Caixa Econômica Federal é o 

agente operador que mantém o Sistema de Cadastro Único. O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 

6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas, disponíveis em http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-

unico/legislacao-teste/legislacao (BRASIL, 2015). 
44 Em seu Art. 1º, parágrafo único a Lei 10.836, estabelece que o Programa Bolsa Família “tem por finalidade a 

unificação dos procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, 

especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei 

nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei nº 

10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, 

instituído pela Medida Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído 

pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído 

pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.” (BRASIL, 2003). 

http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/legislacao-teste/legislacao
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/legislacao-teste/legislacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10219.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10219.htm
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de renda mínima à população que vivem na pobreza absoluta, mantêm inalterado o quadro de 

precariedade estrutural, estabelecendo o controle da pobreza, sem impactar em seus 

determinantes.  

Cabe lembrar que, no bojo da unificação dos programas sociais a partir de 2003 a 

Política de Assistência Social passa por um intenso processo de regulamentação, estruturação 

e padronização em todo o território nacional, referenciada na Lei Orgânica de Assistência Social 

(8742/93), na Política Nacional de Assistência Social (2004) e no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). Um dos princípios norteadores dessa Política é a descentralização, que através 

do SUAS garante a capilaridade em todos os municípios e nas áreas rurais. O principal avanço 

da Assistência Social, incluindo o Programa Bolsa Família, é o debate sobre o direito do cidadão 

à uma renda mínima e à assistência social como política pública, como direito, e não como mera 

“ajuda”, “filantropia”, “caridade”, “voluntarismo”. Isto é, com a regulamentação da Política de 

Assistência Social através da LOAS (1993) e demais normativas, o Estado avançou no tocante 

à garantia do direito à assistência social para quem dela precisa, conforme estabelece a 

Constituição Federal de 1988. 

A centralidade e importância que o Programa Bolsa Família assume na garantia de 

um mínimo social no combate à pobreza no Brasil, inclusive com forte incidência no campo, é 

constatada pelo crescente volume de recursos e total de beneficiários contemplados pelo 

Programa. Entre 2003 e 2010 o total de famílias beneficiadas saltou de aproximadamente 3,6 

milhões para quase 13 milhões, conforme observamos no gráfico 18. Cabe destacar, entretanto, 

que a crescente inclusão de famílias no programa demostra, doutro lado, um quadro de pessoas 

que vivem em situação de pobreza no país, conforme o conceito de pobreza do Governo 

Federal.  
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Gráfico 18 - Famílias beneficiárias do Bolsa Família e valor anual total transferido, segundo grandes regiões 

(2004-2014 – dezembro/ano) 

Fonte: Silveira et al. (2016, p. 35). 

 

Considerando uma avaliação acerca dos dez anos do PBF, Paiva et al. (2013, p. 25) 

ressaltam que entre 2003 e 2010, o programa se consolidou sob duas vias: a transferência de 

renda e o acompanhamento de condicionalidades, amenizando a situação de pobreza das 

famílias e garantindo a inclusão na escola e o acompanhamento à saúde das crianças 

beneficiárias. Para os autores o programa provocou um “aumento real do valor do salário 

mínimo” e “avanços educacionais” no país, permitindo a queda da desigualdade de rendimentos 

(BARROS et al., 2010).  

Em relação ao direcionamento do Programa Bolsa Família para a população que 

vive no campo, Silveira et al. (2016, p. 49) apontam que no período de maior investimento e 

inclusão de famílias no programa, entre 2004 e 2013, houve crescimento médio de 20% no 

número de pessoas em situação de segurança alimentar. De modo geral, essa fase é bem 

avaliada por vários pesquisadores, entre os quais Campello e Neri (2013), que ressaltam os 

efeitos positivos do PBF sob: a renda domiciliar, o PIB nacional, a desigualdade, indicadores 

de saúde e nutrição infantil, acompanhamento médico perinatal e infantil, vacinação, 

amamentação, expansão dos serviços de saúde pública, melhoria da frequência e progressão 

escolar e combate ao trabalho infantil.  

Nesse período, a extrema pobreza e a pobreza no Norte e Nordeste teriam maior 

incidência se fossem desconsiderados os rendimentos de programas sociais. Efetivamente, para 

a população agrícola nordestina o percentual da população em extrema pobreza aumentaria de 

8,2 por cento para 22,4 por cento (SILVEIRA et al., 2016, p. 50). 
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Em relação à Política de Previdência Social direcionada ao segurado especial, 

trabalhador rural, lembramos que compõe, junto com a Política de Assistência Social 

(organizada no Sistema Único de Assistência Social – SUAS) e a Política de Saúde (organizada 

no Sistema Único de Saúde), o tripé da Seguridade Social brasileira, instituída pela Constituição 

Federal de 1988. A Previdência Social “foi precursora da ampliação do sistema brasileiro de 

proteção social rumo à universalização de direitos sociais. Ademais, mostrou-se uma das 

principais causas da redução da vulnerabilidade de parcelas expressivas da população agrícola 

e rural.” (SILVEIRA et al., 2016, p. 33).  

Numa demonstração sobre a evolução recente do Regime Geral da Previdência 

Social (RGPS), Silveira et al. (2016, p. 33) chamam atenção para os impactos dessa política na 

redução da pobreza junto a população rural das regiões Norte e Nordeste, dado que, conforme 

se observa nos gráficos 19 e 20, as duas regiões juntas absorveram, em 2012, 60% do montante 

gasto com aposentadorias e benefícios rurais (SILVEIRA et al., 2016, p. 33-34). Na lógica dos 

autores se não fosse a garantia da aposentadoria e pensões da Política de Previdência Social “a 

incidência da pobreza entre domicílios rurais, agrícolas e não agrícolas, aumentaria de 8% para 

20%”. E, em se tratando exclusivamente dos domicílios agrícolas, os autores confirmam que o 

incremento seria de 22% para 34%. As taxas da extrema pobreza, por sua vez, seriam elevadas 

“de 4% para 13% cento, sem desagregação entre agrícolas e não agrícolas, e de 5% para 12% 

para o caso mais específico da população agrícola” (SILVEIRA et al., 2016, p. 48).  

 

  

  
Gráfico 19 – Valor anual das aposentadorias e pensões 

rurais, segundo grandes regiões (2002 a 2012) 
Gráfico 20 – Número de aposentadorias e pensões rurais, 

grandes regiões (2004 a 2012) 
Fonte: Silveira et al. (2016, p. 33). 

 

Para Delgado (2015) a inclusão de agricultores familiares como beneficiários 

especiais (com menor carga contributiva direta) na década de 2000, tem efeitos notáveis sobre 
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a pobreza. O autor avalia que se na década de 1990 mais de 2/3 dos beneficiários viviam de 

subsistência pura, na década de 2010, cerca de 2/3 ganham mais de um salário mínimo (e o 

salário mínimo neste período passa por aumentos substantivos), considerando a expansão da 

cobertura de agricultores familiares. Complementando, Silveira et al. (2016, p. 48), destacam 

que “a renda oriunda da previdência afasta parcela da população da extrema pobreza e, em 

menor grau, da pobreza”.   

Enfim, como destacamos, ao analisarem os estudos acerca de várias políticas 

públicas direcionadas ao campo brasileiro (2003-2016), os autores concluem que a interferência 

dessas políticas impactaram no campo, na medida que possibilitaram a compra da produção 

agrícola camponesa, o acesso à alimentação de base local e mais saudável às crianças que 

estudam na rede pública de ensino, a garantia de renda mínima para sobrevivência e os 

benefícios e auxílios da previdência social. Desta forma, as políticas com foco na pobreza ou 

que visam impulsionar o mercado agrícola tem incidência direta na vida da população que vive 

no campo. Como esses processos influenciam de modo concreto no modo de vida camponês e 

na dinâmica da resistência para permanecer no campo é o que tentaremos responder através da 

exposição dos resultados da pesquisa realizada com camponeses(as) que vivem no P.A.D Anauá 

e P.A. Jatobá, assentamentos da reforma agrária do estado de Roraima, conforme o item a 

seguir.  

 

4.3 Estratégias de (re)criação da identidade camponesa no enfrentamento da questão 

agrária e da pobreza no  P.A Jatobá e no P.A.D Anauá 

 

4.3.1 A criação do ‘Sul Orgânico’ no P.A.D. Anauá:  influências do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa de Alimentação Escolar (PNAE)  

 

Esse negócio de trabalhar com veneno a gente já tava desistindo. Tava caçando o 

caminho e dessa vez encontramos o caminho. E eu acho que esse é o caminho mais 

certo, pro resto da vida da gente (E04RO, outubro, 2018) 

 

A criação do grupo de alimentos orgânicos ‘Sul Orgânico’ 

 

No processo de enfrentamento da questão agrária e da pobreza no P.A.D. Anauá, 

camponeses organizam e criam um grupo de produção orgânica: o ‘Sul Orgânico’. Este grupo 

se mobiliza a partir da preocupação com o uso de agrotóxicos e a qualidade de vida, mas se 

consolida ao passo que avança a implementação do PAA e do PNAE, com o acesso dos 

agricultores familiares camponeses de Rorainópolis.  
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A nossa participação em reuniões do grupo e em atividades de trabalho coletivo, 

bem como a realização de entrevistas individuais, nos permitiu apreender elementos que 

marcam a motivação dos agricultores(as) pela produção orgânica, as suas conquistas, 

dificuldades e perspectivas.  

Consideramos que entre os determinantes da criação do grupo se destaca o interesse 

em comercializar alimentos orgânicos para o Governo Federal, particularmente pelo PAA e 

PNAE. O primeiro executado no estado de Roraima pela SEAPA e CONAB, e o segundo pelas 

secretarias municipais de educação, a partir de convênios com o Governo Federal. Conforme 

um(a) dos entrevistados(as) que mais mobilizaram a criação do grupo, “a gente vende para o 

PAA, e para o PNAE, e sempre eles diziam que se fosse orgânico e tivesse como comprovar 

era 30% a mais, aí a gente já trabalhava sem agrotóxico, e a gente ficava puxando, mas eles 

diziam, ‘não, mas vocês têm que ter como comprovar’ (E01RO, outubro, 2018).  

Notamos que a mediação estabelecida através do PAA e do PNAE é elemento que 

contribuiu para aglutinar e consolidar a proposta que já estava em discussão entre 

agricultores(as) que se encontravam e conversavam nos dias de feira. Conforme destaca um(a) 

dos(as) entrevistados(as) quando diz “a gente já tava [...] tipo assim, a gente já produzia com 

diferença, esse nosso grupo, a gente já trocava ideias, a gente sempre queria, entendeu? Mas 

nunca tinha oportunidade [...]” (E07RO, novembro, 2018). 

Deste modo, percebemos que já havia um diálogo entre agricultores que vendiam 

seus produtos na Feira Amazondalva, antes mesmo do grupo de orgânicos se consolidar. Uma 

parte desses agricultores já produziam sem usar agrotóxicos, e outra parte buscava romper com 

o uso do pacote de insumos da agricultura convencional, pautada no modelo tecnológico da 

‘Revolução Verde’, atualmente fortalecido pelo agronegócio.  

Entre aqueles que já tinham preferência de não usar agrotóxicos na produção 

agrícola um(a) entrevistado(a) destaca “ainda bem que esse programa [grupo] de orgânicos 

entrou aí né?! Porque nunca gostei de trabalhar com esses produtos químicos. Nunca gostei! O 

pessoal chega [...] [e diz]: ‘põe veneno que vai ficar tudo bonitinho’; e eu digo ‘não tá bom 

assim! Deixa aí, quando eu puder roçar eu roço, e quando eu puder capinar eu capino, vai 

deixando aí!’. Nunca gostei de usar, né? [...]. Mas eu achava ruim demais, porque se a gente 

vai plantar uma melancia, tinha que comprar adubo, a cebola, o coentro, tudo, tudo! Mesmo 

que você coloque o esterco do animal, mas precisa” (E03RO, outubro, 2018). 

Nesta mesma direção outro(a) entrevistado(a) enfatiza que preferia usar outros 

métodos de produção, em substituição ao uso de produtos e adubos químicos, quando diz,  
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[...] porque na época mesmo eu não usava muito as coisas assim [agrotóxicos]. Por 

que as vezes tinha gente que eu via que plantava hortaliça né, que usava muito veneno 

e eu nunca usei muito aqui. Eu usava muito só mais esterco mesmo, usava palha né, 

eu uso muita palha. [...]. Eu uso muita cobertura de palha, que tem essas tabocas 

minhas aqui, tudo o que eu varro eu levo pra lá, pra fazer composto [...]. É, eu cubro 

e boto também no meio quando eu vou fazer os canteiros não tem, aí eu já mexo, aí a 

terra vai ficando cada vez mais fofinha, quando vai se decompondo [...]. [...] [trabalho] 

sempre [assim], desde quando eu comecei lá [no lote]. (E06, outubro, 2018). 

 

Dentre os agricultores que buscavam romper com o uso de agrotóxicos na produção 

agrícola, um(a) entrevistado(a) relata que já estava bastante cansado(a) desse modelo produtivo, 

quando enfatiza que escolheu produzir orgânicos “porque a gente cansa, aborrece de tanto 

veneno. De tanto trabalhar com veneno, de tanto gastar com adubo. Adubo, veneno!” (E04RO, 

outubro, 2018). Na sequência do seu relato este(a) entrevistado(a) explica como foi tomando 

consciência sobre os impactos negativos dos agrotóxicos na produção camponesa,  

 

[...]. Eu tive uma boa produção daquela mata pra cá, daquela serra pra cá, tudo era 

produtivo, pra lá era mamão, pra cá maracujá. Eu já cheguei até ter perca aqui pra mais 

de cinco a seis mil quilos de maracujá, perdi porque não tinha mercado. Eu tinha 

maracujá na época, foi em 2011, eu produzia maracujá adoidado mesmo, mas trabalhava 

muito com ‘veneno’. Maracujá depende muito, dá muita praga, então aquele veneno foi 

me aborrecendo. Fui me aborrecendo com aquilo. Tinha que pulverizar a planta, tinha 

que jogar veneno no mato porque era mais fácil. Oh, ainda hoje eu tenho uma coceira 

bem aqui. Toda noite isso aqui me coça, e eu digo que isso aqui foi veneno. Só que 

nunca criou mancha, é aquela coceira que parece que é entre o coro e a carne. Direto! É 

tanto que já vai fazer quatro anos que eu não trabalho com veneno, mas ela ainda coça. 

Então foi isso, a gente se aborrece, a gente cansa de tanto tá mexendo com veneno. E 

depois que eu parei de trabalhar com veneno, parece que eu tô ficando mais resistente, 

até a minha respiração tá mais...parece que eu tava vivendo assim meio sufocado, tinha 

dia que parece que meu folego tava curtinho. Oh, essa área daqui até acolá, as vezes eu 

botava o tal do glifosato pra matar esses capim. Aí eu ficava observando assim, tinha 

hora que eu parava e ficava olhando, o mato vai morrendo assim...tu percebe que a terra 

parece que vai morrendo também. [...] De três dias em diante que o mato começa a 

morrer, se tu prestar atenção tu vê que parece que a terra vai morrendo também sabe. Tu 

vê assim, vai ficando triste, desanimado, aquele negócio, eu fui percebendo aquilo e 

percebendo, e disse ‘tu sabe que eu vou ter que deixar de trabalhar com esse negócio”. 

Até que deixei mesmo. (E04RO, outubro, 2018) 

 

Entre outros trabalhadores camponeses que assumiram a perspectiva de romper 

com o uso de agrotóxicos, um(a) entrevistado(a) destaca que, além do convite e da novidade, 

chamou sua atenção a proposta de produzir sem agrotóxico. No relato ele(a) explica porque o 

interesse pelo grupo de orgânicos, conforme segue, 

 

Assim [...], primeiro foi o convite, né? E uma coisa diferente também né! Uma coisa 

diferente das outras coisas. [...] E também no lado de não usar o veneno, porque a 

gente vê os problemas já do veneno. Então como se diz é diferente. Lá no Pará é tudo 

veneno, veneno, veneno, veneno [...]. Cheguei aqui veneno, veneno [...]. Mas quando 

apareceu alguém dizendo que dava para produzir sem o veneno aí a gente já [se 

interessou] [...]. Porque assim, lá no Pará, o que a gente produzia era sem veneno, 

porque eu mexia com pouca coisa, eu mexia com banana, mexia com milho, então nós 

não usava quase veneno. Lá a gente não tem esse costume de passar o veneno pra 
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matar o mato, mais era roçado ou então capinado. Mas já aqui quando eu cheguei tudo 

era passado o veneno pra matar o mato, era pra produzir, tudo era veneno. [...] E ruim 

de tirar o costume. [...] O meu pai até hoje... já consegui tirar bastante, vixe! Do que 

ele gastava, hoje ele não está gastando 20% mais, mas ainda não consegui [fazer o 

pai] eliminar totalmente [...] (E11RO, novembro, 2018). 

 

A partir desses relatos percebemos que já havia forte interesse de um grupo de 

agricultores que se encontravam nos dias de Feira pela produção orgânica, mas faltava uma 

articulação definitiva para formalizar e certificar um grupo produtor de alimentos orgânicos. 

Esse movimento só ganhou espaço com a abertura da Secretaria Municipal de Agricultura, 

quando atendeu a demanda por esclarecimentos dos camponeses feirantes interessados na 

temática da produção orgânica. Num dos relatos percebemos esse movimento, 

 

[...] Aí foi o tempo que a [senhora] foi ser secretária da agricultura municipal, aí eu 

fui e chamei ela e a [técnica] [...], aí quando o [prefeito] ganhou eu falei com ela 

[senhora]. Ela foi lá agradecer [na feira], a gente foi e chegou junto com ela, aí ela 

disse que o que pudesse fazer elas iam fazer para ajudar a gente. Perguntaram o que a 

gente queria. Aí a gente foi e falou. [...]. Aí ela foi e chamou o pessoal do MAPA. E 

o pessoal do MAPA vieram aí, deram uma reunião, chamou um monte de gente, um 

monte de gente foi. Aí eles foram explicar, como é que era. Aí a gente foi e se reuniu 

de novo, marcou lá na feira mesmo, saiu convidando, aí quem se reuniu ali no lado do 

INCRA [foi colocando o nome]. Aí a gente foi e explicou né! Aí tornamos a marcar 

outra reunião [...], aí quem disse que ia ficar, botamos, aí deu 25. Aí desses 25 

começou a aparecer parece que uns 24, 23 parece, aí eu sei que foi indo, foi indo e 

ficou em 12. [...] a gente botou uma regra né, senão ficava bagunçando direto. Se não 

tivesse botado a regra ainda hoje tinha gente entrando, aí fica mais difícil controlar. 

(E01RO, outubro, 2018). 

 

Além desse relato, vários agricultores(as) ressaltaram que a reunião com o MAPA, 

formalizada pela secretária de agricultura de Rorainópolis, atendendo a demanda dos 

agricultores interessados pela produção orgânica e agroecológica, inclusive com a perspectiva 

de agregar valor aos produtos repassados para o PAA e o PNAE, foi uma das iniciativas 

fundamentais para aglutinar interesses e construir um grupo de produção orgânica devidamente 

credenciado no município. Um(a) dos(as) entrevistados(as) destaca a importância que essa 

reunião assumiu para a sua tomada de decisão quanto ao interesse de abandonar o uso de 

agrotóxicos na produção agrícola camponesa: 

 

Aí, quando a gente tá querendo deixar, ai veio aquele pessoal lá do MAPA, convidou 

a gente pra uma reunião lá na feira, e aí convidou e nós fomos para aquela reunião 

[...]. Então aquela reunião, a conversa daquele camarada ali [...], ele ali abriu nossos 

caminhos, abriu nossos olhos, parece que nós tava com os olhos fechados. Quando 

nós saímos dali já fomos, digo eu vou contigo [trabalhadora camponesa], vamos 

juntos, vamos convidar mais gente. Então os que estavam ali já saíram tudo engajado, 

[...], dali já fui pegando o nome das pessoas interessadas e dali partimos. Então, aonde 

já estamos. (E04, outubro, 2018). 
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Outras falas reafirmam a articulação dos agricultores pela ação da secretária 

municipal de agricultura e a demanda ao MAPA.  

 

[...] foi quando [...] a [senhora] que [...] tava lá na agricultura, [...]. Aí ela chamou o 

pessoal do MAPA lá de Boa Vista, que é os que faz fiscalização. [...]. Pra vim fazer 

uma palestra aí com a gente, vê se tinha interesse. Aí eles vieram, aí teve um monte 

de gente que ficou interessado, mais aí não continuaram, aí quando começou né, a 

reunião e tudo. Aí foi, vinha um bucado, aí foi desistindo, desistindo, aí agora só tamo 

em 12, os outros já desistiram tudo. (E06, outubro, 2018). 

 

Cabe destacar que o convite para participar da reunião de esclarecimento de dúvidas 

acerca da produção orgânica e agroecológica foi amplo aos trabalhadores da agricultura 

camponesa do município, e, sobretudo, aqueles que comercializam na Feira Amazondalva em 

Rorainópolis. Um(a) entrevistado(a) relata que  

 

eu estava na feira vendendo, que eu vendia açaí, vendia a poupa né, aí a moça 

[perguntou] ‘tu não quer não participar do grupo?’ e [eu disse] ‘eu quero’! [Ela disse], 

‘pois venha, vumbora para a reunião’! Aí eu ‘tá bom’, aí eu fui, participei lá de 

tudinho. Aí de lá pra cá tenho ido, já pratiquei muita coisa que me ensinaram, gostei 

e eu vejo que dá certo né! (E03RO, outubro, 2018). 

 

Na reunião realizada com os(as) trabalhadores(as) camponeses(as), o MAPA e as 

Secretarias de Agricultura do município e do estado, através da participação de técnicos, houve 

uma participação significativa, entretanto, o grupo de interessados em consolidar a produção 

orgânica foi diminuindo a cada reunião, permanecendo 12 membros, que se mantem articulados 

atualmente. Num dos relatos um(a) membro do grupo expressa esse processo, ao destacar   

 

[...] primeiro nós tivemos uma reunião com o pessoal do MAPA, ele veio aí, aí disse 

que era pra gente fazer entrega pra merenda da escola e tudo, essas coisas. Aí ele veio 

aí deu uma palestra tudo aí, aí a partir daí como a gente trabalha já na feira, é 

vendendo, aí umbora trabalhar orgânico? Bora! Quem é que quer? Aí ‘eu quero’, o 

outro, ‘eu quero’. Quer? ‘Quer!’ Pois vumbora pegar e [...] aí pegou o nome oh. Aí 

nós chamamos, aí falamos lá, aí o [fulano...] disse ‘e aí quem vai ser o nosso técnico?’ 

Aí o [técnico] disse, eu assumo se vocês quiser, eu não ganho nada, eu não quero nada 

de vocês. Eu quero só é [...] que o grupo dê permanência e fazer tudo corretinho e a 

gente ficar aí até aprovar mesmo, então tá bom! Aí marquemos um dia aí de reunião, 

aí comecemos, aí teve uma, aí teve duas, aí foi...aí foi aonde foi tava em 25 pessoas, 

aí começou uma dificuldade onde um disse que não ia que o negócio tava ruim que 

não sei o que...aí tá! E aí esses outros foi permanecendo, aí então ficou os 12 e esses 

12 nós tamo em 11. Mas as dificuldades vêm aí, se a pessoa não for uma persistência 

mesmo, aí corre. [A reunião é a cada 15 dias], e aí nós tiremos umas férias também, 

tiremos um mês de férias, tirar uns dias que nós tamo terminado de fechar o círculo 

de novo pra retornar. (E05RO, outubro, 2018). 

 

Desses relatos notamos que a articulação dos trabalhadores da agricultura familiar 

camponesa pertencentes ao P.A.D. Anauá, com o objetivo de formar um grupo de produção 

orgânica e agroecológica, na perspectiva de continuar produzindo orgânicos, mesmo não 

certificados, ou de abandonar o uso de agrotóxicos, e de vender produtos alimentícios com valor 
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agregado aos programas do Governo Federal como o PAA e PNAE, foi determinante para 

reivindicar a ação do Estado, em nível municipal, estadual e federal para atender as demandas 

da agricultura familiar camponesa em Rorainópolis.  

Observamos que essa demanda se intensifica na medida que os trabalhadores 

colocaram os conhecimentos intrínsecos da agricultura familiar camponesa em primeiro plano, 

ao passo que também fizeram capacitações que estimularam a materialização do conhecimento 

popular camponês, conforme destacou um dos técnicos que acompanha o grupo, ao considerar 

que a realização de cursos sobre a produção orgânica ofertado aos agricultores(as) através da 

parceria entre SEAPA, também foi singular para despertar o interesse em produzir orgânicos 

entre alguns membros do grupo, 

 

[...] em 2009, nós temos um técnico aqui [...], ele já foi secretário municipal de 

agricultura, e aí nessa época, como ele era secretário do município, de agricultura, 

a gente tinha uma sintonia muito grande com a secretaria [SEAPA], uma parceria 

que a gente tinha aqui. E aí a gente conseguiu trazer uma bateria de cursos pelo 

SEBRAE para o município, e nós trouxemos um profissional lá do Espírito Santo, 

que ele é referência do Brasil em agricultura orgânica, a gente trouxe ele pra cá, 

e ele ministrou curso para alguns, inclusive alguns desse pessoal do grupo já 

tinham conhecimento, já sabiam mais ou menos. Então o pessoal já sabia como 

mexer nessa área desde essa época né! E aí ano passado eles se reuniram, viram 

que tinham a necessidade deles estar se organizando para melhorar os produtos 

deles, eles queriam o produto orgânico pra poder ter um preço melhor no mercado, 

e aí me procuraram. (ET01RO, 2018). 

 

Além disso, cabe ressaltar, como ficou claro em diversos relatos, que a demanda 

em produzir orgânicos também se intensifica em contraposição as experiências frustrantes com 

o pacote de insumos propagado desde os anos 1960, pela ‘Revolução Verde’, cuja matriz 

tecnológica ganhou hegemonia no campo e tem levado pequenos, médios e grandes agricultores 

a produzirem com base num modelo de desenvolvimento da agricultura que atualmente se 

orienta pelas diretrizes do agronegócio. Cabe destacar mais um relato de um(a) entrevistado(a), 

cuja decisão em produzir orgânicos se materializa a partir da perda de um familiar por causa do 

uso de agrotóxicos, a entrada no grupo de produção orgânica se deu,     

 

[...] porque primeiramente, eu tenho um pouco de trauma com veneno. Eu tinha 

trauma, porque, terminei de perder meu irmão, o médico dele diagnosticou que 

tinha sido veneno. Ele trabalhou com veneno um ano e ele bebia bastante, as vezes 

achava ele caído, debaixo das moitas, muito bêbado, a bomba lá junto, roupa ele 

não tinha cuidado era muito teimoso. Então deu uma ferida, ele botou uma chapa, 

e deu uma ferida na língua. Essa ferida, [...] com sete meses estava morto. Virou 

um câncer de garganta, foi descendo. Aí o médico disse, mas o que? Aí um dia 

eles me chamaram, fizeram uma entrevista comigo e procurou: como que ele 

conseguiu aumentar tanto aquela ferida? Eu falei, ‘rapaz eu acredito que foi da 

chapa’, ele disse, ‘não, uma chapa só não vai fazer isso’. Aí fez  exames, todos os 

exames, exigiram os exames. E ele disse, ‘rapaz tem 99% de ser veneno’, ‘ele 

trabalhava com veneno?’. Eu disse, ‘sim’. ‘Pois o sangue dele é veneno puro’. O 
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médico mesmo ele em Manaus, lá no CECON eles disseram que tinha tudo pra 

ser veneno, porque na língua, descer pra garganta, pulmões, estabilizar rápido, ‘o 

sangue dele tá veneno puro’. Aí eu expliquei que ele batia muito veneno, só vivia 

bêbado, fumava, vestia a mesma roupa. [Ele era] diarista, ele gostava de bater 

veneno [...] em fazenda. [Não havia recomendações], pra ele, ele tava ganhando 

o trocado dele, e pronto. Aqui mesmo [em Rorainópolis!].  [...] pasto, gado, em 

pastagem. Batendo aquele veneno forte, que é de toco. Ali mata...sem proteção, 

sem nada, não amarrava nem um pano, botava só aquela proteçãozinha ali [...] 

desse tantinho assim, na respiração entra tudinho. (E09RO, novembro, 2018). 

 

A experiência relatada acima demostra a falta de orientação técnica sobre as formas 

de uso dos agrotóxicos e o quanto esses produtos são nocivos à saúde. Neste aspecto, a 

participação no grupo de produção orgânica ‘Sul Orgânico’ é destacada como espaço de diálogo 

e formação contra os efeitos danosos do uso de agrotóxicos, um(a) camponês(a) destaca que 

através do grupo “queria aprender, [...] o técnico ensinar como a gente faz para não usar. Aí 

isso que eu queria, a minha curiosidade era essa, de arrumar uma coisa pra gente não mexer 

com veneno.” (E08RO, novembro, 2018). Noutra fala, um(a) entrevistado(a) enfatiza que “só 

de não mexer com veneno [a entrada no grupo] já é uma grande coisa, eu tinha aquela vontade 

de aprender a fazer o adubo, fazer o composto, [...], eu tinha vontade de desenvolver um tipo 

de fertilizante, [...] sempre evitar o veneno (E09RO, novembro, 2018).  

Efetivamente o Grupo “Sul Orgânico” fez sua primeira reunião, com orientação 

técnica, no dia 28 de julho de 2017, e desde então seus membros se reúnem a cada quinze dias, 

sempre em um dos estabelecimentos rurais dos seus integrantes. O primeiro ciclo de atividades 

e reuniões se encerrou na metade de 2018 e esse processo envolveu: a assistência técnica; a 

organização da documentação, necessária ao credenciamento do grupo como produtor de 

orgânicos pelo MAPA; visitas de orientação técnica; o trabalho coletivo, conforme as demandas 

de cada lote; e, momentos de trocas de experiências e confraternização. Cabe ressaltar que todo 

esse trabalho tem sido acompanhado por um agrônomo vinculado a SEAPA, que de modo 

acompanha o grupo desde os primeiros processos de criação e tem estimulado a produção 

orgânica no município. 

No tocante a realização das reuniões e do trabalho coletivo, um(a) entrevistado(a) 

destaca que “na verdade nós estamos começando [...]. A maioria era só reunião que a gente tava 

tendo pra entender melhor as coisas, agora que nós estamos começando a trabalhar. Agora 

mesmo, dia 16 [de novembro], vai vir todo mundo se ajuntar aqui pra nós fazer minha estufa, 

porque minha estufa a velha caiu [...]. Tô quase sem nada ali na minha horta. Aí vai ser o 

encontro aqui pra nós trabalhar mesmo no duro, eu falei, ‘ei vocês vão trabalhar muito lá em 

casa’ (E10 RO, novembro, 2018). Outro(a) entrevistado(a) destaca  
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[...] toda vez que a gente vai se reunir né, por exemplo, vão vir aqui pra casa, o que eu 

tiver que fazer aqui eles me ajudam a fazer, [a reunião em forma de mutirão]. Por 

exemplo, eu quero roçar isso aqui tudinho, eu compro a gasolina, [...] levam a 

roçadeira. [...]. Tudo é no acordo. Um vigia o outro. (E03RO, outubro, 2018). 

 

O trabalho realizado coletivamente no lote de um dos membros do grupo para a 

construção de uma estufa é objeto das imagens da Foto 9. A experiência ressalta a solidariedade 

camponesa através da realização de mutirão.   

 

 

 
Figura 9 – Mutirão para construção de estufa P.A.D. Anauá (2018) 

Legenda: A – Construção coletiva de estufa 1; B – Construção coletiva de estufa 2.  

Fonte: Acervo da autora (2018). 

 

Em relação a troca de experiências e conhecimentos alcançados com a realização 

de visitas técnicas em outros espaços de produção orgânica no estado de Roraima, cabe destacar 

a motivação que despertou entre os membros do ‘Sul orgânico’, conforme um dos relatos o(a) 

entrevistado(a) afirma,  

 

Tenho vontade de melhorar, meu sonho é fazer igual eu vi lá no Tepequém, ah mas 

eu fiquei muito curiosa, muito bonito lá. Meu menino [perguntou], ‘mãe quando é que 

vamos fazer o adubo?’. [Eu disse] ‘meu filho, vamos fazer primeiro o lugar onde 

plantar as coisas’, porque faz o adubo e se não tiver onde colocar ele com o tempo vai 

perdendo [a eficiência]. Tem que fazer logo é o local. Nós estamos planejando né? Se 

organizando de pouquinho. Já compramos o gado, né? Que era outra coisa que a gente 

tinha dificuldade. Quando ele falou assim: ‘tem que criar gado’ eu falei ‘tô frita! Não 

tenho uma cabeça de gado’!  Aí eles, graças a Deus esse ano, Deus abriu as portas e 

eles arrumaram um serviço e compraram o gado, já tá aí no pasto, já pariu três vacas, 

comprou 9, já tem 11, né? [...]. Aí estamos assim, meu segundo passo é fazer minhas 

estufas, [...] porque eu quero trabalhar com isso! Porque eu falei para os meninos, 

‘vocês viram como dá certo!’ (E03RO, outubro, 2018). 

 

Até novembro de 2018, cinco membros do grupo estavam certificados como 

produtores orgânicos e conforme a legislação de orgânicos já poderiam comercializar seus 

produtos direto para o consumidor. Um(a) dos(as) entrevistados(as) que já obteve a certificação 
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avalia que sua produção “melhorou demais. A gente não usa mais nada de veneno. Até aqui no 

mato eu jogava veneno ali na frente [...], e não tô mais usando nada, só roço. [...] já recebi o 

cadastro. Fui cadastrada lá.” (E06, outubro, 2018).  

Os demais membros estão organizando seus lotes para a visita técnica do MAPA, 

com o objetivo de obterem a referida certificação, um(a) entrevistado(a) relata que “falta a 

segunda etapa. Porque foi cinco primeiro, agora está encaminhando mais cinco, aí na próxima 

eu já vou ser credenciada.” (E07RO, novembro, 2018).  

Verificamos que no geral a avaliação dos próprios camponeses sobre a criação do 

grupo ‘Sul Orgânico’ é positiva. Uma assentada ressalta que “está caminhando bem! [...]. Eu 

acho 10! Nós temos uma boa compreensão um com o outro, cada um compreende o outro, visita 

um ao outro, dá dica pro outro. Não tem resenha, não tem nada no grupo não, é um grupo 

sólido.” (E07RO, novembro, 2018).  

Deste modo, notamos a importância que a criação do grupo “Sul Orgânico” tem 

assumido no enfrentamento da pobreza no espaço agrário do P.A.D. Anauá e na construção de 

uma perspectiva de produção agrícola pautada na geração da vida camponesa. Neste ponto, 

destacamos a fala de uma das mulheres participantes do grupo, quando ressalta a necessidade 

de produzir alimentos que representam a vida, não o contrário:   

 

[...] no meu modo de pensar eu tenho que produzir aquilo que eu gostaria de comer. 

Entendeu? Então, eu, sempre quando eu vou produzir, eu só produzo uma coisa, aquilo 

que eu gostaria de comprar. Entendeu? Então, foi esse mais o meu interesse voltado para 

agricultura orgânica, porque as vezes a gente comprava um pé de alface [...], pode comprar 

um orgânico e um industrial. Com três dias aquele industrial tá todo melado dentro da 

vasilha, e o orgânico passa 8 dias lá bonzinho, intacto. Se você tá consumindo aquilo dali, 

imagine! Fora dali tá virando aquele fedor, aquele lamaçal, e dentro de você? E aí você é 

aquilo que você come! (E07RO, novembro, 2018). (Grifo nosso).  

 

O acesso ao PAA e PNAE 

 

A implementação do PAA e do PNAE, com acesso dos camponeses assentados e 

não assentados do P.A.D. Anauá, no munícipio de Rorainópolis, é identificada como um dos 

elementos da mediação do Estado que se destaca no combate à pobreza no espaço agrário. Para 

os agricultores camponeses esses programas representam uma das motivações da criação do 

grupo de produção orgânica ‘Sul Orgânico’, conforme já abordamos.  

Em relação à implementação do PNAE em Rorainópolis, observamos no gráfico 21 

os valores totais transferidos do Governo Federal ao município, a fim de executar o programa. 

No tocante à destinação de parte desses recursos para a aquisição de produtos da agricultura 

familiar, registramos que o município atinge o percentual obrigatório dessa modalidade de 
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compra somente a partir de 2014, quando 39% do recurso é gasto com a aquisição de produtos 

dos trabalhadores camponeses. Em 2015 e 2017 a meta obrigatória se mantem, com 52% e 30% 

de compras da agricultura familiar, respectivamente. Em 2016, apesar do aumento significativo 

da transferência do PNAE, o município não atingiu a meta, e comprou apenas 26,99% de 

produtos da agricultura familiar para a merenda escolar das escolas do ensino público de 

Rorainópolis. Desde modo, percebemos que o número de beneficiários do programa poderia 

ser maior, e assim, seus impactos na produção camponesa seriam superiores, caso os recursos 

destinados ao programa fossem executados de forma integral. 

 

 
Gráfico 21 – Total de valores transferidos e gastos com aquisições da agricultura familiar pelo PNAE – 

Rorainópolis/RR (2011-2017) 

Fonte: FNDE (2017), elaborado por Laurinete Rodrigues da Silva. 

 

Em relação à implementação do PAA, a pesquisa aponta que sua execução se 

processa em Rorainópolis através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(SEAPA/RR) e da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). As duas instituições 

executam a modalidade do PAA denominada Compra com Doação Simultânea, a primeira 

executada via Termo de Adesão pelo MDS com agricultores familiares fornecedores detentores 

de DAP pessoa física (Mapa 7) e, a segunda, por meio de Termo de Execução Descentralizada 

pela Conab com organizações da agricultura familiar detentoras de DAP pessoa jurídica.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor Transferido 267.660,00 313.980,00 372.000,00 413.236,00 450.952,00 569.501,86 406.226,00

Valor aquisições da agricultura familiar 32.441,00 35.526,50 98.650,09 160.896,50 235.734,50 153.732,00 121.874,14
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Através da SEAPA, conforme o Mapa 8, todos os municípios do estado aparecem 

como fornecedores de alimentos para o PAA em 2016. E Rorainópolis/RR se agrupa aos 

municípios que possuem de 13 a 45 famílias fornecedoras de alimentos da agricultura familiar 

para o PAA.  
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Mapa 8 – PAA - Termos de Adesão MDS/Estados no Brasil, 2016 

Fonte: EMBRAPA, MDS (2016) 
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Através da CONAB, constatamos que se consolida em 2018 o termo de adesão 

junto à  Organização da Feira dos Agricultores de Rorainópolis, a partir da qual 50 agricultores 

foram credenciados a entregar seus produtos. Com prazo de vigência até outubro de 2019 este 

termo de adesão tem valor formalizado de R$ 320.000,00 (trezentos mil reais) para que cada 

camponês forneça, no prazo de um ano, o máximo de R$ 6.400,00 (seis mil reais) em forma de 

produtos.  

Em 2017, foram credenciadas 24 famílias para comercialização de produtos para o 

PAA pela SEAPA (MDS, 2017), e pela CONAB, foram 50 famílias credenciadas em 2018 

(CONAB, 2018). Vale destacar que esse processo é dinâmico e de um ano para o outro algumas 

famílias saem do programa e outras entram, a adesão depende do processo de divulgação do 

programa e da perspectiva de produção para atender a demanda, elementos que as vezes 

inviabilizam a adesão. Numa avaliação consideramos que ainda é baixo o total de famílias que 

participam do PAA em Rorainópolis, dado que, conforme o Censo Agropecuário de 200645 

(MDA, 2019) a agricultura familiar ocupa 88,13% do total de estabelecimento rurais do 

município. Cabe lembrar ainda que o total de DAPs principais46 emitidas no município em 2018 

foi de 554 (MDA, 2019). Portanto, podemos considerar que somente 13,36% de beneficiários 

da agricultura familiar com DAP tiveram acesso ao PAA entre 2017 e 2018.  

Sobre a execução do PAA e do PNAE no município de Rorainópolis, um(a) 

camponês(a) esclarece que a compra de produtos da agricultura familiar pelo Estado começou 

com o PAA via SEAPA, e depois pelo PNAE. Esse processo diversificou o tipo de alimentos 

fornecidos para as escolas e acessado pelas crianças da educação pública. Além disso, permitiu 

regularidade de uma renda ao camponês que organiza sua produção para comercializar aos 

programas do Governo e vender na Feira Amazondalva. Outro elemento que verificamos é a 

dinâmica de organização produtiva e de comercialização que o camponês absorve no processo. 

Conforme afirma um(a) dos(as) entrevistados(as): 

 

[...] faz tempo que a gente já vende para as escolas [2010, 2011, pela Secretaria de 

Agricultura]. Então nessa época que eu tinha bastante maracujá, bastante mamão e a 

gente fazia entrega. Parece que era o PAA primeiro e depois foi que veio o PNAE. 

                                                 

45 Os resultados do último Censo Agropecuário de 2017 por município ainda não estão disponíveis. Consta a 

informação geral no site do IBGE sobre o total de estabelecimentos no estado de Roraima, que é de 16.850 (IBGE, 

2019).  
46 A Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) é o 

instrumento utilizado para identificar e qualificar as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) 

da Agricultura Familiar e suas formas associativas organizadas em pessoas jurídicas. Consideram-se beneficiários 

de DAP a UFPA composta por: agricultores/as familiares, pescadores artesanais, aquicultores, maricultores, 

silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário ( (MAPA, 2019). 

 

http://www.mda.gov.br/sitemda/dap/agricultura-familiar
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[...] O certo é que todo ano a gente fecha nossa cota, agora há poucos dias fechamos 

nossa cota do PAA e agora estamos com a cota do PNAE. São cinco mil para cada 

produtor cadastrado lá. [Entrego] De acordo com a produção, [não tem data para 

entregar]. São cinco mil reais, durante o ano, durante o período. [O valor] Ele vem pra 

conta da pessoa, pra conta do [filho], que é tudo no nome dele. A cota é em nome 

dele, tudo é no nome dele. Tem nota, tem que destacar a nota fiscal. Ele destaca a 

nota, entrega tudo e o dinheiro vem pra conta dele, e ele que saca e me dá. (E04RO, 

outubro, 2018).  

 

Em relação à participação do grupo de orgânicos nesses programas, verificamos 

que, dos 12 entrevistados(as), 03 trabalhadores(as) não assentados responderam que não 

participam do PAA ou PNAE, dentre estes 01 (um) não possui a DAP, pois aguarda 

regularização de transferência de lote pelo INCRA. E os(as) outros(as) 02 compraram seus 

respectivos lotes já com os títulos definitivos. Todos desenvolvem a agricultura familiar e 

comercializam seus produtos, seja para supermercados, na Feira Amazondalva ou para 

atravessadores de Manaus(AM). Cabe destacar que esses 03 agricultores não assentados já 

produzem excedente com previsão de mercado consumidor. 

Os outros 09 (nove) trabalhadores (dentre os 12 entrevistados) são regularmente 

assentados no P.A.D. Anauá, dos quais 01 (um) já possui título definitivo da terra. Daquele 

total, 03 responderam que não participam do PAA, mas tem interesse, e 06 disseram que 

participam ou participaram. Conforme visualizamos na tabela 5: 

 

Tabela 5 - Acesso ao PAA pelo grupo 'Sul Orgânico', 2018 

 Já acessou o PAA Total 

não sim, é 

beneficiado 

já foi 

beneficiado/já 

acessou 

Categoria de 

utilização da 

terra no P.A, 

2018 

Trabalhador(a) rural 

assentado(a) 
3 4 2 9 

Trabalhador(a) rural não 

assentado(a) 
3 0 0 3 

Total 6 4 2 12 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

No tocante a participação dos entrevistados no PNAE, observamos que dos 09 

efetivamente assentados, 07 participam do PNAE, sendo que 04 deles(as) vendem alimentos 

para os dois programas (PAA e PNAE), e 03 entregam apenas para o PNAE. Dente estes, um 

afirmou que para o “PNAE eu já vendi, já recebi, ontem mesmo eu já tirei um pouquinho lá. 

Desde quando foi instalado o PNAE aí que eu vendo. Agora tô na Associação da Feira, mas 

antes era individual (E08RO, novembro, 2018). Deste modo, a tabela 5 expõe dados sobre o 

acesso dos membros do grupo ‘Sul Orgânico’ ao PNAE: 
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Tabela 6 - Acesso ao PNAE pelo grupo 'Sul Orgânico', 2018 

 Já acessou o PNAE Total 

não sim, é beneficiado 

Categoria de 

utilização da terra 

no P.A, 2018 

Trabalhador(a) rural 

assentado(a) 
2 7 9 

Trabalhador(a) rural não 

assentado(a) 
3 0 3 

Total 5 7 12 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Portanto, observamos que cerca de 58,33% dos membros do grupo ‘Sul Orgânico”, 

que inclusive são trabalhadores assentados no P.A.D. Anauá, acessam os programas sociais de 

compra de alimentos pelo Governo Federal, PAA ou PNAE, através dos órgãos públicos 

conveniados no município de Rorainópolis. Os demais, aproximadamente 41,67% afirmaram 

que ainda não acessaram nenhum dos programas. Dos 12 entrevistados, apenas 01 afirmou que 

não ouviu falar do PNAE, mas conhece o PAA. Os demais conhecem e já ouviram falar dos 

dois programas. Dado que nos permite afirmar que entre os agricultores que comercializam seus 

produtos na feira Amazondalva o programa é socializado.  

Quando questionamos a respeito do funcionamento do programa um(a) dos 

entrevistados(as) relata que “o PAA é pelo estado, o PNAE é pelo município. [Para o PAA] a 

gente vende, a gente continua vendendo, tem até o cartão. A gente entrega as coisas, aí lá na 

agricultura eles fazem a nota, aí manda o valor pra lá, aí deposita e a gente vai só lá e saca o 

dinheiro” (E01RO, outubro, 2018). 

Noutro relato o(a) entrevistada destaca como funcionou sua inclusão e acesso ao 

PNAE, enfatizando que a sua vinculação à feira local é elemento agregador, que viabilizou sua 

participação no PNAE, como diz: “[...] a gente organizou os documentos do lote, a DAP, juntou 

tudo direitinho. Aí como eu já sou sócia aqui da feira, aí automaticamente já cadastraram a 

gente no PNAE pra entregar, deram a prioridade para os produtores.” (E07RO, novembro, 

2018). 

O funcionamento do pagamento das compras é um dos elementos positivos 

destacados por aqueles que participam do PNAE e PAA, pois há uma regularidade no 

recebimento dos recursos gerados pela venda dos produtos. No caso do PNAE, um(a) 

entrevistado(a), relatou que  

 

toda segunda a gente entrega, mas a gente recebe a cada 40 dias, quando completa a 

cota de 40 mil o pacote, de todos os agricultores, aí eles saem pagando, entendeu? 

Mas paga tudo direitinho! [...] A gente dá o número da conta, e caí direito na conta da 

gente, eles depositam. (E07RO, novembro, 2018). 
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Percebemos que os programas que permitem a compra de alimentos da agricultura 

familiar também impulsionam a perspectiva dos camponeses de permanecer no campo, num 

relato, até longo, o(a) camponês(a) destaca as dificuldades do cotidiano na produção agrícola, 

a desvalorização constante do seu trabalho e da produção, apontando, portanto, as tensões que 

o(a) impulsionam a procurar outras alternativas.   

 

[...]. Porque assim, na verdade a gente fica desiludida do mato, porque você trabalha, 

trabalha, trabalha, trabalha [...]. Duas coisas que deixa a gente triste no mato, um é a 

questão da terra que é fraca e outra é você ter a sua produção e na hora que você 

vender não acha valor, é o que mais acontece aqui no estado de Roraima. Aí o 

‘atravessador’ vem, se aproveita da situação, e leva por quase nada e a gente fica oh 

‘chupando dedo’. Agora, ainda bem que tem agora esses projetos do governo que você 

pode entregar nas escolas. [...] Valoriza mais um pouco. Mas isso tinha me deixado 

muito triste e eu almejava vender isso aqui até um dia desse. (E03RO, outubro, 2018). 

 

Outros relatos que demostram a influência do acesso ao PAA e PNAE, pelos  

camponeses do P.A.D Anauá que fazem parte do grupo de agricultura orgânica, citam que 

anteriormente à implementação desses programas havia poucas possibilidades de escoar a 

produção, a comercialização era menos dinâmica, não havia estímulo para produzir mais e 

melhor. Ainda existe a dificuldade de escoar produção, sobretudo devido as estradas e 

transportes, mas em relação à comercialização os programas facilitaram o processo. 

 

[A dificuldade] pra mim, é escoar a produção. Porque se a gente produzir em grande 

escala estraga, não tem pra quem vender, entendeu? [Apesar de que desde que cheguei 

aqui] a comercialização, mudou mais. Agora a gente vende mais. Antes era 

mais...Antes também não tinha feira. E era mais dificuldade. Hoje já tem os programas 

sociais que a gente entrega também as coisas que produz, entrega pra merenda escolar, 

aí facilitou mais. [Participo do] PNAE. (E07RO, novembro, 2018) 

 

Deste modo, os camponeses reforçam com suas falas o quanto o PAA e PNAE tem 

influenciado na dinâmica da comercialização e, portanto, no enfrentamento da pobreza absoluta 

no campo. Destacam sua forte influência na (re)criação da identidade camponesa, considerando 

que permanecem mobilizando o trabalho familiar no lote que possuem e diversificam a 

produção, característica impar da agricultura camponesa. Na fala dos(as) camponeses(as) que 

integram os referidos programas o sentimento é de que  

 

ajuda muito, isso é muito bom, antes não tinha. Muitas vezes a gente tinha uma 

produção, como no caso de 2011, perdi seis mil quilos de maracujá, mais ou menos, 

foi do mês de março ao mês de julho, foi tudo perdido. Tava um encheio de maracajá 

de Manaus a Boa Vista que ninguém queria mais. Se nessa época a gente tivesse esse 

projeto eu não tinha perdido tanto. Até nessa época não tinha não. Não sei se foi um 

ano depois ou dois anos depois [acho que lá pro final de 2012].  (E04RO, outubro, 

2018). 
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Percebemos que após a adesão dos órgãos estaduais e municipais aos programas 

PAA e PNAE com inclusão de agricultores do P.A.D Anauá, a dinâmica de comercialização da 

agricultura camponesa sofre alteração relativa, é impulsionada e direcionada para a merenda 

escolar e outros órgãos que recebem itens alimentícios do Estado (hospitais, instituições da 

assistência social, etc.). Isso indica o movimento da agricultura camponesa abastecendo o 

consumo local de alimentos.  

Portanto, a aquisição de produtos da agricultura familiar do P.A.D Anauá através 

da compra institucional contribui para a autonomia relativa dos agricultores participantes, na 

medida que estimulou a criação do grupo de produção “Sul Orgânico”, conforme já destacamos. 

Observamos que a perspectiva de produzir alimentos orgânicos constrói uma lógica 

diferenciada no tocante à apropriação da renda camponesa, efetivamente, temos o indicativo de 

que a sujeição da renda da terra ao capital, entre os camponeses que passam a compor o grupo 

“Sul orgânico”, sofre desaceleração, ao passo que há um processo de negação do uso de 

agrotóxicos e do pacote de insumos do modelo de produção agrícola dominante. Ademais, cabe 

pontuar que houve avanços no processo de produção e comercialização, bem como o acesso à 

pesquisa pelos camponeses do grupo de produção orgânica, , através da UERR e do IFRR, o 

que sinaliza a construção de alternativas, pelos próprios camponeses, em relação à maior 

autonomia da sujeição provocada pelo processo de monopolização do território camponês pelo 

capital.  

 

4.3.2 Enfrentamento da pobreza absoluta no P.A Jatobá: influências do Programa Bolsa 

Família (PBF) e da Política de Previdência Social   

 

Impactos do PBF e da Previdência Social na renda e reprodução camponesa  

 

No P.A Jatobá o Bolsa Família (PBF) aparece na voz das famílias entrevistadas 

como complementar a renda e até mesmo como renda principal, cujo papel fundamental 

evidenciado é a compra de alimentos, remédios, vestimenta ou material escolar. Portanto, o 

PBF é significativo para as famílias beneficiárias do assentamento, num dos relatos um(a) 

camponês(a) enfatiza que a importância do PBF é 

 

[...] demais, porque pode ser uma criança na família, ou duas, que seja, mas aí hoje, 

na crise que a gente vive, de desemprego, de carestia, de tudo enquanto, o bolsa 

família é quase que indispensável na vida de quem recebe […]. Porque tem o estudo, 

é tudo, até em remédio. Aqui em casa, o meu bolsa família é o suporte dos meus filhos, 

porque todo mês tem uns que precisam de medicamento, outro de sandália, outro de 
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material escolar, outro de roupa, não tem jeito né, é coisa que todo mês [precisa], [...] 

e alimento também (E12CA, novembro, 2018). 

 

Contudo, percebemos que o recebimento do Bolsa Família não interfere de modo 

direto e continuado nos investimentos direcionados a produção agrícola do núcleo familiar, 

como exemplo, no trato da ‘roça’ para plantio anual, compra de insumos, sementes, etc. Porém, 

isso não significa que o PBF não interfira na reprodução camponesa. Efetivamente, na medida 

que o recebimento dos recursos do PBF possibilita a compra imediata de alimentos, remédios, 

entre outros itens básicos, têm um grau de interferência na reprodução do trabalho camponês, 

particularmente, quando essas famílias se mantém no campo e se submetem a proletarização 

temporária, que complementa a renda e possibilita, posteriormente, o investimento no lote. 

Um(a) camponês(a) entrevistado(a), relata esse processo com clareza quando diz, 

 

[A renda familiar é do Bolsa Família] e Crédito Social. [Agora] a gente tá ganhando 

assim, é [mais] quatrocentos reais para cuidar do sítio também, […] por mês. [...] A 

gente ainda não produziu nada [nesse sítio], quando a gente começar a produzir, vai 

ser na metade [com o dono]. [...] [Trabalhar lá] Ficou mais fácil numa parte, porque 

aqui [no lote] tava um pouco difícil serviço pro meu esposo [...]. [...] nós não tinha 

condição, nós ainda não tinha ainda nem conseguido fazer uma roça boa no nosso lote, 

esse ano foi que a gente conseguiu, [...] porque meu esposo e eu fizemos da fraqueza, 

a força, e conseguimos comprar um motorzinho, aí meu esposo mesmo que derrubou, 

e ajeitou e fez nossa rocinha. Ele mesmo que brocou a roça mais meu filho […], aí 

nós temos umas quinze linhas boas de mandioca. [Antes, estávamos] […] se 

alimentando assim, porque ele é serrador, aí quando aparecia assim uma ‘diarinha’ 

para ele [marido], ele ia lá, eu recebia o bolsa família, o crédito social, já fazia um 

ranchinho ali e ajudava, nós estávamos vivendo assim, só mesmo para ajeitar o da 

comida mesmo, porque para ajeitar nada no lote, a gente não conseguiu [...] (E13CA, 

novembro, 2018). 

 

Embora a possibilidade de reprodução camponesa no P.A Jatobá seja acionada a 

partir do recebimento de recursos do PBF, cabe anotar que o total de rendimentos das famílias 

entrevistadas, beneficiárias do programa, não ultrapassa um salário mínimo. São famílias em 

condições de pobreza ‘absoluta’, que inclusive veem o processo de aposentadoria, como 

alternativa para ter renda fixa e conseguir dinamizar a produção agrícola no campo, como relata 

um(a) entrevistado(a), candidato(a) à aposentadoria rural:    

 

Eu tô tentando me aposentar. [...]. [Com o Bolsa Família e as vendas] não dá [um 

salário por mês] porque é algumas vezes que a gente vende, não é assim direto, dizer 

assim 'vou sair para vender ou vou vender isso aqui todo dia', não! É algumas vezes, 

uma vez no mês. É difícil! Quando alguém chega querendo comprar que a gente 

vende, não é assim direto. Mais não tem renda, do que tem. (Entrevista 04, nov. 2018). 

(Grifo nosso). 

 

Como destacado neste último relato, notamos ainda que as famílias do P.A Jatobá 

possuem possibilidades restritas de trocas comerciais da produção agrícola, senão aquelas que 
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conseguem transportar seus produtos para Boa Vista, porque tem destino certo de compradores. 

Neste sentido, não é predominante a relação campo/cidade pela via da comercialização de 

produtos agrícolas, a relação das famílias beneficiárias do PBF com a cidade ocorre mais pela 

via do consumo, especialmente de alimentos não perecíveis. Mas, não deixa de ser notável a 

condição camponesa dessas famílias, quando insistem em permanecer no campo, como explica 

um(a) entrevistado(a),    

 

Por enquanto eu não tenho interesse nenhum de ir para a cidade não, e meu marido 

também, sempre ele fala que nem na cidade ele gosta de ir. Eu digo, [marido] vai lá 

fazer o rancho, ele [diz] 'vô nada, vai tu, não gosto de ir na Boa Vista não'. É porque 

[em Boa Vista] eu vou receber o bolsa família e já faço lá [o rancho]. (E04CA, 

novembro, 2018).  

 

Cabe lembrar que nem todos os alimentos são comprados. E existem épocas do ano 

que o consumo de alimentos acontece mais através da compra que da produção, conforme já 

mencionado anteriormente.  

Assim, verificamos que as famílias camponesas do P.A Jatobá, beneficiárias do 

PBF, dão importância ao recebimento do Bolsa Família, na medida que o recurso garante o 

consumo de itens fundamentais à reprodução da família camponesa. Numa fala, um(a) 

entrevistado(a) destaca que o PBF “é uma ajuda! É muito bom, uma coisa que a gente já está 

contando com ele no final do mês, ele ajuda muito. Se acabar vai fazer falta demais, vai fazer 

muita falta. Recebo pouquinho, mas eu agradeço muito pelo que eu recebo (E13CA, novembro, 

2018).  

Outras famílias, atualmente não beneficiárias, vivem em condições de pobreza 

absoluta, mas foram excluídas do programa em 2018.  

 

Então, crédito social eu não recebo, desde quando a mulher [governadora] me cortou, 

Bolsa família me cortaram bem antes do carnaval [de 2018]. [...] O bolsa família 

ajudava, comprava um gás, né? [...]. Eu corri muito atrás, disseram que só dava 

bloqueado, [e] só para eu esperar [...] (E10CA, novembro, 2018). 

 

A partir desse relato percebemos os impactos da retirada de famílias que vivem em 

condições de pobreza absoluta do PBF em Roraima. O gráfico 22 revela que houve significativa 

queda no número total de beneficiários do Bolsa Família no estado entre os anos 2016 e 2017. 

No final de 2018 os dados revelam que o número de famílias beneficiadas se estabiliza em 

relação ao total que já existia desde 2015, entretanto não há alteração na ordem dos recursos, 

apesar do número de famílias atendidas ter diminuído em 2016. Notamos que em termos de 

valores repassados às famílias, entre os anos de 2016 a 2018, não há acréscimo nem diminuição. 

Temos a hipótese de que o processo de migração para Roraima, que se acentua nesse período, 
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demandou inclusão de famílias em situação de pobreza absoluta, entretanto, essa demanda não 

gerou impactos no sentido de elevar o total de valores e de famílias beneficiadas pelo programa. 

Aparentemente, considerando o indicativo de camponeses do P.A Jatobá que não acessam mais 

o programa, houve a exclusão de famílias absolutamente pobres para a inclusão de outras na 

mesma situação.   

 

 
Gráfico 22 – Famílias Beneficiárias e Valores Repassados do PBF, Roraima (2004-2018) 

Fonte: MDS (2018), elaborado por Laurinete Rodrigues da Silva 

 

Em relação às famílias que dispõem de uma renda fixa ligada à previdência social 

rural, seja aposentadoria ou pensão, são as que frequentemente conseguem manter o ritmo anual 

da produção e reprodução agrícola, através do investimento em atividades diversificadas, além 

da ‘roça’ convencional. Conseguem, portanto, gerar renda da terra. Além disso, algumas dessas 

famílias possuem empréstimos, dada a facilidade obtida por possuírem renda fixa, nesses casos 

a renda da terra é apropriada pelo capital.  

 

[Empréstimos] Eu faço no meu banco porque eu tiro dinheiro lá e eles mesmo já 

[descontam]. Já fiz muitos empréstimos lá. Eu fui lá, procurei eles [...] eu falei: rapaz, 

eu tô com muito tempo encostado aqui, tenho o benefício aqui e eu cheguei à 

conclusão de fazer um serviço lá no meu terreno e eu não tenho condições de fazer, 

só se eu fazer um empréstimo aqui. Eu tenho condição de fazer um empréstimo aqui?. 

Ele olhou e disse: 'tem cabra, aqui no nosso banco cê faz, cê não faz em outro banco 

não. Cê faz aqui, porque seu benefício é aqui'. Ai eu fiz um empréstimo de três mil. 

Eu cerquei esse terreno aqui todinho. Tem 1.400 metros de cerca de arame liso que eu 

fiz, pra mim criar um gadinho. Eu tirei esse dinheiro para fazer esse serviço. Tem três 

anos para eu pagar. (E06CA, novembro, 2018).  
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Entre as famílias que dispõem de renda fixa de um salário mínimo, notamos que 

dispõem de mais equipamentos para investir na produção e produtividade. Evidenciando que 

quando possuem a capacidade de renda para suprir mais que somente a alimentação, essas 

famílias saem da pobreza absoluta e investem no processo produtivo. Como demostra a fala de 

um(a) camponês assentado(a),  

 

Aqui a gente usa a máquina de arroz, motosserra, eu trabalho também com móveis, 

mas não tenho as máquinas próprias por conta da energia que não aguenta [...] é quase 

tudo com as coisas miúdas: a lixadeira, furadeira, makita; essas coisas tudo eu tenho. 

Tá faltando as maiores por conta da energia [...]. Quando viemos pra essa área, nós 

destocamos a terra, bem dizer aradou, mas manual de enxadão e enxada, eu e ela. 

Levamos quase trinta dias. Era nós dois de sol a sol, os tocos tudo grandes, cavava ao 

redor, tirava aquilo tudinho, fazia os montes e queimava. (E14CA, novembro, 2018). 

 

Percebemos que no P.A Jatobá, os rendimentos obtidos com a comercialização dos 

produtos agrícolas, do comércio varejista, do garimpo, das diárias no trabalho agrícola, do 

trabalho na escola, de benefícios e auxílios são os que se destacam. Entretanto, somente quem 

possui renda de um salário mínimo ou mais consegue investir efetivamente na produção 

agrícola. Geralmente essas famílias são beneficiárias da previdência social e somam aos seus 

rendimentos os valores obtidos com a comercialização de seus produtos agrícolas. Porém, essas 

famílias tem a renda da terra sujeita ao capital na medida que utilizam insumos do mercado 

agrícola pautado na matriz tecnológica da “Revolução Verde” e possuem dívidas atreladas ao 

capital financeiro, que subordina a produção camponesa e restringe as perspectivas de 

autonomia relativa da família camponesa.   

   Apesar das dificuldades impostas pela monopolização do capital no P.A Jatobá, 

as famílias que foram entrevistadas e vivem daquilo que conseguem produzir, avaliam que é 

melhor viver no campo que na cidade. No espaço urbano o nível de pobreza absoluta vivenciada 

por uma camponês é superior. A reprodução camponesa no P.A Jatobá ainda é frágil, mas é 

essencial para qualquer família ter acesso à terra e poder plantar para sobreviver. Neste sentido, 

o acesso à terra é condição essencial para o enfrentamento da pobreza. Conforme observamos 

no relato que segue  

 

[...] foi necessário a gente [...] passar dois anos fora, pelas casas dos outros e não teve 

crueldade pior que eu fiz com meus filhos do que sair daqui, porque lá a gente passou 

baixo, meu Deus do céu!. [...] Aqui tu vê, aqui a gente planta a gente come uma 

macaxeira, come uma mandioca, a gente se vira por aqui, a gente compra fiado, tá 

entendendo, e lá? Que você não pode comprar fiado, você não tem uma amizade pra 

tá...’aqui um pouco de arroz’, ‘tá aqui, meio saco de arroz pra ti’, ‘tá aqui abobora’. 

Tu tá entendendo? Então ali a gente passa meio baixo, foi dois anos para mim que 

pareceu uma eternidade. Quando acabou esse período eu vim pra cá quase que 

correndo, faltava dois dias eu já estava arrumando minhas coisas pra vir embora. 

(E11CA, novembro, 2018). 
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Produção, beneficiamento e comercialização: dificuldades e avanços no P.A 

Jatobá  

 

Em relação aos processos de produção, beneficiamento e comercialização dos 

produtos agrícolas, observamos que no P. A Jatobá as dificuldades de acessar os lotes (Figura 

4 – C, D) compromete qualquer investimento na produção, dificulta e inviabiliza a reprodução 

camponesa. Como expõe um(a) camponês(a) ao destacar:  

 

o problema que ali não tem como você produzir nada até agora. [A maior dificuldade] 

é a estrada, é o acesso. [...] a terra ficou numa área meia isolada de estrada, [...] na 

vicinal 06, aí complicou, porque a gente não podia fazer uma produção de nada, não 

podia fazer uma abertura grande pra plantar alguma coisa. [...] meu instinto era 

produzir banana, ainda fiz muito plantio de banana, mas se acabou tudo lá [...] na 

época não tinha como tirar. Ai eu digo ‘vou dá um tempo vê se faz uma estrada, com 

a estrada talvez melhore’. Até hoje não tem estrada [...] (E01CA, junho, 2018). 

 

Além da falta de boas estradas ou vicinais, outro elemento que dificulta o processo 

produtivo, conforme pontuado pelos camponeses(as) entrevistados(as) é a impossibilidade de 

aquisição de instrumentos básicos da tecnologia agrícola por conta das condições de vida. 

Um(a) entrevistado(a) ressalta, por exemplo, que   

 

[...] não, sobre a água não [é dificuldade aqui], é o modo de [...] você não poder 

produzir, como uma estufa, se a gente tivesse um estufa aqui tinha verdura do inverno 

a verão, mas eu não tenho, é as condições que é fraca [...]. Aqui estrada não tem não. 

Não tem estrada, não tem como transportar nada. [...] aqui o que falta pra nós só é isso 

mesmo. (E02CA, novembro, 2018). 

 

Quem recebe aposentadoria ou pensão dispõe de condições mais favoráveis para 

realizar o processo produtivo, mas geralmente a família é menor, dispõe de pouca mão de obra, 

os filhos vivem na cidade, e o aposentado(a) ou pensionista precisa pagar diárias para que façam 

os serviços de limpeza e plantio da ‘roça’. Quando o serviço não é bem feito, há prejuízos. Por 

isso há reclamação em relação ao valores de diárias cobrados e pelo serviço mal feito: 

 

Eu tenho uma roça de milho, tenho uma roça de mandioca aí. [...] Tem um feijão 

plantado. Mas só que parece que esse ano não vai dá nada de futuro nas roças não. 

[...] Cê sabe, a gente quando não pode a gente mesmo fazer, bota os outros, é danado 

pra fazer uma roça que é de plantar em dois, três dias, planta só num dia até meio dia, 

e não saí do jeito [...]. [...] aqui tudo que você que faça, se você mesmo não fizer, você 

tem que pagar, e o povo bota é quente. Eles num sabe dizer assim 'vou fazer um 

precinho bom pra ti, que tu é mulher, sozinha e tal'. Eles botam é pra 'matar' mesmo e 

ainda dizem assim, ah é a mulher do dinheiro. (E05CA, novembro, 2018).   

 

Outro(a) beneficiário(a) do INSS, mas com recursos da Assistência Social através 

do BPC, expressa maior satisfação em ter condições de produzir seus alimentos básicos, embora 

disponha de um terreno que alaga no inverno, sua família cria alternativas, sobretudo porque 
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dispõem de possibilidade de investir, com a renda fixa que possuem. No seu relato, o(a) 

camponês(a) explica que  

 

[...] aqui o mais difícil para mim é porque meu terreno, é um terreno alagado. Eu só 

planto o arroz, o milho, bem fraquinho. Não posso plantar mandioca, porque tudo é 

alagado. Mas mesmo assim eu sou satisfeito, [também tem capim plantado]. [A 

produção de] Milho e arroz, só pra despesa da casa. [ao redor] eu planto açaí, cupu, 

tem bacuri, tenho pequi que eu trouxe lá do Maranhão. Eu tenho é muitas coisas do 

norte/nordeste. [...] Pra te falar a verdade eu tenho até um pé de maça [...]. (E06CA, 

novembro, 2018).     

 

Neste sentido, mais uma vez o acesso à renda fixa através da previdência e 

assistência social aparece como vantagem que impacta no processo produtivo camponês. As 

possiblidades que são viabilizadas neste caso são mencionadas pelo(a) camponês(a) 

beneficiário como alternativas à segurança alimentar da família.   

 

[...] tô com 2 mil tambaqui dentro do açude. [...] eu não vendo, é só pra despesa da 

casa. Eu não gosto de vender nada não [...]. Paguei para fazer [o açude], foi sete horas 

de escavadeira, gastei 2.500,00 (dois e quinhentos reais) para fazer ele, há seis anos 

atrás. Um dinheirinho que eu vinha guardando, mesmo do meu benefício, eu botava 

100,00, botava 200,00, até quando eu inteirei para fazer, aí eu fiz. [...] fiz mesmo por 

cabeça mesmo. Eu pensei assim, minha fia vamos fazer um criatório de peixe, porque 

nós temos peixe, seus netos tem peixe, seus filhos tem peixe, e ai nunca falta o pão de 

cada dia. Esse negócio que nós ia comprar, nós faz é pescar, é ter. [...] Nosso terreno 

é pra isso mesmo. Aí nós fizemos. Sexta feira ela trouxe 1000 tambaqui eu joguei no 

açude, já tinha 500 de piau e 500 de crumatá. Todo mês eu compro dois sacos de 

ração. (E06CA, novembro, 2018).     

 

Um casal camponês, cuja mulher é pensionista, destaca os investimentos produtivos 

que já realizou, mesmo morando há pouco tempo no assentamento. Inclusive se orgulham do 

feito, já que as dificuldades produtivas de outras famílias que vivem há mais tempo no P.A 

Jatobá é evidente. Visualizamos que a disponibilidade de renda fixa propicia o investimento 

produtivo que garante a segurança alimentar, mas não tem impacto na pobreza relativa 

vivenciada no assentamento. No relato a família expõe,  

 

[...] eu tenho meu arroz colhido agora, eu tenho meu milho, que já colhi vinte e seis 

sacos, e ainda tenho metade da roça para quebrar o milho. [...] E se ele não tivesse 

adoecido nós já tínhamos mais coisas. [...] Eu tenho a minha mandioca lá na roça, 

plantada no inverno, em maio, por aí. Então, em vista de ter chegado aqui ontem, eu 

acho que estou ganhando como alguém que tem dez ou quinze anos aqui dentro. 

(E07CA, novembro, 2018). 

 

A falta de acesso das famílias camponesas do P.A. Jatobá às orientações técnicas e 

políticas de incentivo à produção que respeite os interesses dos camponeses de plantar 

alimentos é outro aspecto que dificulta a produção. Várias tentativas de produzir são realizadas 

pelos camponeses, mas, por exemplo, a falta de acesso a uma análise do solo, impõe restrições 
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à organização produtiva. Na fala de um(a) assentado(a) existe a necessidade de assistência 

técnica no assentamento,  

 

[...] a minha dificuldade aqui é de assistência técnica. Porque nós já tentamos plantar 

pimenta e não deu certo, e mamão não deu certo, pimenta do reino, já fizemos também 

uma experiência também e não deu certo, a banana a terra é muito fraca também. 

Agora nós estamos tentando com um viveiro de cupuaçu e açaí, que é permanente né, 

aí nós vamos ver se dá certo. Porque é assim, no verão fica assim que esturrica [o 

solo], tu não consegue cavar um buraco, mas aí em compensação no inverno a água, 

aqui esse quintal é minando o tempo inteiro […], alagado, aí a dificuldade é essa. 

(E12CA, novembro, 2018). 

 

A despeito das dificuldades que impactam negativamente no processo de 

(re)criação camponesa no P.A. Jatobá, cabe ressaltar que, ainda sim, os camponeses mantém 

estratégias que contribuem para a sua reprodução. A preservação das sementes para o plantio, 

num momento oportuno, é uma estratégia de resistência importante. Um(a) camponês(a) 

expressa que as sementes usadas são “daqui mesmo a gente já tira para o plantio, a gente já 

reserva aquela parte, todo ano a gente faz isso” (E04CA, novembro, 2018). Noutro relato 

observamos a valor que o cuidado com as sementes assume para o(a) camponês(a): 

 

Se a senhora vê o tanto de semente que eu tenho aí. Eu ajuntei [...] quase um carrinho 

desse cheio de semente quando eu cheguei aqui, distribui para pessoas antigo aqui que 

não tinha semente. [...] um me dava uma coisa, me dava outra, só que eu não tinha 

onde plantar, ali não tinha como. Olha quando eu cheguei aqui, logo no inverno, eu 

juntei mais de um quilo de semente de abóbora, de todas as espécies, eu sou muito 

curiosa sobre sementes sabe, aí eu ia juntando, até de jenipapo, eu tenho de gergelim 

preto, ontem eu consegui do branco, eu tenho semente de lima, quase todo tipo de 

pimenta, fava. Aí eu quero plantar. (E10CA,10, nov. 2018).                          

 

O nível do acesso tecnológico nas atividades produtivas 

 

Em relação a monopolização do território pelo capital a partir do uso de pacotes 

tecnológicos da produção agrícola pautada no modelo da Revolução Verde, observamos que no 

P.A Jatobá existem situações que demostram esse processo. Entretanto, uma boa parte das 

famílias, geralmente com menos condições financeiras, não usam máquinas e insumos daquele 

modelo produtivo, e pautam o trabalho no modelo tradicional (Foto 10 – A), amparado no 

conhecimento camponês de produção agrícola. 
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Figura 10 – Instrumentos e produtos da produção, P.A Jatobá (2018) 

Legenda: A – Cultivo de abóbora; B – Secagem de pimenta; C – Equipamento quebrado; D – Trator de pequeno 

porte sem manutenção; E – Garrafa de pimenta; F – Mandioca de molho. 

Fonte: Acervo da autora (2018). 

 

Neste sentido, no P.A Jatobá ainda é comum a atividade de corte e queima, para o 

preparo da ‘roça’ e posterior plantio. Conforme destaca um(a) entrevistado(a) essa é a forma 

utilizada no assentamento, pois não dispõem de roça mecanizada.   

 

quem trabalha aqui, pelo menos hoje, o povo não quer queimar mais nada, a gente 

ainda queima, fazendo um sacrifício, porque tem gente que bota fogo e não liga, eu 

não. Eu gosto de beneficiar só onde eu vou trabalhar. [...] eu preciso trabalhar e para 

eu trabalhar, para eu viver aqui dentro e não fazer uma roça, não plantar uma 

mandioca, uma batata, um feijão, um arroz, um milho não dá certo. [...] E para ter isso 

tem que roçar e tem que queimar. [...] Aqui é só roçada, o cara queima, vai e planta, 

mas não é que nem a roça mecanizada. (E07CA, novembro, 2018).  
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Nesse mesmo sentido, é frágil o acesso dos assentados à equipamentos e 

maquinários agrícolas para o processo produtivo e beneficiamento da produção. Alguns 

equipamentos (Figura 10 – C, D) que existem encontram-se quebrados e precisam de 

manutenção. Em alguns relatos os assentados destacam que:  

 

Não temos equipamento de jeito nenhum. O equipamento que temos é só esse 

motosserra, que na verdade nem o motor temos, se precisar do motosserra tem que 

pagar para alguém. (E07CA, novembro, 2018). 

 

Não [tem uso de máquinas e equipamentos], só ele mesmo [o marido], os braços dele 

e o motosserra que a gente depende para derrubar (…). [Pra plantar] é na plantadeira, 

manual, pro milho, pro arroz, agora a mandioca é na enxadona mesmo. (E12CA, 

novembro, 2018). 

 

Dentre os(a) entrevistados(as), uma família, de aposentados e/ou pensionistas, com 

renda fixa de mais de um salário mínimo, se apresenta com mais estrutura para o beneficiamento 

da produção. O pagamento que os demais assentados fazem para utilizar a máquina é parte da 

própria produção. 

 

O arroz a gente beneficia das outras pessoas do assentamento que planta e traz pra 

beneficiar. De cada saco daquele que eu benefício com minha máquina, eu tiro cinco 

quilos de cada saco. Aí fica para mim o cuim, o xerém e a porcentagem do arroz. [...] 

Vendo a dois reais [o quilo do arroz]. Muita gente aqui compra. (E14CA, novembro, 

2018). 

 

Por sua vez, um dos elementos que evidencia a inserção de práticas da Revolução 

Verde, embora os assentados não tenham acesso à assistência técnica, é o uso de agrotóxicos. 

Esse tipo de insumo é de fácil acesso, desde que as famílias disponham de recursos. A compra 

é feita em Boa Vista/RR, no comércio de produtos agropecuários. Um(a) assentado(a) relata a 

utilização de agrotóxicos na agricultura que realiza, quando afirma,  

 

[...] Tem a bomba, você bota a quantidade de veneno e enche aquela bomba d'água, aí 

bota a quantidade que você vê que é para botar, bota nas costas e sai. [...] Às vezes 

tem deles que se protege. Eu gosto de botar um pano aqui no nariz. Eu vou ver se eu 

compro também [uma máscara] e um óculos. O negócio é que quando a gente vai 

[comprar], o dinheiro é pouco, ai precisa você comprar isso, precisa você comprar 

aquilo. Ai acontece que aquilo que você tá precisando muitas vezes não é muito perto, 

ai você vai ter que pagar passagem para ir comprar lá [...], que as vezes ali perto de 

você não tem. E o dinheiro pouco, precisa pra isso, precisa pra aquilo. Tem coisa que 

até você esquece de comprar. Mas eu vou ter que uma hora eu me lembro de eu 

comprar uma máscara pra mim e um óculos. (E05CA, novembro, 2018). 

 

Percebemos que geralmente são aqueles que dispõem de renda fixa que compram 

esse tipo de insumo, por isso a afirmação de que ocorre o movimento de sujeição da renda da 

terra ao capital, na medida que usam, mesmo que esporadicamente, os insumos do mercado 
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agrícola para a produção camponesa. Noutro relato, um(a) beneficiário(a) com renda fixa de 

um salário mínimo explica como e porque utiliza o agrotóxico.  

 

Não jogo veneno na beira do açude não, é [limpado] manual mesmo, natureza mesmo. 

[...] eu só uso veneno assim, quando é para eu bater o pé do arame sabe. Eu bato o pé 

do arame, aí jogo o veneno em cima, antes dele nascer, ai diminui mais o mato, é só 

isso e mais nada, eu não vou jogar veneno aí não porque é muitas plantas, a terra fica 

ruim. [O veneno] Vou te amostrar aqui, [é o glifosato], ele é bom só pra mato, mata 

com oito dia. [Misturo com água, me protejo,] Aí eu jogo mais só nos pés do arame 

sabe, pra diminuir mais o roço né. [...] Daqui a seis mês que eu vou roçar de novo. 

(E06CA, nov. 2018). 

 

Entre aqueles que recebem apenas o Bolsa Família, ou que não recebem nenhum 

tipo de auxilio, também evidencia-se que já houve o uso de agrotóxico de alguma forma. No 

primeiro relato a família vive em casa cedida e contribui com a compra do agrotóxico que a 

dona do imóvel aplica para matar o mato. Na sua própria produção esse(a) camponês(a) não 

registrou o uso. No segundo relato, o(a) camponês(a) registra que já fez o uso quando investiu 

na produção de pimenta, mas hoje não usa mais.   

 

Agrotóxico, [...] aqui ela bota veneno aqui no mato, e eu ajudo também com o veneno, 

porque como eu tô morando eu tenho que ajudar com veneno, [ai o menino] vem com 

a bomba (E10CA, novembro, 2018). 

 

[Agrotóxico], a gente não mexe muito com ele não. [...] Já cheguei a usar porque eu 

plantei, comecei a plantar, eu e ela aqui, começamos a mexer com pimenta, com 

plantio de pimenta, e aí a gente usava. [...] Ele era para o inseto e também para ela 

produzir bem. [...] Era adubo, líquido, fertilizante pra floral dela. (…) Compramos na 

agropecuária mesmo, [em Boa Vista]. (E12CA, novembro, 2018). 

 

Numa síntese sobre as influências do Programa Bolsa Família (PBF) e da Política 

de Previdência Social no processo de enfrentamento à pobreza absoluta no P.A Jatobá, 

ressaltamos que a Previdência Social para os trabalhadores camponeses tem mais efetividade 

no enfrentamento da pobreza “absoluta” pela via do Estado, na medida que possibilita, 

simultaneamente, o acesso a renda e o investimento na produção agrícola para consumo e 

geração de excedente comercializável. O Programa Bolsa Família atua exclusivamente no 

combate à pobreza “absoluta”, garantindo, geralmente, a única renda que supre necessidades 

de alimentação.  

Nestes dois movimentos de enfrentamento da pobreza o processo de monopolização 

do território pelo capital é evidente. As famílias camponesas, não dispondo de qualquer 

autonomia relativa, vivenciam sob a condição de sujeição da renda da terra ao capital. Aquelas 

que acessam o Programa Bolsa Família dispõem de terra, mas não ganham condições de 

produzir. A única forma de reprodução ocorre pela proletarização temporária, quando, 
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contraditoriamente, pressionadas pelo processo de territorialização do capital, aceitam trabalho 

fora do espaço camponês. Entre as famílias entrevistadas o fato deste processo de proletarização 

não se tornar definitivo permite o retorno ao lote e a continuidade da reprodução camponesa, 

sob novas condições, porque a família manteve a posse da terra. Mas muitas famílias que já 

passaram pelo P.A. Jatobá não tiveram o mesmo destino.  

Aquelas que acessam benefícios e auxílios da Previdência Social, conseguem 

manter a produção de subsistência e, quando tem interesse, promovem a comercialização do  

excedente. A comercialização não é o critério fundamental dos investimentos na produção para 

a maioria. Essas famílias não tem a infraestrutura necessária para a comercialização de seus 

produtos. Apesar de possuírem melhores condições de renda, avaliamos que, ainda sim, a 

pobreza absoluta caracteriza essas famílias no contexto do P.A. Jatobá. Sem condições de 

autonomia relativa, essas famílias são submetidas a lógica da monopolização do capital, que 

subordina a renda da terra ao capital, sobretudo quando essas famílias acessam os empréstimos 

do capital financeiro.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As reflexões realizadas ao longo desse trabalho demostram o nosso esforço em 

compreender a questão agrária e a pobreza nos assentamentos rurais localizados no espaço 

agrário do estado de Roraima, na Amazônia brasileira, a partir da mediação do Estado na 

regulação da pobreza, através da implementação de políticas públicas sociais no período de 

2003 a 2016(2018), em especial na realidade de dois assentamentos do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA): o Projeto de Assentamento Jatobá (P.A. Jatobá) e o 

Projeto de Assentamento Dirigido Anauá (P.A.D. Anauá). 

Conforme explicamos, a seleção desses dois assentamentos considerou, entre outros 

critérios, a localização em municípios que integraram o Plano Brasil Sem Miséria pelo INCRA 

e naqueles com maior quantidade de assentamentos desse órgão; a relação entre os municípios 

com mais assentamentos e mais beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF); o aceite das 

famílias assentadas para participar do processo de pesquisa; a realização de contatos iniciais 

com as famílias e o início da pesquisa de dados secundários.  

A análise da questão agrária e da pobreza no espaço agrário do estado de Roraima, 

no contexto da Amazônia brasileira, nos permite considerar que as manifestações da questão 

agrária e da pobreza em Roraima são permeadas por conflitos, lutas sociais e resistências desde 

a ocupação do vale do rio Branco, ainda no período Colonial, até os dias mais recentes.  

Percebemos que no período colonial brasileiro o espaço do vale do rio Branco é 

objeto de disputas entre indígenas e diferentes nações europeias. Os registros destes conflitos 

cientificam que a ocupação do espaço foi impulsionada pela via da expropriação do território e 

exploração do trabalho indígena e dos recursos naturais. Os indígenas foram provocados a 

atender aos interesses da Coroa Portuguesa, que carecia resguardar o espaço dos ataques de 

outras nações.  

A necessidade de garantir a anexação dessa parte do Norte, que hoje constitui o 

estado de Roraima, ao domínio das terras da Coroa, fez com que o poder colonial buscasse 

estratégias para permitir o uso da região à acumulação do capital, através de relações de 

produção não capitalistas, pelo uso da mão de obra indígena em moldes escravocratas. A criação 

das “fazendas nacionais” no vale rio Branco pela Coroa concretizou o projeto pecuária, o qual 

serviu para consolidar a ocupação do espaço, sob o ponto de vista do colonizador, na medida 

que serviu de atrativo para acender a ambição interna de particulares pelas terras da Coroa no 

vale do rio Branco.  
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Consideramos que esse período representa a emergência da questão agrária na 

região, mediada pela questão fundiária e questão indígena. O interesse colonial em demarcar 

poder e domínio no vale do rio Branco, em detrimento da vida indígena que já habitava o 

espaço, foi ponto central de conflitos e pobreza. Com o projeto pecuária nas fazendas nacionais 

o uso intenso da mão de obra indígena e de seu território para o cuidar do gado impactou 

negativamente a produção de alimentos e pôs limites às distintas etnias, que buscaram as 

fronteiras para sobreviver (VIEIRA, 2003, p. 40). 

Já no Império, são criados diversos dispositivos legais que transformaram a terra 

em mercadoria e favoreceram a consolidação da ocupação fundiária do vale do rio Branco pela 

elite da região. Com o fim do ciclo da borracha na Amazônia a burguesia local ganhou forma e 

se consolidou. Com o distanciamento do Governo nacional do rio Branco e a liberdade dada às 

províncias pela Constituição de 1891, ocorre a gradativa criação de uma classe autodenominada 

proprietária de terra, igualmente envolvida na atividade comercial, que foi adquirindo suporte 

para se fortalecer, na mesma medida que promovia a expropriação indígena. Estes, por sua vez, 

continuaram se aglomerando nas regiões de serra do vale do rio Branco, ao passo que as 

fazendas se territorializavam no espaço agrário, sob a dependência da mão de obra indígena 

para os serviços domésticos e trabalho braçal (OLIVEIRA, 2003).  

O início do século XX na região do rio Branco marca alterações nesse quadro da 

questão agrária. Inicialmente percebemos a concretização de um contraponto, quando a ordem 

dos Beneditinos chega em Boa Vista em 1909, e produz um diferencial na relação entre 

religiosos e indígenas, ao pautar a discussão sobre o direito dos povos indígenas ao seu território 

(BARBOSA, 1993a, p. 137). A luta dos indígenas começa a ganhar um aliado, a Igreja Católica 

local. Entretanto, nas primeiras décadas do século XX a descoberta de diamante na Serra do 

Tepequém promoverá a migração acelerada para a região do rio Branco, o que impôs novas 

disputas entre as distintas formas de uso da terra. A mineração e a atividade pecuária se 

consolidam como as principais estratégias da classe autodenominada proprietária de terra para 

impulsionar a acumulação do capital na região. Neste cenário, os povos indígenas continuaram 

ignorados pelo poder do Estado e viviam de forma “aglomerada em pequenas porções de terra”, 

abafados “pelas atitudes e modo diferenciado de vida do dominador branco.” (BARBOSA, 

1993a, p. 138).   

A intensa migração para a atividade mineradora no rio Branco exige atenção no 

tocante à produção de alimentos. Além disso, a preocupação com a ocupação das fronteiras da 

Amazônia em pleno momento de Guerra Mundial levou o governo Getúlio Vargas a formular 

as primeiras propostas de colonização dirigida para o rio Branco. Das medidas efetivadas criou-
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se o Território Federal do rio Branco em 1943 e efetivou-se a criação de projetos de 

assentamento dirigido. O objetivo foi impulsionar a migração com o argumento de proteger as 

regiões fronteiriças da Amazônia.  

Foram várias as tentativas do Governo central para o assentamento dirigido de 

famílias que migravam para o Território Federal do rio Branco a partir dos anos 1940. 

Entretanto, notamos que as primeiras tentativas foram frustrantes, porque apesar do Estado 

impulsionar a migração não garantiu a infraestrutura necessária para a ocupação produtiva do 

espaço. O trabalho do camponês que migra a partir desse período para o Território Federal se 

configura como a nova estratégia do Estado e da classe dominante para promover a acumulação 

do capital. O interesse pela abertura de novos espaços para a reprodução ampliada do capital 

fez com que inicialmente o camponês tivesse a possibilidade de acessar a terra, mas as 

condições para produção agrícola não foram favoráveis para amenizar a situação de pobreza. 

O incentivo estatal para a ocupação da Amazônia brasileira, com o propósito de 

promover a reprodução ampliada do capital, se intensifica no período da Ditadura Militar (1964-

1985). O movimento contraditório do modo de produção capitalista, na medida que produz a 

modernização da agricultura em outras regiões do país, estimula a realização do trabalho 

camponês no Território Federal. Para ordenar a ocupação espontânea mobilizada em função da 

implantação de grandes projetos na Amazônia e para amenizar conflitos pela terra, 

especialmente no Nordeste brasileiro, os militares consolidam projetos de colonização dirigida 

no Território Federal de Roraima.  

A necessidade de promover projetos econômicos na região Amazônica pelos 

militares se consolida com a alteração na forma de subordinação do Brasil ao processo de 

acumulação capitalista mundial, na medida que, após a Segunda Guerra Mundial, há uma 

redefinição da Divisão Internacional do Trabalho. A força do capital internacional impõe ao 

país a aceleração da acumulação capitalista. A Amazônia, considerada espaço livre, é alvo de 

grandes projetos e intensos conflitos durante a Ditadura Militar. Neste período, fazendeiros, 

madeireiros e comerciantes tradicionais do Território Federal adiantam-se para consolidar a 

ocupação e posse legal de grandes áreas de terra devolutas. 

No bojo do processo de ocupação espontânea e colonização dirigida para o 

Território Federal de Roraima o estabelecimento dos camponeses, em diferentes espaços do sul 

e sudeste do Território Federal de Roraima estimula a formação de um novo cenário de conflitos 

pela “terra de trabalho” na região. Naquele momento, além dos indígenas, vários grupos de 

trabalhadores da agricultura camponesa se colocam como sujeitos da luta pela terra, quando 
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migram em busca da “terra de trabalho” e se contrapõem aos interesses dos autodenominados 

proprietários de terra. 

A chegada de camponeses no sul e sudeste do Território Federal de Roraima é 

seguida pela “derrubada da floresta” até a expulsão ou remoção dos mesmos para novas áreas. 

As novas famílias que chegaram no Território Federal se estabeleciam em áreas de floresta, 

sem a atenção básica da política estatal, e quando sofriam “expropriação violenta por parte de 

grandes grupos econômicos ou fazendeiros”, os mesmos “migravam para novas áreas, nas 

quais, em muitos casos se deparavam com populações tradicionais, principalmente indígenas; 

[e] desse contato, eram gerados novos conflitos.” (CARDOSO, 2009, p. 68). 

Aparentemente, o discurso de que o espaço do Território Federal era vasto e livre 

para a ocupação camponesa dá a impressão de que a questão agrária era inexistente na região. 

Porém, a forma de uso da terra já era objeto de conflito deste o período colonial, e com a 

necessidade de se intensificar a acumulação e reprodução ampliadas do capital, novos conflitos 

ganham contorno.  

A partir dos anos 1980 o processo de expansão do capital através do monopólio da 

terra e da produção se difunde no Território Federal de Roraima. Uma frente de expansão da 

sociedade nacional consolida a participação de novos sujeitos que compõem as disputas pelo 

espaço agrário do então Território (SILVEIRA; GATTI, 1988). Neste processo, a questão 

agrária se manifesta na busca pela terra de trabalho e na luta cotidiana para permanecer na terra. 

Do final dos anos 1980 aos anos 1990 a organização política indígena e camponesa, 

através das suas respectivas instituições e movimentos, materializam estratégias de resistência 

contra o modelo que expropria e explora. Notamos que a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 permitiu a representatividade dos indígenas e camponeses no aparato legislativo. Aos 

primeiros foi legalizado o processo de demarcação de seus territórios. Aos camponeses ficou a 

possibilidade de acesso à terra pela reforma agrária, através da desapropriação de imóvel rural 

que não cumpre sua função social, ou pela colonização e reforma agrária em terras devolutas.  

O disposto no texto constitucional, embora não questione a propriedade privada, 

acirrou os conflitos pelo uso e propriedade da terra no estado de Roraima, configurando novas 

manifestações da questão agrária. A ocupação de grandes áreas pelos fazendeiros, madeireiros 

e comerciantes locais desde o período colonial se estabeleceu inclusive nos territórios 

indígenas, que começaram a ser demarcados após a grande pressão nacional e internacional dos 

movimentos sociais de defesa dos direitos indígenas. As disputas que envolveram e ainda 

envolvem a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS) são exemplos desses conflitos.  
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Novos conflitos se instituem na medida que a classe autodenominada proprietária 

de terra avança para apoderar-se das áreas devolutas de Roraima, espaço onde predomina a 

paisagem de floresta, e que foram objeto de ocupação camponesa a partir da migração 

espontânea e dirigida ocorrida sobretudo a partir dos anos 1960 na direção da Amazônia. Mais 

contemporaneamente, nos anos 2000, algumas dessas terras foram objeto de regularização 

fundiária pelo INCRA. E, ao se transformarem em assentamentos rurais do Governo Federal 

essas áreas representam a conquista da “terra de trabalho” pelos camponeses. Ou seja, é 

inegável que nos anos 2000 a resistência camponesa no estado de Roraima se organiza para 

garantir a transformação de terras devolutas da União em assentamentos rurais. Trabalhadores 

do campo e da cidade se engajaram em distintas lutas sociais, entre as quais aquelas que 

reivindicaram o acesso à Política de Reforma Agrária. 

Entretanto, concomitantemente, percebemos que o movimento de acumulação e 

expansão do capital é impulsionado no espaço agrário da Amazônia brasileira e no estado de 

Roraima. O processo de internacionalização da economia redefine as disputas no espaço agrário 

através da expansão do agronegócio. Sem prejuízo de sua expansão o capital demanda forte 

empreitada contra a preservação ambiental, as terras indígenas e a ocupação camponesa. Não 

existe satisfação absoluta no processo de ocupação pela via do capital. Se para a colonização 

do estado a vinda de trabalhadores camponeses, sem a garantia das condições necessárias para 

a produção de alimentos, foi fundamental para abrir a floresta ao uso da terra, 

contemporaneamente, o chamado aos empresários do agronegócio é elemento que faz avançar 

a territorialização do capital em Roraima, nas antigas e novas ocupações. Neste movimento, os 

camponeses são gradativamente provocados a comercializar suas ocupações, suas áreas de 

posse, a preços irrelevantes, e não tem o apoio logístico suficiente para a produção de alimentos 

que favoreça o enfrentamento da pobreza, tal como vem recebendo o agronegócio, cujo objetivo 

é produzir commodities.  

Neste contexto, consideramos que, embora tenham conquistado a terra, através da 

colonização dirigida ou da Política de Reforma Agrária, as famílias camponesas assentadas e 

não assentadas que vivem no P.A.D Anauá e no P.A Jatobá, experimentam as tensões do 

movimento contraditório do capital na agricultura, cujas marcas revelam os processos de 

“territorialização do capital” e “monopolização do território” no campo (OLIVEIRA, 1995).  

Os movimentos e impactos desses processos no espaço agrário de Roraima, em 

especial nos assentamentos do INCRA pesquisados, manifestam-se nas condições de “pobreza 

absoluta” e “pobreza relativa” vivenciadas pelas famílias camponesas. Além disso, manifestam-
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se nas formas de enfrentamento da pobreza e da questão agrária acionadas pelas famílias e/ou 

mediadas pelo Estado. 

No contexto da Amazônia brasileira, o estado de Roraima como particularidade, 

expressa as contradições do processo da acumulação capitalista. Indígenas e camponeses ainda 

padecem com os processos de expropriação e exploração que não permitem a igualdade na 

repartição da riqueza e nem o arrefecimento da pobreza absoluta. O Índice de Desenvolvimento 

Humano nos municípios que possuem assentamentos de reforma agrária do INCRA/RR, por 

exemplo, se alterna entre muito baixo, baixo e médio, evidenciando a insistência e permanência 

da pobreza no espaço agrário de Roraima. 

As condições de “pobreza absoluta” e “pobreza relativa” vivenciadas pelas famílias 

camponesas no P.A Jatobá se expressam fundamentalmente na precariedade das condições de 

vida e trabalho. A ausência de infraestrutura básica ameaça a produção agrícola e a alimentação 

diversa e saudável das famílias; a ausência de educação infanto-juvenil promove a expulsão dos 

camponeses do assentamento ou gera um custo de vida superior para manter os filhos ou netos 

na cidade, o que diminui investimentos na produção agrícola ou até inviabiliza o processo 

produtivo. Estes e outros elementos dificultam a permanência das famílias no assentamento e o 

vínculo com a unidade produtiva. A produção e escoamento, assim como os limites de acesso 

para a compra de suprimentos na área urbana são dificuldades latentes no P.A Jatobá. Embora 

as famílias camponesas tenham acesso à terra pela Política de Reforma Agrária, a deficiência 

dos serviços públicos de toda ordem coloca em evidência a pobreza absoluta nesse 

assentamento. Numa perspectiva crítica, o diálogo com as famílias assentadas no P.A Jatobá 

evidencia que: o fundamento socioeconômico é condição elementar na determinação da 

pobreza; não é o trabalho intenso e o investimento no processo produtivo que retira as famílias 

da condição de pobreza, afinal, os assentados trabalham muito, mas ainda vivem em condição 

de pobreza; apesar de possuírem trabalho e terra, muitas famílias não têm a garantia dos direitos 

fundamentais por parte do Estado para melhorar as condições de vida. 

Assim, consideramos que a resistência tem sido a única saída das famílias que 

vivem no P.A Jatobá, do momento da ocupação até a atualidade. As famílias buscam se 

organizar politicamente e tentam garantir a sobrevivência através da produção para 

subsistência. Neste processo, a relação dos assentados(as) com o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra é elemento central que estimula a resistência e a (re)criação da identidade 

camponesa. 

No P.A.D Anauá constatamos que a infraestrutura necessária às atividades 

produtivas que deveria ter sido viabilizada desde os anos 1980, quando o assentamento foi 
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criado, ainda não se efetivou. Mesmo que as famílias assentadas e não assentadas disponham 

de melhores condições para acessar os serviços públicos na sede de Rorainópolis e para 

comercializar seus produtos na feira Amazondalva, ainda encontramos famílias em situação de 

pobreza absoluta, tensionadas a vender ou trocar seus lotes na perspectiva de buscar melhores 

condições de vida. Nestes casos, percebemos que o retorno de jovens à vida no assentamento, 

seja para a casa dos pais ou para novos lotes, tem significado uma das tendências de (re)criação 

da identidade camponesa no P.A.D Anauá. 

Ademais, no P.A.D Anauá a identidade camponesa é reconstruída por aqueles que 

insistiram em procurar novos espaços para sua reprodução e (re)criação, na medida que lhes foi 

negada a possibilidade de autonomia em outras regiões do país. Nas entrevistas evidenciamos 

que não é necessariamente o acesso ao financiamento ou ao acompanhamento técnico que 

garantem a permanência do camponês na terra, porque o modelo do capital impõe regras, do 

que e como produzir. O padrão de pobreza que o camponês vivencia não é alterado apenas pelo 

fato de ter acesso à terra e ao financiamento. Tem relação com a estrutura do capital, que 

inviabiliza qualquer alternativa à plena autonomia do trabalho camponês. A identidade 

camponesa se consolida quando os trabalhadores conquistam terra e autonomia para 

produzirem e comercializarem conforme seus próprios anseios.  

Portanto, as formas de enfrentamento da pobreza e da questão agrária acionadas 

pelas famílias camponesas se manifestam desde o momento da migração para o estado de 

Roraima. Dos anos 1980 até os anos 2000 as famílias que migraram para o estado encontram 

nos assentamentos rurais um espaço para resistência e (re)criação da identidade camponesa. Os 

assentamentos pesquisados aparecem como espaço de enfrentamento da pobreza “absoluta” e 

“relativa” pelas famílias, na medida que garante o acesso à terra e oportuniza a autonomia da 

produção agrícola e alimentação diversificada, apesar das inúmeras dificuldades. 

Na análise das políticas públicas no processo de enfrentamento da questão agrária 

e da pobreza nos assentamentos de reforma agrária, evidenciamos que, de modo expressivo, a 

partir de 2003, o espaço agrário brasileiro é objeto de políticas sociais que atendem a proposta 

de ação do Banco Mundial para a “pobreza absoluta”. Ou seja, administrar os programas 

compensatórios, e fazer com que eles cheguem aos grupos absolutamente pobres que insistem 

em viver no campo. Não se entende as particularidades e necessidades da reprodução 

camponesa. Para aquelas áreas e aqueles camponeses considerados potencialmente produtivos, 

a alternativa proposta é disponibilização de créditos e financiamentos que permitam a expansão 

do mercado rural, pautado nas atividades rurais não agrícolas e nas diretrizes do agronegócio.  
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Entretanto, contraditoriamente, o pacote de políticas sociais que passa a ser 

implementado na vigência dos governos de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e de Dilma 

Rousseff (2011-2016), não obstante respaldar a reprodução ampliada do capital no campo 

conforme as orientações do Banco Mundial para as políticas agrícola e agrária, exercem 

influência no processo de (re)criação da identidade camponesa. Observamos que o campesinato 

é constituído com a expansão capitalista, é produto das contradições dessa expansão, sob as 

quais o Estado, através da implementação de políticas públicas exerce influência. Neste sentido, 

é inegável, que as políticas sociais implementadas pelo Estado no espaço agrário sintetizam as 

lutas de classes, mobilizam interesses da acumulação capitalista e da (re)criação da identidade 

camponesa.  

Consideramos que as políticas sociais do Governo Federal direcionadas para o 

espaço agrário brasileiro incidem no P.A.D Anauá e no P.A Jatobá. O novo-desenvolvimentismo 

do Estado na condução das políticas públicas redimensiona as contradições do movimento do 

capital na agricultura, engendrando nos assentamentos rurais processos de monopolização do 

território.  

Embora a ação do Estado através da implementação de políticas sociais 

direcionadas às famílias camponesas tenha como centralidade a promoção da monopolização 

do território, notamos que as próprias famílias camponesas mobilizam estratégias que tendem 

a desacelerar este processo nos assentamentos, com organização coletiva e política em grupos, 

associações e movimentos sociais camponeses.  

A criação do grupo ‘Sul Orgânico’, que reúne camponeses(as) do P.A.D Anauá, é 

identificada como uma dessas estratégias. Concebido sob a influência da participação de 

camponeses assentados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e no Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o grupo “Sul Orgânico” recupera a autonomia 

relativa de camponeses em relação ao processo de monopolização do capital na medida que a 

perspectiva de produzir alimentos orgânicos constrói uma lógica diferenciada no tocante à 

apropriação da renda camponesa. Entendemos que a sujeição da renda da terra ao capital entre 

os camponeses que compõem o grupo “Sul Orgânico” sofre desaceleração quando há um 

processo de negação do uso de agrotóxicos e do pacote de insumos do modelo de produção 

agrícola dominante.  

No P.A Jatobá, a despeito das dificuldades que impactam negativamente o processo 

de (re)criação camponesa, os(as) assentados(as) mantém estratégias de resistência que 

contribuem para a sua reprodução, como a preservação das sementes para o plantio e a 

articulação política com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.  
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No tocante a influência das políticas sociais implementadas pelo Estado no P.A 

Jatobá, consideramos que o Programa Bolsa Família (PBF) e a Política de Previdência Social 

tem efetividade no processo de enfrentamento da pobreza absoluta e possibilitam a (re)criação 

da identidade camponesa, entretanto, não têm obtido o mesmo impacto no que se refere à 

desaceleração do processo de monopolização do território no assentamento e à promoção de 

autonomia relativa das famílias assentadas.  

As famílias camponesas do P.A Jatobá, não dispondo de autonomia relativa, 

vivenciam a totalidade da condição de sujeição da renda da terra ao capital. Aquelas que 

acessam o Programa Bolsa Família dispõem de terra, mas não ganham condições de produzir. 

A única forma de reprodução camponesa ocorre pela proletarização temporária, quando, 

contraditoriamente, pressionadas pelo processo de territorialização do capital, aceitam trabalho 

fora do espaço camponês. Entre as famílias entrevistadas o fato deste processo de proletarização 

não se tornar definitivo permite o retorno ao lote e a continuidade da reprodução camponesa, 

sob novas condições, porque a família manteve a posse da terra. Mas, muitas famílias que já 

passaram pelo P.A Jatobá não tiveram o mesmo destino, foram tomadas pela proletarização ou 

pelo desemprego em outros espaços e perderam a posse da terra.  

Os camponeses do P.A Jatobá que acessam benefícios e auxílios da Previdência 

Social, conseguem manter a produção de subsistência e, quando tem interesse, promovem a 

comercialização do excedente. A comercialização não é o critério fundamental dos 

investimentos na produção para a maioria. Essas famílias não tem a infraestrutura necessária 

para a comercialização de seus produtos. Apesar de possuírem melhores condições de renda 

(um salário mínimo), avaliamos que, ainda sim, a pobreza caracteriza essas famílias no contexto 

do P.A Jatobá. Sem condições de autonomia relativa, essas famílias são submetidas a lógica da 

monopolização do capital, que subordina a renda da terra ao capital, sobretudo quando essas 

famílias acessam os empréstimos do capital financeiro e utilizam insumos do modelo agrícola 

dominante na produção camponesa, os agrotóxicos. 

De modo geral, consideramos que o acesso à terra é a alternativa central dos 

trabalhadores camponeses, é elemento fundante que mobiliza a produção de alimentos e os 

mínimos sociais necessários à sobrevivência das famílias que vivem em condições de pobreza 

no P.A Jatobá e P.A.D. Anauá em Roraima. A produção para a subsistência é um recurso que 

se soma aos poucos rendimentos financeiros e aos recursos recebidos a partir de programas de 

transferência de renda. Entretanto, muitos trabalhadores enfrentam dificuldades para produzir 

na terra que possuem, porque não dispõem de renda e infraestrutura necessárias para viabilizar 

a produção e comercialização de alimentos.  
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Portanto, evidenciamos que o processo de monopolização do capital no campo, 

também mediado pelo Estado através das políticas públicas, mantém a situação de pobreza 

absoluta na medida que subordina totalmente a renda da terra camponesa ao capital. Mas, os 

camponeses promovem processos de desaceleração da monopolização do território camponês, 

quando, organizados politicamente em seus coletivos, grupos e movimentos sociais, participam 

das políticas sociais de regulação da pobreza, mas negam a sujeição completa da renda da terra 

camponesa ao capital e firmam estratégias que permitem ampliar a autonomia relativa do 

camponês. 

Enfim, consideramos que os camponeses que vivem nos assentamentos rurais do 

INCRA, particularmente no P.A Jatobá e no P.A.D Anauá, assumem protagonismo nos 

processos de enfrentamento da questão agrária e da pobreza no espaço agrário do estado de 

Roraima, na Amazônia setentrional brasileira. Este protagonismo se materializa nas estratégias 

de resistência e de (re)criação da identidade camponesa, sob as tensões do desenvolvimento 

contraditório, desigual e combinado, do modo de produção capitalista na agricultura. O 

desenvolvimento do modo de produção capitalista acirra os movimentos de territorialização do 

capital e monopolização do território, com a mediação do Estado, sobretudo, no período de 

2003 a 2016, através da implementação de políticas públicas, com foco na regulação da 

pobreza, cujo caráter compensatório inibe a pobreza absoluta, mas não permite mobilizar uma 

perspectiva de superação da pobreza relativa. Na totalidade destes movimentos e mediações, as 

famílias camponesas que vivem no P.A Jatobá e no P.A.D Anauá se (re)criam, seja pela via da 

sujeição da renda da terra ao capital; ou, pela negação dessa sujeição, quando as suas condições 

de vida, produção e organização coletiva e política lhes permitem promover sua autonomia 

relativa no campo. 

Ademais, no plano dos desdobramentos desta pesquisa, compreendemos a 

necessidade de continuar a investigação, avançando para o estudo nos seguintes aspectos: 

a) A centralidade da questão indígena na luta pela terra em Roraima; 

b) O acirramento da questão ambiental como desdobramento da questão indígena 

e da questão agrária na contemporaneidade; 

c) A organização política dos camponeses em Roraima;  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

PESQUISA: “QUESTÃO AGRÁRIA E POBREZA RURAL EM RORAIMA: a dinâmica do território em assentamentos rurais do INCRA” 

Pesquisador Responsável: Profa. Laurinete Rodrigues da Silva 

Orientadora: Prof.ª. Dr.ª. Alexandra Maria de Oliveira 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO47  

 

Nº do questionário: ________               Entrevistador: Laurinete Rodrigues da Silva                      Data de aplicação: (       /        /        ) 

 

I – IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

1. Denominação da P.A: Município: Área total: 

 

II – IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO (A) 

2. Nome: Naturalidade: Idade: 

Apelido: Vive no assentamento desde: Sexo: (   ) M  F (   ) 

Nome do informante:  Vive no assentamento desde: Sexo: (   ) M  F (   ) 

 

                       III –PERFIL DA FAMILIA ASSENTADA 

3. Sua Origem:  4.  Sobre o regime de 

utilização da área? 

5. Qual sua atividade principal? 6. Atividade 

desenvolvida antes 

do assentamento? 

7. Reside no:  

1. Lote (    ) 

2. Agrovila (   ) 
3. Sede Municipal (    )  

4. Outro __________ 

 

9. Principais fatores que dificultam 

a produção. 

 

 

1. Rural        (       ) 

 
2. Urbana     (       ) 

1. Trabalhador rural 

assentado               (  ) 

2. Trabalhador rural/não 
assentado                

3. Parceiro             (  ) 

4. Posseiro             (  ) 
5. Assalariado        (  ) 

6. Diarista              (  ) 

7. Arrendatário      (  ) 
9. Outros   ________ 

(    ) Agricultura 

 

(    ) Pecuária 
 

(    ) Intermediário 

 
(   ) Pesca 

 

(    ) _________________________ 
 

  

8. Quem reside? 

 
1. Toda família (    )  

2. Proprietário(a) (      ) 

3. Outros____________________ 

(    ) Seca 

(    ) Excesso de chuva 

(    ) Solo 
(    ) água para criação 

(    ) Falta de Crédito 

(    ) Pragas 
(    ) Falta Informação 

(    ) Acesso ruim ao lote 

(   ) _______________ 
 

                                      

IV –SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

10. Frequência do Consumo e Aquisição de Alimentos: 1. Diário, 2. Semanal, 3. Mensal, 4. Esporadicamente.  

                                                                                              A. Produzido, B. Comprado, C. Doações 

11. Qual a qualidade dos produtos? 

Feijão (       )  Banana da Terra (        ) Bolacha (       ) Outros:    

                                                 

47 Adaptado de ONG Mandacaru (2018). Dísponivel em:  

http://www.ongmandacaru.org.br/downloads/Modelo%20Questionario%20Campo%20Economico%20Social%20e%20Ambiental.doc Acesso em: 30 janeiro 2018 
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Arroz (       )  

Farinha (        ) 
Milho (       ) 

Macarrão (        ) 

Beiju (       ) 
Batata-doce (       ) 

Leite (       )     

Pão (       ) 

Café (       ) 

Carne de frango (       ) 
Carne de suíno (       ) 

Carne de boi (       ) 

Peixe (       ) 
Carne caprino/ovino (       ) 

Mel (       ) 

Aipim (       ) 

Inhame (       ) 

Alface (      ) 
Tomate (      ) 

Batatinha    (      ) 

Cenoura  (      ) 
Quiabo  (      ) 

Chuchu  (      ) 

Frutas   (      ) 

_____________________ (      ) 

_____________________ (      ) 
_____________________ (      ) 

_____________________ (      ) 

 

Boa (      ) 

Média (      ) 
Ruim (     ) 

 

 

V – CARACTERIZAÇÃO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA E DEMAIS MORADORES 

12. Nomes 13. Relação de 

parentesco? 

 

1- Entrevistado 

2 -Cônjuge 

3 -
Filho/enteado 

4 -

ai/Mãe/Sogro 
5 -Irmão 

6 -Agregado 

7 -Avó/avô 
8- Sobrinho 

9 – Neto 

10- 
Beneficiário 

11 -Outros 

(escrever) 

14. 
Idade 

15. 

Gênero 

 

1- 

Femin 

2- Masc 

16. Estado civil? 

 

1- Solteiro 
2- 

Casado/amasiad 

3- 
Seperado/divorc 

4 – União estável 

5- Viúvo 

  

17. Sabe  

ler? 

 

1- Sim 

2- Não 

18. Qual a 

escolaridade? 

 

0- Pré escola/Creche 

1- 1ª ou 2ª Fundam. 

2- 3ª ou 4ª Fundam. 
3- 5ª ou 6ª Fundam. 

4- 7ª ou 8ª Fundam. 

5- 1ª Série Médio 
6- 2ª Série Médio 

7- 3ª Série Médio 

8- Supletivo 
9- Superior 

(Incompleto) 

10- Superior 
(Completo) 

19. Qual o curso que 

frequenta?  

 

 

 20. Qual o tipo 

de Trabalho? 

 

 

21. Qual o tipo de 

documento que 

possui? 

 

 

22.  Qual a 

profissão?  

 

 

23. Local  

de 

residência 

24 

Naturalidade 

(cidade/estado

) 

0- Pré escola/Creche 

1- Alfabetização 
2-  Fundamental (1ª Grau) 

3- Médio (2ª Grau) 

4- Superior 
5- Supletivo Fundamental 

6- Supletivo Médio 

7- Alfabetização de 

adultos 

8- Não Frequenta 

 

0- Não Trabalha 

1- Formal 

2- Informal 

 

0- Não tem 

1- Identidade 

2- CPF 

3- Certidão de  
nasc. 

4- Título Eleitoral 

5 – Cart. de 

Trabalho 

6- Todos 

 

0- Não tem 

1- Pedreiro       

2- Doméstica       

3- Agricultor 
4- Comerciante 

5- Professor(a) 

6- Lavadeira 

7- Cozinheiro(a) 

8- Vendedor 

9- Trabalhador 
rural 

10- Outros  

 

 

1Agrovila 

2. Lote 

3.povoado 

4. cidade 

 

 

1             

 

VI – PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E DEMAIS ATIVIDADES PRODUTIVAS DO BENEFICIÁRIO (A) – (de 2017-2018) 

25. Principais produtos 

que produz na terra? 

26. Se faz atividade 

extrativista, que produtos 

extrai?  

27. Se cria animais, 

quais você tem? 

28. Desenvolve alguma atividade 

artesanal ou outra que gere 

alguma renda? Qual?  

29 Procedência do recurso 

dos investimentos? 

 

 

1- Pronaf (     )  
2- Aposentadoria (      ) 

3- Recursos próprios (     ) 

4 - Outros Créditos______ 
5- Outros Créditos______ 

 

Anotação: 

30. Consegue 

vender algo que 

produz, extrai, 

cria? 

31. Local de Comercialização 32. Local de beneficiamento 

dos produtos? 

 

 1- No Assentamento (    ) 

2- Associação (    ) 
3. Cooperativa (    ) 

1- Feijão (     ) 1- Castanha do Pará (     ) 1- Bovinos 1. Confecciona produtos da palha do 

buriti (      )  

Sim (       ) 

_____________

_____________ 

 
É apenas para 

consumo 

familiar (     ) 

1 No Assentamento 

2- Milho (     ) 2- Madeira (     ) 2- Suínos 2.  2 Feira livre 

3- Mandioca (     ) 3 -  3- Caprinos 3.  3 Centro de abastecimento 

4 – Horticultura (     )  4- Ovinos 5.  4 Banca na BR ____ 34. Sistema de produção? 

1. Individual (    )  

2. Coletivo (    ) 

3.  Misto (    ) 
4         Outro    (    ) 

5 – Fruticultura (     )  5- Aves  5. Box na BR ____ 

6- Ervas medicinais (   )    6.  Outros   
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VII – NÍVEL TECNOLÓGICO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS 

33.Você  utiliza 

irrigação? 

34. Possui máquinas 

e/ou equipamentos? 

35. Recebeu algum tipo de 

Assistência Técnica? 

36. Qual a frequência ? OBSERVAÇÕES: 

 

1- Sim 
2- Não     (        ) 

1. Sim        (        ) 

2. Não 

Quais? 

(                                  ) 

1- Sim 

2- Não      (          )  

1- Semanal 

2 - Mensal             
2- Semestral                   (           ) 

3- De vez em quando 

4- Não recebeu 

 

 

 

III – PRINCIPAIS FONTES DE RENDA FAMILIAR 

37. Possui renda 

financeira regular?  

38. Qual o valor da renda familiar 

total? 

39. Recebe/recebeu algum tipo 

de auxilio/benefício 

governamental?  

40. Possui imóvel próprio?  

( 1-Sim  ou   2- Não) 

41. Existe algum membro da família 

que recebe?   

( 1- Sim  ou   2- Não) 

42. Recebeu algum 

tipo de  crédito? 

43. Qual? 

 

 
1- Sim     (      ) 

2- Não     (      ) 

 
1-  (< 1 Salár. Mínimo)  (     ) 

2-  ( 1 a 3 Salár. Mínimo)  (      ) 

3-  ( > 3 Salár. Mínimo)     (         ) 
 

1- Bolsa Família   (      )            
2- Crédito Social   (      )       

3- Aposentadoria (      )  

4- BPC (      ) 
5- Seguro Defeso (Ano:         ) 

6- Salário Maternidade (        ) 

7- Cesta básica (outros org.) 
8- Auxilio doença 

9- Não  (       ) 

 

Valor Mensal:  

 
Apenas este       (      ) 

Imóvel Rural em outra localidade     

(      ) 
Terreno              (      ) 

Casa na sede municipal (       ) 

Outro _________________ 

 
Aposentadoria                         (       ) 

Pensão                                     (        ) 

Ajuda de familiares distantes  (       ) 
Outros                                      (       ) 

 

 
Quanto R$? ______________ 

 
1- Sim       (       ) 

2- Não        (       ) 

 Apoio       (      ) 
 Pronaf       (      ) 

 Habitação  (      ) 

 Outros   (      ) 
_____ __________ 

 

VIII– CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

44. Qual o tipo de 

organização que existe 

na comunidade? 

 

45. Você 

participa das 

reuniões desse 

grupo? 

46. Como você avalia a atuação das 

pessoas neste grupo? 

( 1- Sim   ou  2- Não) 

47. Você já participou de algum curso 

promovido por algum destes grupos?      

( 1- Sim   ou   2- Não) 

48. Você participa de alguma destas 

organizações? 

 

( 1- Sim   ou   2- Não) 

49. Existe a 

participação das 

mulheres?  

50-

Políticos/Entidades/Instituições  

externas ao assentamento que 

influenciam de algum modo na 

organização: 

X - Sim - Grau  1, 2 , 3, 4, 5 
Branco - Não 

Associação             (       ) 

Cooperativa           (        ) 

Grupo de mulheres (       ) 

Grupo de Jovens    (       ) 

Grupo de trabalho  (       ) 
Grupo religioso       (      ) 

Sindicato                 (      ) 

Outros _____________ 
Nenhum                   (     ) 

 

1- Sempre     

2- De vez em 

quando  

3- Não 
 

 

1- Conseguem trabalhar juntas         

2- Confiam umas nas outras               

3- Conseguem um acordo quando discutem                                                  

4- Ajudam umas às outras                
 

 

1- Técnico ou produtivo          (      ) 

2- Noções de Associat             (      ) 

3- Curso profissionalizante      (      ) 

4- Outros (      )__________________ 

 

1- Sindicato                                (      ) 

2- Associação ou Cooperativa    (      ) 

3- Organização religiosa             (      ) 

4- Partido político                       (      ) 
5- Mutirão                                   (      ) 

6- Conselho Municipal                (      ) 

1- Sim 

2- Não         

82. E dos jovens?  
1- Sim      

2- Não 

83. E dos Idosos?  
1- Sim      

2- Não 
 

INCRA (    ) IBAMA (    ) 

Prefeitura (     ) UERR (     ) 

UFRR (    ) IFRR (    ) 

SENAR (    ) ADERR (    ) 

SINDICATO (    ) MST (    )  
CPT (    )  IGREJA (    )  

SEAPA (    ) ITERAIMA (   )  

OUTRAS  
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XII – INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO BÁSICO, SERVIÇOS PÚBLICOS E ORGANIZAÇÃO SOCIAL  

 

84. Qual a área 

construída da 

casa?   (m2) 

85. Tipo de habitação 

em que a família vive? 

86. Qual o principal material 

utilizado na construção? 

87. Qual o principal material 

utilizado na cobertura? 

88. Quantos 

cômodos têm a 

casa? 

89. Na casa tem 

sanitário ? 

91. O sanitário é 

dentro da casa? 

92. Qual a principal 

forma de 

iluminação? 

93. Qual o tipo do piso? 

 

Tamanho da Casa 

(           ) 
 

Tamanho do 

Quintal 
(                   ) 

 

1- Casa            

2- Cômodo 
3 – Barraco  

 

 

 

1- Alvenaria             

2- Adobe ou supapo   
3- Madeira aproveitada 

4- Palha ou lona plástica 

5- Outros  _____________ 

 

1- Telha cerâmica 

2-Telha Brasilit 
3- Lona plástica 

4- Zinco amianto 

5- Palha  
6- Outros _______________ 

 

Em Números 

 
(      ) 

1- Sim        

2- Não 

 

1- Sim   

2- Não 

 

1- Elétrica      

2- Óleo, querosene 
3- Gerador 

4- Não tem 

 

1- Lajota    

2- Cimento cru 
3- Cimento queimado 

4- Chão batido 

 

90. Utiliza? 

 

     (         ) 

 

95.Qual o destino 

do lixo? 

96. Qual o principal 

destino do esgoto do  seu 

domicilio? 

102. Qual a forma de 

captação de água? 

103. Qual o tratamento? 104. Programas governamentais que 

você conhece ou já ouviu falar:  
1- Sim  

2- Não                

 

(   ) Programa Bolsa Família (PBF) 

 

(    ) Programa Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável de 

Territórios Rurais (PRONAT) 

 
(    ) Programa Territórios da Cidadania 

 

(     ) Programa Brasil Sem Miséria  
 

(    ) Minha casa, minha vida 

 
(    ) Luz para todos 

 
(    ) Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA) 

(    ) ATES 
(    ) PRONATEC 

(    ) Água para todos 

(    ) PAC 

105. Programas e projetos que destinaram e executaram algum 

investimento no assentamento ou na organização social: 

1- Sim  

2- Não 

3.Não Sabe   

              
(   ) Programa Bolsa Família (PBF) 

 
(    ) Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios 

Rurais (PRONAT) 

 
(    ) Programa Territórios da Cidadania 

 

(     ) Programa Brasil Sem Miséria  
 

(    ) Minha casa, minha vida 

 
(    ) Luz para todos 

 
(    ) Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

 

(    ) ATES 
(    ) PRONATEC 

(    ) Água para todos 

(    ) PAC 

1- quintal    

2- buraco  

3- aterro  
4- céu aberto 

5- Outros   

 

1- Rede coletora    

2- Fossa séptica 
3- Fossa rudimentar 

4- Céu aberto 

5- Rio/ riacho  

1 – Cisterna 

2 – Poço cacimba 

3 – Poço Artesiano  
4- Fonte 

5 – Rio/Riacho 

6 – Outro ___________  
    

 

1.Nenhum 

2. Ferve 
3. Filtra 

4 Químico      

106. O que significa a pobreza na sua opinião? Você vive em condições de pobreza? (Comente) 

 

 
 

 


