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RESUMO  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa realizada no município de Caiapônia - GO, 

objetivando analisar os efeitos da criação de Assentamentos Rurais pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Averiguou-se os possíveis efeitos na ampliação da 

renda das famílias beneficiadas e na dinamização da economia local em decorrência das 

compras realizadas junto ao comércio do município. Para execução da pesquisa recorreu-se à 

revisão bibliográfica, à coleta de dados de cunho secundário e à realização de trabalhos de 

campo nos assentamentos do município. Na ocasião foram aplicados questionários a 10% das 

famílias por cada Projeto de Assentamento Rural. Também foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com representantes do Poder Público, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

da Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL) e aos comerciantes dos segmentos: lojas de materiais 

de construção, lojas agropecuárias e supermercados. Os resultados obtidos indicam que o 

município em questão ainda apresenta características de forte concentração fundiária, mesmo 

com a implementação dos assentamentos pelo INCRA. Quanto à localização geográfica, há 

elementos contundentes que os assentamentos rurais do município não estão estabelecidos nos 

“piores” solos, com menor aptidão agrícola, em áreas de grande declividade ou de relevo 

acidentado, ou ainda em terras inaptas. Todavia, enfrentam obstáculos quanto à distância e à 

falta de assistência técnica. Outras constatações obtidas referem-se à melhoria no acesso à 

educação, a saúde e, de acordo com 63,8 % dos pesquisados houve melhora na renda obtida. 

Dentre os aspectos sociais pesquisados a questão da moradia é a que se apresenta como a 

menos promissora após a criação dos assentamentos. Por fim, os dados coletados junto aos 

comerciantes indicam que de fato houve aquecimento do comércio local, pois os relatos deles 

apontam para o aumento nas vendas, aquecimento da economia, sendo positiva a criação dos 

Assentamentos Rurais para os seus ramos de atuação. Porém, constatou-se que os efeitos ao 

comércio se estendem também aos municípios adjacentes devido a certas particularidades. 

Estas características fazem com que muitos assentados rurais/famílias optem por realizar 

compras nos comércios dos municípios vizinhos. Sintetizamos desta forma, que quanto ao 

comércio local, os assentados rurais pesquisados realizam suas compras nele. Por outro lado, 

percebe-se que as famílias assentadas nos Projetos de Assentamentos - P.As mais distantes da 

zona urbana do município e que tem como origem os municípios adjacentes a Caiapônia, 

tendem a comprar nos municípios de origem. Outra constatação importante refere-se à 

participação dos assentados rurais nas feiras livres do município de Caiapônia, em torno de 

50% feirantes. Isto demonstra a importância da criação dos P.A para fornecimento de 

alimentos para população local. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Assentamentos; Desenvolvimento econômico e social; efeitos 

socioespaciais. 

 



 

 

ABSTRACT 

This work is based on a research conducted in the municipality of Caiapônia – GO. The aim is 

to analyze the effects of the implementation of Rural Settlements by the Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA, National Settlement and Agrarian Reform 

Institute). The objective was to ascertain the possible effects to the local economy due to the 

purchases conducted in the municipality’s commerce.. To perform the research, it was 

conducted a bibliographic review, data collection secondarily, and the accomplishment of 

fieldwork in the municipality’s settlements, in which it was applied questionnaires to 10% of 

the families by each Project of Rural Settlement. It was also conducted semi-structured 

interviews with representatives of the Public Power, Rural Workers’ Union, Shopkeeper’s 

Director Chamber, and merchants of the sectors: construction materials stores, agriculture and 

livestock stores, and supermarkets. The obtained results indicate that the municipality still 

presents characteristics of high land concentration, even with the implementation of 

settlements by INCRA. Regarding the geographic localization, there are forceful elements that 

the rural settlements of the municipality are not established in the “worst” soils, with less 

agricultural aptitude, in high declivity areas, uneven relief areas, or unfit lands. However, they 

face obstacles related to the distance and lack of technical assistance. Other obtained findings 

refer to the improvement in the access to education and health, moreover according to 63.8% 

of the surveyed people there was an income improvement. Among the social aspects 

researched, the housing issue is the less promising after the establishment of settlements. At 

last, the data collected with the merchants indicate that there was an improvement in the local 

commerce, because their reports point out the increase of sales and economy improvement, 

which indicate that the establishment of Rural Settlements was positive to their field of 

business. Although, we noted that the effects on commerce also influence the surrounding 

municipalities due to certain characteristics. Those particularities cause many rural 

settlers/families to buy in the commerce of surrounding municipalities. Therefore, we 

summarize that regarding the local commerce the rural settlers researched opted to buy there.  

On the other hand, it can be noticed that the settled families in the P.As (Settlement Projects) 

more distant from the urban area of the municipality and that have as a source the surrounding 

municipalities of Caiapônia tend to buy in the municipality of origin. Other important finding 

is related to the participation of rural settlers in the street market of the municipality of 

Caiapônia, which is around 50%. This expresses the importance of the establishment of P.As 

(Settlement Projects) to ensure food supply for the local population.  

 

KEYWORDS: Settlements; Social and Economic Development; Socio-spatial effects.  
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa buscou compreender os efeitos socioeconômicos advindos da implantação 

dos assentamentos rurais, tanto na esfera interna das famílias, quanto na escala do município 

de Caiapônia- GO. Para isto, recorreu-se à comparação da condição socioeconômica antes do 

assentamento com a situação posterior à entrada na terra. Assim, pretendeu-se analisar as 

condições objetivas (aquisição de bens) e condições subjetivas (condições de trabalho acesso 

à educação, saúde, moradia etc) do assentado. 

Partiu-se da hipótese que os assentamentos criados no município têm contribuído para 

a geração de renda familiar e a produção de alimentos básicos para o autoconsumo e também 

da população local. A produção de leite, frango, ovos, peixes, hortaliças, frutos nativos etc. 

são comercializados no comércio local (feiras e supermercados) o que tem proporcionado 

soberania alimentar à população local. Em contrapartida, buscou-se investigar se as compras 

de alimentos (produtos que não produzem), produtos agropecuários, ferramentas de trabalho 

etc. dos assentados rurais são realizadas no próprio município, o que pode fomentar a geração 

de empregos no setor de comércio e serviços do local, contribuindo assim para reduzir a 

pobreza e dinamizar a economia. A problemática de análise desta pesquisa é compreender os 

efeitos socioespaciais no município decorrentes da instalação dos assentamentos rurais. Quais 

os efeitos socioespaciais para município como um todo e para as famílias assentadas? 

Neste sentido, corrobora Clemente (2011), a partir da análise de dados do Censo 

Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2006, que a 

agricultura familiar se constitui num padrão produtivo mais eficiente na distribuição de renda 

e que também responde pela maior parte dos alimentos produzidos no país. 

[...], a agricultura familiar é responsável pela segurança alimentar do país, à medida 

que é responsável pela produção da maior parte dos produtos alimentícios, como 

70% do feijão, 87% da mandioca, 58,0% do leite, 46,0% do milho, 38% do café, 

34% do arroz, 59% do plantel de suínos, 50% das aves, 30% dos bovinos e, ainda, 

21% do trigo, sendo que a cultura com menor participação da agricultura familiar foi 

a soja (16%), produto típico do agronegócio (CLEMENTE, 2011, p. 153). 

Infere-se que isto pode favorecer a dinamização do comércio de bens e serviços locais, 

que tende a beneficiar os assentados rurais e também indiretamente a população urbana do 

município, ao contribuir com o aumento da oferta de alimentos. Outro efeito, em 

contrapartida, seria a compra pelos assentados rurais de outros produtos no comércio e nas 

empresas locais que por sua vez, também geram empregos. No âmbito econômico, a obtenção 

de renda confere poder de compra ao assentado rural, beneficia diretamente e indiretamente o 

comércio local de vários segmentos, como: casas comerciais agropecuárias, selarias, 
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supermercados, lojas de roupas, material de construção, etc. No âmbito social, o acesso a 

terra, a obtenção de renda e o uso dos créditos rurais permitem ao assentado maior acesso aos 

direitos básicos do cidadão, como saúde, educação e moradia, além de ganhos indiretos a toda 

sociedade, como geração de emprego no comércio local e maior disponibilidade de alimentos.  

Sabendo das dificuldades que, via de regra, os assentamentos rurais têm enfrentado no 

Brasil, a pesquisa buscou investigar se a criação dos assentamentos no município tem 

efetivamente proporcionado as melhorias citadas. Assim, por outro lado, buscando os 

possíveis bloqueios e dificuldades para que tais ganhos sejam potencializados. Desta forma, a 

pesquisa tem como objetivo principal compreender e analisar o processo de criação dos 

projetos de assentamentos (P.As) no município de Caiapônia – GO e os efeitos socioespaciais 

gerados por eles. 

Para melhor compreensão e aprofundamento, a pesquisa se desdobra nos seguintes 

objetivos específicos: 

 Compreender o histórico de ocupação e dinâmica da estrutura fundiária no 

município Caiapônia- GO; 

 Analisar os indicadores sociais e econômicos do município antes e depois da 

implantação dos assentamentos rurais, buscando detectar se houve mudanças; 

 Diagnosticar possíveis mudanças na dinâmica econômica local desencadeada a 

partir da instalação dos assentamentos rurais, como a dinamização do comércio 

local, possível geração de empregos indiretos neste setor e oferta de alimentos 

(soberania alimentar local); 

 Verificar se ocorreram melhorias na inserção social do assentado, comparando 

atual situação socioeconômica interna com a anterior ao assentamento.  

 Averiguar os possíveis bloqueios e dificuldades para que tais ganhos sejam 

potencializados. 

O caminho metodológico adotado para execução deste estudo partiu da premissa que a 

pesquisa científica em Geografia, assim como nas demais ciências, exige do pesquisador um 

traçado de como se chegar aos dados e, por conseguinte nas análises e nas interpretações. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 43), “A pesquisa científica é a realização de um estudo 

planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico 

da investigação”. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do 

método científico. Compreende-se, portanto, que o conhecimento científico tem por base a 

adoção do método. Para alguns pesquisadores, esta característica é a de maior relevância do 
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conhecimento científico. Mas, Gil (1999) destaca que conhecimento científico se distingue 

dos demais por sua verificabilidade. Ou seja, estabelecer o método não é somente como fazer, 

mas é possibilidade de verificar o que está sendo apresentado. Assim, é inegavelmente 

necessário, dentre outras coisas, ter clareza dos métodos e técnicas adotados, e ainda observar 

a padronização exigida de um trabalho científico/acadêmico. 

Desde a proposição desta pesquisa, já se tinha a consciência de que o processo de 

elaboração/execução da pesquisa exigiria adoção de método e conceitos capazes de dialogar 

com as variáveis da temática abordada. Desta forma, alçamos os elementos que são 

intrínsecos nesta pesquisa, tais como: natureza da pesquisa, recorte espaço-temporal, a 

categoria de análise, método e o sujeito da pesquisa (camponês ou agricultor familiar). 

De início, enfatiza-se que a compreensão que se trata de uma pesquisa que pode ser 

caracterizada por pesquisa quanti-qualitativa, seja pela sua natureza de coleta e/ou na 

interpretação dos dados. Segundo Duarte et al. (2009, p. 177) “Mantém-se certa coerência 

entre o método/natureza da pesquisa e os instrumentos ou técnicas de coleta de dados”, de 

modo que nas pesquisas qualitativas, os levantamentos são realizados por meio de entrevista, 

diários, observação participante, entrevista em grupo, documentos impressos e eletrônicos, 

técnicas projetivas e histórias de vida. Enquanto que em pesquisas quantitativas, o 

pesquisador se utiliza do questionário, da observação, testes e formulários. No entanto Duarte 

et al., (2009) também aponta que existência de pesquisas de natureza quantitativa/qualitativa, 

quando há coexistência de interpretação qualitativa e quantitativa dos dados.  

No decorrer do trabalho, observa-se que, na coleta de dados, foram utilizados 

instrumentos que englobam características de ambas as naturezas de pesquisa. Segundo 

Brüggemann; Parpinelli (2008, p. 564, apud SOUZA; KERBAUY, 2017, p. 27) “A relação 

entre a quantitativa (objetividade) e a qualitativa (subjetividade) não pode ser compreendida 

como de oposição, como também não se reduz a uma continuação. As duas realidades 

permitem que as relações sociais possam ser analisadas nos seus diferentes aspectos”. 

Acreditamos que não só pela forma como se estabeleceu a coleta de dados, mas nas 

próprias análises e interpretações existem elementos quantitativos (objetividade) e qualitativos 

(subjetividade). Somente para exemplificação, na pesquisa de campo junto às famílias 

assentadas nos projetos de reforma agrária do INCRA e com comerciantes locais, utilizou-se 

de: entrevistas livres, observações, formulários semiestruturados com perguntas objetivas e 

subjetivas. Os dados obtidos são apresentados na forma de comparativos estatísticos, ou, 

ainda, em análises subjetivas. Outro exemplo está na elaboração dos mapas de 

posicionamento geográfico dos Projetos de Assentamento (P.As), realizados por meio de 
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técnicas de geoprocessamento, empregando o software Qgis e uso de dados geográficos 

produzidos ou compilados junto ao Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG), INCRA e ao 

IBGE; fica evidente que são levantamentos quantitativos, até mesmo por que em trabalhos 

que envolvem o uso de geociência há a predominância de características quantitativas, no 

entanto procura-se fazer uma análise da implicações qualitativas deste posicionamento para as 

famílias assentadas. 

Quanto ao recorte espacial, se estabeleceu o município de Caiapônia – GO. A opção 

por este município, deriva fundamentalmente de dois fatores: 1) local de residência do 

pesquisador, 2) escassez de pesquisa sobre o tema no município e na região. Porém isso não 

significa que a análises sejam restritas ao município em estudo, apenas o colocamos como o 

centro das discussões, reconhecendo que não é inteligível estabelecer uma análise de recorte 

espacial tomando-o como isolado. O recorte temporal foi delimitado a partir do ano 1999, ano 

da constituição do primeiro assentamento rural no município em questão, até 2018 ano de 

coleta de dados. Ou seja, um período de quase vinte anos. Mas na forma de pontuações 

históricas, há uma tentativa de demonstrar que a formação da concentração de terras no Brasil 

não é um fenômeno recente, mas fruto do processo histórico e geográfico.   

A conceituação científica tem como base a categoria de análise espaço geográfico. 

Compreende-se que esta categoria de análise é a mais assertiva para proposta desta pesquisa. 

Para Corrêa - (2000, p. 16) “[...] a geografia possui alguns conceitos chaves capazes de 

sintetizarem sua objetivação” cinco conceitos considerados chaves, sendo que um destes 

conceitos chaves é o espaço. 

Como ciência social a geografia tem como objeto de estudo a sociedade que, no 

entanto, é objetivada via cinco conceitos chaves que guardam entre si forte grau de 

parentesco, pois todos referem à ação modelando a superfície terrestre: paisagem, 

região, espaço, lugar e território (CORRÊA, 2000, p. 16). 

Neste sentido, Santos (1985, p. 49) afirma que “um conceito básico é que o espaço 

constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de 

transformação”. Ele aponta que as análises nesta perspectiva podem ser por meio dos meios 

de produção, circulação, distribuição e consumo, sem dispensar a indivisibilidade do espaço. 

Assim, embora o espaço seja indivisível, podem ser consideradas frações deste, onde as 

relações de produção se estabelecem em lócus, dando uma ideia de lugar, devido a 

organização da sociedade para determinada produção. Enquanto que análise do consumo 

permite avaliar a desigualdade de consumo por fatores variados tais como, desigualdade de 
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renda e capacidade de aquisição. Além da indivisibilidade, partiu-se da primícia que o espaço 

geográfico não se restringe à materialidade. Neste sentido, corrobora Lopes (2012, p. 25). 

Assim, salientamos que o espaço é um equilíbrio, uma espécie de equação 

engendrada pela forma e pelos diferentes sentidos que ela é capaz de suscitar e 

condicionar. Equacionados e construídos socialmente, os sentidos e significações da 

organização do espaço são sempre advindos de uma perene relação, isto é, o espaço 

é uma constituição relacional, relação entre objetos/coisas espacialmente 

distribuídas, da relação entre os objetos e suas funções, o que traz os seus sentidos e 

significados, da relação entre esses objetos e as vivências, isto é, das práticas sociais.  

Souza (2015, p. 38) afirma que “seria empobrecedor restringir a organização espacial 

tão somente à materialidade do espaço, ou seja, às estruturas tangíveis”. Para ele, o espaço 

geográfico em primeira aproximação corresponde à superfície terrestre, à superfície terrestre 

apropriada, transformada e produzida pela sociedade. De modo que existe a preocupação em 

todo trabalho de não afastar as relações sociais da natureza “seria precipitado e lamentável ver 

a densidade e a intensidade da relação da Geografia com o estudo da natureza apenas como 

um fardo, um obstáculo, um estorvo” (SOUZA, 2015, p. 23).  

Procurou-se principalmente por meio da cartografia e das técnicas do 

geoprocessamento fazer aproximação dos elementos naturais e sociais, sobretudo na 

localização geográfica dos assentamentos rurais e implicações socioeconômicas, contudo 

evitou-se uma abordagem puramente determinista. A nossa compreensão sobre a Geografia é 

de que se trata de uma ciência única, justamente por sua capacidade de leitura do mundo, a 

partir de um prisma mais amplo, percorrendo caminhos que lhe são próprios e, às vezes, se 

apropriando de outros. 

O método estabelecido na execução da pesquisa é o hipotético-dedutivo. Compreende-

se que a adoção deste método parece ser a mais assertiva. Conforme Diniz (2015, p.108), “O 

método hipotético-dedutivo consiste em perceber problemas, lacunas ou contradições no 

conhecimento prévio ou em teorias existentes”. O mesmo autor aponta que a partir desta 

percepção, são formuladas conjecturas que são testadas via técnica de falseamento, que são 

feitas dentre outras formas, por experimentação ou análise de estatísticas. Assim, as hipóteses 

iniciais podem ser refutadas ou corroboradas. No caso desta pesquisa, encontram-se 

conjecturas/concepções formuladas por autores, tais como Veiga (2001), Leite et al. (2004) e 

Leite; Ávila (2007), que estabelecem relações diretas na criação de assentamentos rurais, via 

projetos de reforma agrária e desenvolvimento socioeconômico nos municípios. 

O sujeito da pesquisa é o assentado rural, compreendido ora por agricultor familiar 

(VEIGA, 2001) ora camponês (OLIVEIRA, 2001). No entanto, tem de se reconhecer que 

nesta pesquisa a nomenclatura/conceito mais utilizado é agricultor familiar, talvez porque 
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dentre os pesquisados existe um alto reconhecimento como tal. Neste sentido concorda-se 

com Wanderley (2003), que a compreensão por parte dos assentados proceda das políticas 

públicas que assim os reconhecem, com a Lei da Agricultura Familiar e o próprio Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).  

Mesmo sendo uma identidade ‘atribuída’, na maioria dos casos, ela é incorporada 

pelos próprios agricultores e à diferença de outras denominações impostas de fora 

(agricultor de baixa renda, por exemplo), ela aponta para qualidades positivamente 

valorizadas e para o lugar desse tipo de agricultura no próprio processo de 

desenvolvimento (WANDERLEY, 2003. p. 56). 

Ainda segundo a referida autora. 

O agricultor familiar é, sem dúvida, um ator social do mundo moderno, o que 

esvazia qualquer análise em termos de decomposição do campesinato, mas, como 

afirma Marcel Jollivet (2001: 80), ‘no agricultor familiar há um camponês 

adormecido’ (Aliás, um camponês bem acordado). Assim, o que concede aos 

agricultores modernos a condição de atores sociais, construtores e parceiros de um 

projeto de sociedade – e não simplesmente objetos de intervenção do Estado, sem 

história – é precisamente a dupla referência à continuidade e à ruptura. 

(WANDERLEY, 2003. p. 47). 

Em suma, trata-se de uma pesquisa geográfica que busca entender quais efeitos 

socioeconômicos ocorrem após a criação dos assentamentos rurais no município de Caiapônia 

– GO. Compreende-se que embora seja em uma fração do espaço, apresenta elementos que 

certamente se multiplicam por todo o espaço geográfico deste imenso país. Desta forma, esta 

pesquisa torna-se importante no sentido local, ao atribuir dados e análise a uma parte da 

realidade que se estabelece, realidade que pode ser mascarada pela falta de conhecimento ou 

puramente pelo preconceito de uma sociedade que embora seja amplamente desigual em 

quesitos econômicos, parece não se enxergar como tal. 

Os procedimentos metodológicos para execução desta pesquisa, que é de caráter 

hipotético dedutivo, se deram através da revisão bibliográfica sobre o tema por meio de 

artigos, jornais e livros, do levantamento de dados de fonte secundária, fornecidas por órgãos 

públicos e entidades de classe, tais como o IBGE, Instituto Mauro Borges de Estatísticas e 

Estudos Socioeconômicos (IMB), Prefeitura Municipal de Caiapônia e Sindicatos. Os dados 

de fonte primária, foram coletados em visitas aos Assentamentos Rurais estabelecidos pelo 

INCRA no município, aos órgãos públicos, aos comércios e empresas, por meio de entrevistas 

e aplicação formulários com perguntas objetivas e subjetivas, coletados e tabulados com 

auxílio do software KoBotoolbox, que consequentemente passaram por análises para 

posteriormente serem apresentados na forma de resultados obtidos. 
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As coletas de dados juntos aos assentados rurais, aconteceram pelas visitas a campo 

(trabalhos a campo), por meio de formulários semiestruturados, como afirmado, anteriormente 

com auxílio do software KoBotoolbox, instalado nos smartfones. Devido à dimensão 

territorial e à quantidade de famílias (580) estabeleceu-se o parâmetro de amostragem de 10% 

do número de famílias informadas pelo INCRA por Assentamento Rural, de modo aleatório 

em cada assentamento. E, ainda, visando preservar a imagem dos assentados rurais e das 

famílias pesquisadas, optou-se por utilizar apenas as iniciais de seus nomes. Para elaboração 

dos mapas, utilizou-se dados geográficos obtidos junto ao Sistema Estadual de 

Geoinformação (SIEG), INCRA, IBGE e do Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil 

(TOPODATA) e para construção dos mapas foi utilizado o software Qgis. 

A obtenção de dados junto aos comerciantes, gestão municipal, representante dos 

comerciantes e Sindicado dos Trabalhadores Rurais (STR) se deu exclusivamente por meio de 

entrevistas semiestruturadas. Os comerciantes foram selecionados por ramo de atividade 

considerando a representatividade no comércio local, nos seguintes ramos/segmentos: lojas de 

materiais de construção; supermercados (secos e molhados/verdurão) e lojas agropecuárias. 

De igual modo, a pesquisa com os gestores do município, sindicalistas e representantes de 

classe se deu por meio de entrevistas, com os seguintes participantes: Prefeito Municipal de 

Caiapônia, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caiapônia e Palestina de 

Goiás (STR) e com Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). 

Por fim, a análise é importante por possibilitar compreender as mudanças espaciais 

ocorridas no município no período “pós-assentamentos”, ou seja, a partir do final dos anos 

1990, quando foram implementados pelo INCRA os primeiros projetos de assentamentos 

rurais no município. É premissa que a função do Estado não deve se limitar apenas em 

fornecer a terra, mas criar as políticas agrícolas e as condições necessárias para garantir a 

manutenção e a reprodução social das pessoas no campo, procurando atingir o denominado 

desenvolvimento rural sustentável, a promoção da justiça social e o aumento da produção de 

alimentos, buscando garantir assim a soberania alimentar e o desenvolvimento rural. 

Compreende-se, portanto, que esta pesquisa permite a discussão da temática 

considerando as características locais, possibilita a realização de síntese dos efeitos dos 

assentamentos em Caiapônia (GO), sem deixar de considerar a relevância dessa temática em 

nível nacional e mundial. Neste sentido, concorda-se com Leite et al. (2004), quando estes 

autores indicam que nos últimos anos foi crescente a quantidade de pesquisas sobre os 

assentamentos rurais no Brasil, no entanto, ainda são poucas as informações sistematizadas 

sobre a importância destes no âmbito regional. Ainda que se não contemple a região, 
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compreende-se que as análises do âmbito local são inéditas, podendo se tornar material de 

apoio técnico na tomada de decisões e criação de políticas públicas, ou ainda auxiliar em 

estudos regionais. 
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1 CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL FUNDIÁRIA DO BRASIL E 

DO MUNICIPIO DE CAIAPÔNIA – GO  

1.1 Processo de Organização Fundiária no Brasil 

Existem elementos que levam à compreensão de que a concentração da propriedade da 

terra tem sua gênese na própria lógica do processo de colonização, criado a partir de uma 

estrutura fundiária com predomino do latifúndio, que não foi superada pelas gerações que se 

sucederam. Todas têm sido incapazes de romper por completo com esta condição herdada. 

Nesta perspectiva, o latifúndio tem sua origem no processo histórico-geográfico de ocupação 

do território brasileiro. A luta pela terra seria uma forma de romper com essa realidade. Isto 

leva a outra compreensão de que para se estabelecer discussões acerca da questão da terra no 

Brasil em si, ou as implicações de ações voltadas para a reforma agrária, é de vital 

importância buscar explicações nas raízes históricas/geográficas/culturais e suas implicações 

na atualidade.  

Muitos estudiosos afirmam que a concentração de terras em nosso país começou no 

período colonial, com as capitanias hereditárias e as sesmarias. Ambas foram 

mecanismos que garantiam o acesso à terra apenas a pessoas com vultosos recursos. 

Em 1850, durante o império, essa concepção foi perpetuada pela lei de terras de lá 

para cá, nenhum governo ousou adotar uma política capaz de democratizar o acesso 

à terra no Brasil (PORTELA; FERNANDES, 2008, p. 6). 

A partir desta perspectiva, o latifúndio atual seria fruto do modelo adotado desde o 

período da colonização. De modo que suas implicações na atualidade podem ser 

compreendidas tanto como prejudicial ao desenvolvimento econômico, ou ainda como sendo 

modelo ideal de meio/fonte de desenvolvimento. Certas vertentes indicam que o 

latifundiarismo brasileiro pode ser considerado o sustento das classes abastadas, das gerações 

que sucedem no domínio da terra e do poder político/econômico e social. Outra vertente o 

considera de vital importância econômica, em especial em defesa do agronegócio.  

Sabe-se que após a ampla extração do Pau-Brasil, a primeira atividade econômica 

implementada pelos portugueses, foi a cana-de açúcar. Para Prado Júnior (1994, p. 33), “A 

cultura da cana somente se prestava, economicamente, a grandes plantações [...] tornava-se 

necessário o esforço reunido de muitos trabalhadores, não era empresa para pequenos 

proprietários isolados”. Assim, o cultivo da principal atividade implementada exigia grande 

extensões de terras sobre domínio restrito. Segundo Germani (2008), em 1530, o rei de 

Portugal adotou o sistema de capitanias hereditárias para a ocupação e efetivação da 

colonização do Brasil, pois era utilizado por Portugal em outras colônias. Especificamente no 
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Brasil, caracterizava-se pela intenção de atrair homens e investimentos para a produção de 

cana-de-açúcar. Para isto, o rei concedeu inúmeras vantagens e vastas terras aos que se 

arriscassem a colonizar a nova terra. 

No seu território – a Capitania – o donatário tinha o privilégio de implantar moendas 

e engenhos. Competia a ele nomear as autoridades administrativas, juízes, receber 

taxas dos impostos e distribuir terras. Em contrapartida o donatário tinha que se 

responsabilizar por todos os gastos de transporte e o estabelecimento de povoados. 

Assim, se introduz a base produtiva e suas instituições superestruturais (GERMANI, 

2008, p. 121). 

Ainda segundo Germani (2008), foram implementadas pela Coroa Portuguesa 12 

capitanias hereditárias. “[...] o litoral brasileiro em 12 setores lineares com largura que 

variavam entre 30 e 100 léguas e que tinham como limite de extensão a linha imaginária 

determinada pelo Tratado de Tordesilhas” (GERMANI, 2008. p.121). Mas segundo Mattos, 

Innocentini e Benelli (2012), foram implementadas 15 capitanias hereditárias sob a 

administração de 12 donatários. 

O território brasileiro foi assim dividido em quinze capitanias, entre os anos de 1534 

a 1536, cada uma com um respectivo donatário (a alguns donatários foi concedida 

mais de uma capitania), essencialmente membros da nobreza portuguesa ou ligados 

de alguma forma ao rei Dom João III. Através da Carta de Concessão (formalmente 

conhecida como Carta Foral), o rei definia os limites aproximados das capitanias e 

concedia os direitos comerciais, entre eles a isenção no pagamento de impostos 

quando da comercialização de produtos e até mesmo a restrição na comercialização 

de outros artigos, os exclusivos da Coroa, explorados somente sob uma concessão 

específica, caso do pau-brasil. (MATTOS; INNOCENTINI; BENELLI, 2012, p. 

439). 

Embora existam divergências entre esses autores quanto ao número efetivo de 

capitanias, Prado Júnior (1994), afirma que as terras brasileiras foram destinadas a apenas 12 

donatários. “São doze (doze apenas, aliás), indivíduos de pequena expressão social e 

econômica” (PRADO JÚNIOR, 1994, p. 31). Embora não obtivessem a propriedade da terra, 

poderiam explorá-la de maneira concentrada e com amplos poderes, tendo domínio sobre 

todas as atividades exercidas na porção que lhes fora atribuída.  

O sistema de capitanias transformou radicalmente a disposição do território colonial, 

concedendo grandes porções de terras a membros seletos da nobreza, que puderam 

gozar de considerável autonomia política e econômica ao longo de algumas décadas, 

determinando o futuro da colônia. (MATTOS; INNOCENTINI; BENELLI, 2012, p. 

440). 

Este processo estabelecido pela Coroa Portuguesa na colonização, foi denominado por 

Guimarães (1964) como sendo feudalismo colonial. “Todas essas características, presentes em 

nossa atual estrutura fundiária, são heranças diretas do regime econômico colonial implantado 

em nosso país logo a seguir ao período da descoberta, ou seja, do feudalismo colonial” 
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(GUIMARÃES, 1964, p. 35), modelo este de ocupação e exploração econômica que pendurou 

até meados de 1548, tendo a base econômica a produção do açúcar. 

Segundo Dantas, França e Medeiros (2011), com a decadência das capitanias 

hereditárias, a Coroa Portuguesa instituiu o regime de terras denominado Sesmarias. Assim, 

no Brasil a distribuição de terras realizou-se meio por doações a partir de critérios 

estabelecidos pelo Rei, levando em conta a condição social do beneficiário, dando 

continuidade à concentração de terras nas mãos de nobres e burgueses. De acordo, com 

Fernandes, Welch e Gonçalves (2012), o sistema de Sesmarias implementado no Brasil era 

uma continuação da política estabelecida no reino de Portugal, ainda no ano 1375, 

estimulando a produção de cereais, a permanência da mão de obra no campo e contribuindo 

para a manutenção territorial, por meio da ocupação das áreas de fronteiras. 

1.2 Sistema de Sesmarias e o acesso à terra mediante a posse 

Os titulares de terras no regime de sesmarias deveriam produzir na terra em períodos 

predeterminados, caso não conseguissem deveriam cultivar as terras que estava em suas 

posses. Segundo Guimarães (1964. p. 39), “Dividiam-se as simpatias da Metrópole 

Portuguesa entre os homens de qualidade e os homens de posses, estes os mais desejados 

quanto se tratava de fixar na agricultura grandes interesses da exploração colonial”. Nota-se 

que mesmo com a mudança da distribuição de terras de capitanias hereditárias para o sistema 

de sesmarias, a configuração da terra concentrada ainda era inerente. De modo que, há uma 

preconização no benefício àqueles que já tinham posse. Isto acontece em virtude dos 

interesses coloniais de ocupar o território da colônia, implementar a cultura da cana para 

produção do açúcar, produto com mercado e preços elevados na época. Tudo isto sem onerar 

a Coroa Portuguesa e ainda assegurando o domínio do território. 

Segundo Guimarães (1964), cultivar a terra era inerente ao instituto do sesmeiro, não a 

cultivar poderia ocasionar a reversão daquela porção ao patrimônio público. Todavia, 

Fernandes, Welch e Gonçalves (2012, p.19) destacam que a cultura do “cultive ou perca” 

nunca foi de fato implantada. Outro fato interessante era a desigualdade quanto ao tamanho 

das áreas cedidas. Embora tenha ocorrido tentativas de regular o tamanho das sesmarias por 

parte da Coroa, recomendando que não se concedesse mais de quatro léguas de comprimento 

e uma légua por morador, porém, a medição era raramente observada “[…] o que se explica 

pelo elevado custo dessa operação, assim como pela escassez de técnicos capazes de levá-la à 

prática” (GUIMARÃES, 1964, p. 53). Também não era observado preceito de que sesmarias 

deveriam ser limitadas à capacidade de exploração do concessionário. 
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O preceito das ordenações do Reino estabelecendo que as doações deveriam ser 

limitadas à capacidade de exploração de cada concessionário, de modo que não se 

dessem terras maiores a uma pessoa que as razoavelmente parecer que poderão 

aproveitar, tornara-se prática ineficiente (GUIMARÃES, 1964, p. 48). 

A desigualdade existente na distribuição não se referia a quantidade de terras ofertadas 

entre senhorios e pessoas de pequenos recursos. Segundo Guimarães (1964), a injustiça 

consistia em criar desigualdade apenas dentre a classe dominante, constituída de nobres e 

plebeus ricos. Guimarães (1964) compreende que “jamais tenha passado na mente da Corte 

portuguesa colocar terra nas mãos dos homens do povo” (GUIMARÃES, 1964, p. 49). Como 

dito anteriormente, os beneficiários eram homens com posses, evidenciando que não houve 

qualquer intenção de formar pequenas propriedades naquele contexto.  

Ainda sobre o sistema sesmeiro, o autor supracitado ainda afirma que havia a 

propriedade latifundiária baseada no engenho (principalmente para produção de açúcar) e 

propriedade latifundiária tendo como base a fazenda (produção da pecuária e agricultura) e, 

mesmo a fazenda e o engenho sendo frutos da mesma política de colonização, imposta por 

Portugal, “[…] não tardou que acontecimentos imprevistos impusessem caminhos diferentes 

àqueles dois tipos fundamentais de propriedade latifundiária” (GUIMARÃES, 1964, p. 57).  

1.3 A formação da pequena propriedade no Brasil, do posseiro ao colono 

Segundo Guimarães (1964), somente no liminar do século XIX surgiram os embriões 

do campesinato, após três séculos de contínuas lutas da população pobre contra os todo-

poderosos senhores de terra. Prado Junior (1983) e Martins (2004) destacam que o surgimento 

da pequena propriedade se deu a partir dos posseiros e mais adiante por meio da introdução de 

imigrantes (colonos) europeus nas regiões meridionais do país.  

Os posseiros surgiram em função da decadência do sistema sesmeiro, que enfrentava 

problemas devido à falta de medições, por vezes doações em terra antes concedida. Esta 

lacuna, fomentou a entrada dos posseiros de forma ciente - entre as terras consideradas “de 

ninguém”, as chamadas terras devolutas e nas áreas internas dos latifúndios semi-explorados. 

Deste modo, a ocupação passou a tomar o lugar da concessão do Poder Público. Tal situação 

desencadeou a suspensão de concessão de sesmaria, por meio da Resolução de 17 de junho de 

1822, extinguindo o regime de sesmarias, pois a situação era considerada insuportável e uma 

ameaça à propriedade latifundiária. 

Foram esses contingentes de posseiros ou intrusos, como passavam a ser chamados 

que apressaram a decadência das instituições das sesmarias, obrigando as 

autoridades do Brasil colonial a tomarem outro caminho para acautelar e defender os 

privilégios da propriedade latifundiária. (GUIMARÃES, 1964, p. 54). 
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Desta forma, no entendimento do referido autor, os posseiros iniciaram o processo que 

desencadeou no surgimento da pequena propriedade, ainda que sob pressão da classe 

latifundiária. 

Com eles surge nova fase da vida agrária brasileira, pois a sua luta por novas formas 

de apropriação da terra foi que tornou possível, mais tarde, o desenvolvimento de 

dois novos tipos de propriedade rural: a propriedade capitalista e a propriedade 

camponesa. (GUIMARÃES, 1964, p. 54). 

Guimarães (1964) ressalta que o processo de formação da propriedade camponesa no 

Brasil foi diferente do que acontecera em outros continentes e até mesmo civilizações. 

Enquanto que nestes o latifúndio foi formado sobre as ruínas da pequena propriedade 

camponesa, no Brasil a formação da pequena propriedade surgiu a partir da decomposição do 

rígido sistema latifundiário. 

No Brasil, essa antítese ou esse antagonismo aparece em forma inversa, e aí temos 

uma particularidade importante de nosso desenvolvimento histórico. Enquanto 

noutros continentes, e após iniciada a civilização (na Grécia e Roma antigas, na 

Frísia, em Flandres e no Baixo reino) a propriedade latifundiária foi implantada 

primeiro, e a pequena camponesa somente vai surgir muito tempo depois, quando o 

rígido sistema latifundiário começa a decompor-se. (GUIMARÃES, 1964, p. 99). 

Nos anos 1820, pode-se dizer que ocorreu a fase áurea do posseiro, principalmente 

após o fim do Regime de Sesmarias em 1822, ocorrendo a expansão das pequenas 

propriedades mediante a tomada de posse. No entanto, a jurisdição da Lei de Terras (1850) 

consolidou a grande propriedade por meio da instituição da necessidade de ter dinheiro para a 

aquisição de terras (GUIMARÃES, 1964). Seria, portanto, a ação efetiva de manutenção dos 

privilégios dos latifundiários, limitando o acesso à terra por meio da compra. Corrobora neste 

sentido Nozoe (2006), ao afirmar que o acesso a terra por meio da posse foi interrompido pela 

criação da Lei de Terras em 1850. 

Tendo sido concebida para solucionar questões peculiares ao reino português de fins 

do século XIV, a aplicação da lei das sesmarias no extenso e inexplorado território 

da colônia brasileira, não obstante as reiteradas tentativas de adaptação ‘as 

condições aqui vigentes’, resultou no uso mais ou menos generalizado da posse 

como recurso de acesso à terra, que culminou, por sua vez, com a suspensão das 

concessões de terras em sesmaria, em 1822. Até a promulgação da lei de terras, 

ocorrida em 1850, a posse manteve-se como expediente isolado de apropriação 

privada das terras públicas. (NOZOE, 2006, p. 589). 

Foi no ano de 1854 que ocorreu a regulamentação da Lei de Terras, determinando a 

compra como única forma de aquisição de terras e as províncias legisladoras sobre a terra sob 

sua jurisdição. Assim, quem titulava as terras eram os presidentes de províncias. Dantas, 

França e Medeiros (2011) afirmam que a Lei tornou mais difícil o acesso a terra daqueles 
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sujeitos que não tinham condições de adquiri-la por meio da compra, por serem sujeitos sem 

prestígio ou sem recursos para tal. Contribui neste sentido Germani (2008. p. 134), 

ressaltando: 

A Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, conhecida como a Lei de Terras, dispõe 

sobre as terras devolutas no Império do Brasil, e sobre os bens que são possuídos por 

título de sesmaria sem cumprir as condições legais, assim como simples título de 

ocupação mansa e pacífica. Esta Lei veio para mudar, significativamente, o sistema 

de propriedade da terra quando, no seu artigo 1º, declara que ‘ficam proibidas as 

aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra’. E no artigo 

2º determina que ‘os que se apossarem de terras devolutas ou alheias, e nelas 

derrubarem matos ou lhes puserem fogo, serão obrigados a despejo, com a perda de 

benfeitorias, e demais sofrerão a pena de dois anos a seis meses de prisão e multa de 

100$, além da satisfação do dano causado’”. 

Além da questão dos posseiros, tem-se outro elemento que atuou para aprovação da 

Lei de Terras, conforme argumentam Fernandes, Welch e Gonçalves (2012), que foi a pressão 

britânica para abolir a escravidão, que obrigou a criação da Lei de Terras, procurando 

valorizar a propriedade da terra por meio da regulamentação e comercialização, atraindo 

trabalhadores imigrantes. Mas segundo estes autores, há grupos de pesquisadores que 

defendem que Lei de Terras tinha como principal intuito impossibilitar o acesso a terra às 

classes do campesinato “Para estes pensadores, a classe dominante tinha em mente fazer com 

que a terra fosse transformada em mercadoria para que a vasta maioria dos camponeses 

brasileiros, imigrantes e escravos libertos não tivessem recursos suficientes para adquiri-las” 

(FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012, p. 19). 

Neste sentido, também corroboram Stedile e Estevam (2011 p. 22), “Essa lei foi um 

marco jurídico para a adequação do sistema econômico e de preparação para a crise do 

trabalho escravo, que já se ampliava”. Segundo os referidos autores, diante das pressões 

inglesas pela abolição, temia-se que, após a absolvição os ex-excravos se apossassem da terra, 

por isso a lei foi promulgada. Assim, havia o temor de que após fim da escravidão, os libertos 

tivessem condições de ter acesso a terra. 

[...] impedir que os futuros ex-trabalhadores escravizados, ao serem libertos, 

pudessem se transformar em camponeses, em pequenos proprietários de terras, pois, 

não possuindo nenhum bem, não teriam recursos para ‘comprar’, pagar pelas terras à 

Coroa. E assim continuariam à mercê dos fazendeiros, como assalariados. 

(STEDILE; ESTEVAM, 2011. p. 23). 

Pode-se compreender que a Lei de Terras antecedia ou preparava para um novo 

modelo de produção, baseado no trabalho assalariado, e ao mesmo tempo buscava garantir o 

domínio da terra pelos latifundiários, obviamente amparados pelo Estado. Assim, a Lei de 

Terras teria sido criada de antemão para evitar que após a abolição da escravatura, os ex-
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excravos e os posseiros das regiões longínquas não tivessem o acesso a terra. E de fato, a 

escravidão começou a declinar em plena expansão do café, devido à proibição do tráfico 

negreiro em 1850, obrigando os cafeicultores a buscarem mão de obra no continente europeu. 

Stedile e Estevam (2011) afirmam que, diante da necessidade de mão de obra para 

substituir a escrava, as elites promoveram intensa propaganda na Europa, em especial na 

Alemanha, Espanha e Itália, atraindo camponeses pobres, que no final do século XIX 

encontravam-se marginalizados no avanço do capitalismo industrial. Com a promessa de 

“terra fértil e barata, o império atraiu para o Brasil, no período de 1875-1914, mais de 1,6 

milhão de camponeses pobres da Europa” (STEDILE; ESTEVAM, 2011, p. 25). Mas, de 

acordo com autores supracitados, enquanto na Região Sul têm-se o processo de colonização 

que preconizava a formação de pequenas propriedades, na Região Sudeste (Rio de Janeiro e 

São Paulo) os imigrantes/colonos atuavam nas lavouras de café, sobretudo no trato e na 

colheita. 

Parte dos imigrantes foi para o Sul do país, pela maior disponibilidade de terras e 

pelo clima, ‘recebendo’ lotes de 25 a 50 hectares; parte foi para São Paulo e para o 

Rio de Janeiro, não recebendo terras, mas sendo obrigados a trabalhar nas fazendas 

de café, sob um novo regime denominado colonato. (STEDILE; ESTEVAM, 2011, 

p. 25). 

De acordo com Guimarães (1964), inicialmente a introdução dos colonos em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, ocorreu por meio do sistema de parceria, iniciado por Vergueiro1. 

Tratava-se de um sistema de locação de serviços dos colonos junto à Companhia Vergueiro. 

Conforme Martins (2004, p. 63), “Já com a cessão do tráfico negreiro teve início a adoção do 

regime de parceria em várias fazendas, experimentado inicialmente com imigrantes suíços na 

fazenda Ibicaba, da firma Vergueiro & Cia, na região de Campinas”. 

Além de não receberem terras, era difícil até mesmo a compra dela, pois de acordo 

com Martins (2004, p. 63), “O parceiro era onerado com várias despesas, a principal das quais 

era o pagamento de transporte e gastos de viagem dele e de toda a sua família, além da 

manutenção até os primeiros resultados do seu trabalho”. Assim, este tornou-se uma espécie 

de patrimônio da Companhia Vergueiro. Ainda de acordo com o autor, havia a cobrança de 

preços excessivos em mercadorias adquiridas pelos colonos nos armazéns das fazendas. Esses 

fatores constituíram uma série de restrições, inclusive religiosas levaram mais tarde a uma 

rebelião na fazenda Ibicaba, o declínio do sistema, pois havia se estendido a diversas fazendas 

e em seu lugar surgiu uma variedade de esquemas entre colonos e fazendeiros  

                                                 
1 Senador: Nicolau de Campos Vergueiro. Proprietário da Companhia Vergueiro & Cia, e da fazenda Ibicaba, 

que se tornou modelo do sistema. Para saber mais recomenda-se a leitura de Guimarães (1964) e Martins (2004) 
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No lugar da parceria surgiu uma variedade de esquemas de relacionamento entre 

colonos e fazendeiros. Uma fórmula, porém, que adquiriu notoriedade foi a das 

colônias particulares. Ela diferencia da parceria na modalidade de pagamento do 

trabalho. A família de colonos recebia pagamento fixo pelo trato da parta do cafezal 

a seu cargo, tendo que fazer de 5 a 6 carpas no ano. (MARTINS, 2004, p. 64). 

Segundo Martins (2004), a partir de 1870, tentou-se uma outra estratégia, as colônias 

oficiais “Os governos pagavam as despesas de transporte para o Brasil até a localidade de 

fixação do imigrante e sua família. Além de custear e financiar a terra e as despesas iniciais 

[...]” (MARTINS, 2004, p. 65), mas este esquema não obteve sucesso. Sobretudo porque as 

terras destinadas às colônias eram terras impróprias para café ou cana. Soma-se a isto a 

tentativa de forçarem a produção de alimentos, tais como: milho, arroz, feijão e mandioca. 

Gêneros alimentícios de pouco valor comercial, pois nas fazendas se produzia praticamente 

quase tudo o que lhe fora necessário e os núcleos urbanos eram pouco desenvolvidos. Para 

este autor, a intenção não era estabelecer novos produtores de café, mas ter trabalhadores para 

esta lavoura. “O governo, constituído, aliás, de grandes fazendeiros e seus representantes, 

procurava organizar viveiros de mão de obra que oferecessem às fazendas de café o trato e a 

colheita à medida que isso lhe fosse necessário” (MARTINS, 2004, p. 65). 

Essa ação ainda recebeu muitas queixas, pois nem sempre colônias estavam 

localizadas próximas às fazendas que mais exigiam trabalhadores. A reclamação por parte dos 

senhores de terras, acontecia em meio a um período de ascensão da cultura do café que exigia 

grande contingente de mão de obra no seu trato e não podia contar com o aumento de 

escravos. 

Neste sentido, corrobora também Guimarães (1964, p.112-113), ao afirmar que a 

pretensão dos “senhores rurais era o suprimento de braços para lavouras, principalmente para 

a avançada dos cafezais, e não a distribuição de terras entre os pequenos cultivadores”. Este 

autor vai além, ao revelar que naquele contexto a situação do Nordeste era ainda pior: “No 

Nordeste, não se conhece um só exemplo de colonização bem-sucedida ou de fixação de 

imigrantes estrangeiros, ao menos em pequena escala” (GUIMARÃES, 1964, p. 117). Quanto 

a este último fato, deve-se contextualizar, pois a cultura do café expandiu-se, sobretudo, no 

centro-sul do país, dadas às condições físicas e climáticas favoráveis, sendo esta última 

também mais atrativas para o colono europeu. Enquanto que a Região Nordeste sofria com a 

decadência da cultura da cana-de-açúcar, até então baseada na mão de obra escrava. 

Segundo Martins (2004, p. 66), “A solução do problema foi encontrada com a 

manutenção, em linhas gerais, das relações de trabalho instituídas com as colônias 

particulares instituídas no interior das fazendas”. Nesta opção, o fazendeiro não custeava a 
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vinda dos imigrantes, que era subvencionada pelo Estado. Tratava-se da relação de trabalho 

baseada não somente no salário, mas também em relações tipicamente não capitalistas. Pois 

além do recebimento de salário pelos serviços no trato e colheita era permitido ao colono 

intercalar na cultura do café o plantio de gêneros alimentícios para o autoconsumo, ou no caso 

de serem velhos os cafezais, eram cedidos pequenos pedaços de terra. São elementos típicos 

de uma produção capitalista que se reproduzia por meio de relações não capitalistas. 

O colono combinava a produção do café com a produção de uma parte substancial 

dos seus meios de vida. Especialmente nos cafezais novos era-lhe permitido plantar 

milho e feijão e, em menor escala, arroz batatas, legumes etc. Essa produção lhe 

pertencia inteiramente, em grande parte consumida pela família e em parte vendida 

aos comerciantes ou, até mesmos, ao fazendeiro. Quando o cafezal era velho, em 

geral não se recomendava a cultura intercalar. Nesse caso, o fazendeiro colocava à 

disposição de cada família de colono um pedaço de terra em outro lugar, geralmente 

terrenos baixos impróprios para o café, a fim de que se dedicasse ali ao cultivo dos 

gêneros alimentícios. (MARTINS, 2004, p. 83). 

Percebe-se que a real intenção nunca foi formar pequenas propriedades e, sim reduzir 

os custos com a mão de obra, já que a produção nestes, entre as linhas dos cafezais ou em 

espaços cedidos, servia antes de mais nada para o sustento da família e, eventualmente a 

venda do excedente, reduzindo o custo para o cafeicultor. Demonstra neste sentido Stedile e 

Estevam (2011): 

Por esse sistema, os colonos recebiam a lavoura de café pronta, formada 

anteriormente pelo trabalho escravo, recebiam uma casa para moradia e o direito de 

usar uma área de aproximadamente dois hectares por família, para o cultivo de 

produtos de subsistência, e de criar pequenos animais logrando melhores condições 

de sobrevivência. Cada família cuidava de determinado número de pés de café e 

recebia por essa mão de obra, no final da colheita, o pagamento em produto, ou seja, 

em café, que poderia ser vendido junto ou separado com o do patrão. A esse regime 

se sujeitaram milhares de famílias migrantes, em especial da Itália e da Espanha. 

(STEDILE; ESTEVAM, 2011, 26-27). 

Certamente, estes fatores que envolvem o colonato, o impacto resultante da Lei de 

Terras, que limitou o acesso a terra e o próprio sistema de colonização e produção 

implementado no início por Portugal foram determinantes para a tardia expansão da pequena 

propriedade. Tanto Guimarães (1964) como Caio Prado Júnior (1983), afirmam que 

aparecimento da pequena propriedade se deu no século XIX, mas este último autor destaca 

que em escala crescente “É somente no século XIX, a mercê de circunstâncias novas e 

específicas dessa fase moderna da nossa evolução, que ela começa a tomar vulto” (PRADO 

JÚNIOR, 1994, p. 249). Para este autor os fatores que possibilitaram a formação da pequena 

propriedade são:   

O crescimento e consequentemente adensamento da população, a partilha por 

sucessão hereditária, a desagregação do regime servil, as crises atravessadas pelo 
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sistema da grande exploração e sua ruína em diferentes regiões do país, figuram 

entre as circunstâncias principais que favorecem a eclosão de uma nova economia de 

caráter camponês e fundada na pequena propriedade. ( PRADO JÚNIOR, 1983, p. 

249). 

Mas, conforme destaca Prado Júnior (1983), o fator mais importante que condicionou 

a formação da pequena propriedade foi justamente a imigração de europeus no século XIX e 

dos asiáticos no século XX que vieram para São Paulo. Estes, diferentemente dos 

trabalhadores brasileiros que os procedem, tinham a ambição e o impulso pela posse da terra, 

fato que os levou até mesmo a abandonar suas pátrias. Para este autor, a pequena propriedade, 

especificamente em São Paulo, se expandiu sobretudo em terras “cansadas”, depreciadas ou 

que não eram mais de interesse para o cultivo do café, adquiridas por trabalhadores que 

conseguiram se livrar do trabalho dependente das fazendas e passaram a ter suas próprias 

terras. 

Tratavam-se de áreas de desinteresse do capital ou que os proprietários se viam 

obrigados a se desfazer, devido ao colapso da cultura cafeeira. Segundo Nardoque (2005), nas 

primeiras décadas do século XX, diante das crises do café, colonos ou filhos adquiriram 

terras, por meio de imobiliárias que facilitavam a compra de pequenos lotes através do 

parcelamento, recebendo apenas uma entrada e o restante em parcelas anuais.  

De acordo com Prado Júnior (1994), o processo de formação da pequena propriedade 

no restante do Brasil e no norte do estado de São Paulo não contaram com estímulo trazido 

pelo colono europeu, pois este não se afeiçoou ao clima das demais regiões e também por 

razões econômicas, optou-se pelas regiões produtoras de café, sendo que após a segunda 

metade do século XIX, “[...] dirigiam se sobretudo para São Paulo” (1994, p. 252). Para este 

autor a formação da pequena propriedade nas outras regiões deve-se à ocupação por 

posseiros, ou como ele afirma “[...] ocupação da terra por povoadores modestos – é o caso dos 

posseiros, ocupantes sem título, de terras ainda desocupada em regiões pioneiras, ou então 

abandonadas [...]” (PRADO JÚNIOR, 1983, p. 253). 

O mesmo não se pode se dizer da Região Sul do país, que desde o início apresentou 

outra dinâmica em relação à terra. Nesta, percebe-se que posse da terra servia antes de mais 

nada ao Estado, na imposição do domínio territorial frente às ameaças dos países vizinhos. 

Nesta perspectiva, tanto Guimarães (1964) como Prado Júnior (1994) apontam para o fato que 

na Região Sul, o processo de colonização favoreceu o surgimento da pequena propriedade. 

Todavia, Prado Júnior (1994), é mais enfático ao afirmar que possui particularidades que a 

distinguem do restante da colonização do Brasil. Destacam que o interesse primordial não foi 

a formação da pequena propriedade, mas sim a manutenção do território em disputa. Ou seja, 
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estes apontam que no decorrer da história do Brasil, não há evidências do impulsionamento 

por parte do Estado brasileiro na formação da pequena propriedade como parte de um plano 

de desenvolvimento econômico, mas puramente como estratégia de ocupação e privilégio a 

determinada classe econômica. 

Nestes pontos foi tentado um sistema de colonização original para o Brasil e que 

oferece particularidades que o distinguem nitidamente no conjunto da colonização. 

Como não se tratava de regiões aptas para a produção de gêneros tropicais de grande 

valor comercial, como o açúcar e outros, foi-se obrigado para conseguir povoadores 

(providência necessária porque se tratava de territórios da Espanha) [...] (PRADO 

JÚNIOR, 1994, p. 95-96).  

Sobre a Região Sul, Guimarães (1964) traz em sua obra “Quatro Séculos de 

latifúndio”, referências que permitem ainda interpretar que a colonização na Região Sul 

começou antes mesmo da Lei de Terras de 1850 e da proibição do tráfico negreiro. De acordo 

com Guimarães (1964): 

[...] a colonização estrangeira, por meio de pequenos lotes rurais só pode 

transformar-se em realidade depois de grandes esforços e vencidas várias 

dificuldades. Tais dificuldades, resultantes em última análise de má vontade que 

tinha para com elas e parte mais ativa da classe latifundiária, fizeram malograr 

muitas das colônias fundadas: Leopoldina em 1818, São Jorge dos Ilhéus em 1822, 

Santa Januária em 1828 e outras. (GUIMARÃES, 1964, p. 114). 

Guimarães (1964) demonstra que a primeira fase da colonização se encerrou entre 

1824 e 1830. Um novo surto de pequenas e médias propriedades, através da colonização 

estrangeira aconteceu somente a partir de 1848. 

Um novo surto de prosperidade das ‘colônias’ estrangeiras de pequenos e médios 

proprietários se dará mais adiante, depois de 1848, quando uma lei imperial, de 28 

setembro, concede área do território às Províncias para fins de colonização e proíbe 

o trabalho escravo nessas áreas. Promulgam-se leis especiais, nas Províncias, para 

incentivo às concessões de ‘lotes colônias’, surgindo, dessas iniciativas, algumas das 

colônias que se tornam prósperas: Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, Joinville, 

Blumenau e Brusque, em Santa Catarina, e várias outras. (GUIMARÃES, 1964, p. 

116). 

De todo modo, fica nítido que, independentemente da época, o modelo de colonização 

se difere dos demais na Região Sul, onde foram criadas oportunidades para o estabelecimento 

da pequena propriedade, mesmo sofrendo pressões da classe latifundiária. De acordo com 

Guimarães (1964, p. 118), “Nos espaços vazios deixados pelo sistema latifundiário, como é o 

caso das províncias do Sul, [...] aproveitando-se das brechas que se abrigam com a imigração 

estrangeira”. 

Para Stedile e Estevam (2011), são duas vertentes que dão origem aos camponeses no 

país, os colonos (camponeses pobres na Europa) e os mestiços que se formaram durante 400 
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anos de colonização. Estes se viram obrigados a migrar para interior do país .Nas palavras dos 

autores “Impedida pela Lei de Terras de 1850 de se transformar em pequenos proprietários, 

essa população passou a migrar para o interior do país, pois, nas regiões litorâneas, as 

melhores terras já estavam ocupadas pelas fazendas que se dedicavam à exportação” 

(STEDILE; ESTEVAM, 2011, p. 27). Já os colonos foram para as regiões Sudeste e Sul “[...] 

quase dois milhões de camponeses pobres da Europa, para habitar e trabalhar na agricultura 

[...]”(STEDILE; ESTEVAM, 2011, p. 26). 

Em suma, a pequena propriedade surgiu devido à persistência dos mestiços por meio 

da posse, dos colonos resilientes do café e aqueles serviram para ocupar a parte do Sul do 

Brasil. Quanto aos primeiros, deve-se destacar que alguns nessa condição contribuíram para a 

manutenção do latifúndio, por meio da grilagem de terras. De toda forma, fica evidente a falta 

de políticas de distribuição ou redistribuição de terras ao longo da história, as poucas ações 

tomadas até então foram para atender ao interesse maior do capital, baseado na grande 

lavoura. 

Percebe-se que dentre os diversos ciclos econômicos que se passaram desde a extração 

do Pau-Brasil até o café, sempre se negligenciou o acesso a terra aos pobres colonos que aqui 

chegavam e ao povo que aqui se formava. Era apenas mais uma colônia portuguesa, utilizada 

para cobrança de impostos e a produção rudimentar de gêneros de grande valor comercial. 

Mesmo com independência em 1822, a grande lavoura ainda se manteve como elemento de 

destaque para economia nacional. Quando ocorreram as iniciativas de formação de pequena 

propriedade, sempre havia interesses velados, mesmo que amparados pela lei. Veja que ora 

era a manutenção do território, ora era para atrair e manter mão de obra para os cafezais, ou 

para produção de gêneros alimentícios para abastecimento local, para não afetar a produção 

da grande lavoura. A situação perdura nos anos seguintes. 

Segundo Alcântara Filho e Fontes, (2005, p. 66), “No período subsequente entre a 

proclamação da República, em 1889 até 1964 (Estatuto da Terra), o problema da legitimação 

de posses foi posto em plano secundário” De acordo com estes autores, isto se evidenciou 

pela permissão aos estados a emissão dos títulos de propriedade da terra a partir da 

Constituição de 1891. 

Inclusive, em 1891, é instituída uma lei que aprovava a emissão de propriedade por 

parte dos estados e não mais como função da União. Isso demonstra não só o 

desinteresse sobre o caso, como também a omissão da Federação em relação à 

estrutura fundiária da nação. (ALCÂNTARA FILHO; FONTES, 2005, p. 66 -67).  
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Para Alcântara Filho e Fontes (2005), entre 1889 e 1964 não foi um período do ponto 

de vista legal interessante para compreender a formação da pequena propriedade, mas 

destacam que existiam anseios de camadas populares pela desconcentração da terra. 

Ainda que, do ponto de vista legal, esse período não seja significativo para análise 

sobre a formação da propriedade, vale ressaltar os anseios de setores das camadas 

populares em se procurar formas de desconcentração de terras e a tentativa de João 

Goulart, em 1964, de se realizar as reformas de base. Uma delas seria a reforma 

agrária como saída à concentração de terras e ao desemprego exacerbado, contudo, 

meses depois, Jango seria deposto pelo Golpe Militar. (ALCÂNTARA FILHO; 

FONTES, 2005, p. 67). 

Trata-se de um período de mudanças profundas no Brasil, de crise do modelo 

agroexportador e ascensão da burguesia que surgiu em função da industrialização. No entanto, 

não pode ser considerado o fim da oligarquia rural, mas a tomada de poder pela recém 

burguesia industrial. Reforçam, neste sentido, Stedile e Estevam (2011), ao apontarem que 

entre os anos de 1930 a 1964, inicia-se uma nova fase da história econômica no Brasil, que 

veio a refletir no meio agrário, ocorrendo várias mudanças que vieram a afetar as classes 

abastadas que até então eram as classes dominantes e amplamente hegemônicas. 

E, enfim, em 1930, setores das elites da nascente burguesia industrial dão um golpe, 

fazem uma “revolução” política por cima, tomam o poder da oligarquia rural 

exportadora e impõem um novo modelo econômico para o país (STEDILE; 

ESTEVAM, 2011, p. 28).  

Contribui neste sentido, Fernandes, Welch e Gonçalves (2012) ao apontarem que neste 

período procurou-se reduzir a influência das oligarquias rurais, por meio de uma política 

desenvolvimentista, implementada por Getúlio Vargas, no chamando Estado Novo (1937 -

1945). Foram estabelecidos decretos e leis, resultando na criação do sistema judiciário do 

trabalho, que passou a “[...] regular as relações de trabalho no que tange ao uso da Terra” 

(FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012, p. 22). Segundo os autores mencionados, a 

partir de então, as estruturas organizacionais estabelecidas passaram a ser objeto de luta 

política até 1960, quando o governo determinou a criação de sindicatos para camponeses e 

latifundiários. Com isto, os ruralistas temeram a perda de poder e do controle das terras o que 

culminou no apoio desta classe ao Golpe Militar de 1964. 

O período de 1930 a 1964 não representou mudanças significativas na questão agrária 

brasileira para o camponês. “Do ponto de vista da questão agrária, esse período se caracteriza 

pela subordinação econômica e política da agricultura à indústria” (STEDILE; ESTEVAM, 

2011, p. 28). Pois, segundo estes autores, o latifúndio continuava sendo controlado pelas 

oligarquias rurais, que perderam apenas o poder político. Porém, ressaltam que a burguesia 
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industrial brasileira teve sua origem na própria oligarquia rural e ainda dependia desta para 

importação de máquinas, haja vista que “[...] a importação dessas máquinas só era possível 

pela continuidade das exportações agrícolas, que geravam divisas para seu pagamento, 

fechando o ciclo da lógica da necessidade do capitalismo dependente”. (STEDILE; 

ESTEVAM, 2011, p. 28). 

Naquele período (1930-1960), surgiram a indústria montante da agricultura e a 

agroindústria, sendo a primeira voltada para produção de insumos, ferramentas, máquinas, 

adubos químicos e venenos, e a segunda voltada para o beneficiamento dos produtos 

agrícolas. Este período é considerado como sendo o processo de “modernização” capitalista 

da grande propriedade rural (STEDILE; ESTEVAM, 2011). 

Para Stedile e Estevam (2011), os pequenos produtores/camponeses/agricultores 

familiares passaram a ter algumas funções determinadas dentro do sistema. a) Os camponeses 

cumpriram o papel de fornecer mão de obra barata para a nascente indústria na cidade; b) O 

êxodo contínuo de mão de obra camponesa cumpria também o papel de pressionar para baixo 

o salário médio na indústria  c) Os camponeses também cumpriram a função de produzirem, a 

preços baixos, alimentos para a cidade, em especial para a nascente classe operária”; d) Os 

camponeses foram induzidos a produzir matérias-primas agrícolas para o setor industrial 

(STEDILE; ESTEVAM, 2011, p.29-30). 

Para Stedile e Estevam (2011) com a chegada dos anos 1960, o cenário era uma 

agricultura modernizada e camponeses totalmente subordinados ao interesse do capital 

industrial. Nos anos 1960 deu-se início à Revolução Verde, marcada pelo desenvolvimento 

dos sistemas de produção baseada na incorporação do pacote tecnológico, via mecanização e 

a adoção de insumos químicos visando o aumento da produtividade da terra e do trabalho no 

campo, na grande propriedade, preconizando a maximização do lucro em detrimento do meio 

ambiente. Assim, 

Através da elevada concentração da propriedade da terra e desigual distribuição da 

propriedade dos recursos produtivos de origem industrial, conformaram uma 

formação social capitalista no Brasil de forte exclusão social. Exclusão de massas 

significativas da população do padrão de consumo e da qualidade de vida e de 

condições mínimas adequadas de acesso à terra, ao trabalho, ao emprego, ao teto, à 

educação, à alimentação e à saúde. (MATOS, 2010, p. 5). 

Para Fernandes, Welch e Gonçalves (2012), durante o período da Ditatura Militar, 

houve uma aparente contradição, haja vista que no início da administração o regime aprovou a 

lei de Reforma Agrária (Estatuto da Terra,) precisamente em novembro de 1964. Por meio 

deste, definiu-se que a reforma agrária é o “conjunto de medidas que visam a promover 
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melhor distribuição da terra mediante modificação no regime de posse e uso, a fim de atender 

aos princípios de justiça social e do aumento da produtividade” (FERNANDES; WELCH; 

GONÇALVES, 2012, p. 22). No entanto, segundo esses autores, a versão final do Estatuto foi 

diferente da proposta inicial que fora elaborada pelo próprio regime, que visava promover a 

agricultura familiar, constituir uma classe média rural por meio da redistribuição de terras. As 

alterações teriam ocorrido no Congresso pelos representantes da oligarquia rural. Portanto, 

Temendo a sua utilização por parte dos camponeses, os ruralistas no congresso 

articularam para alterar a linguagem e os objetivos do Estatuto da Terra, de modo 

que o apoio estatal ficou restrito à modernização da agricultura de larga-escala, 

consolidando a agroindústria nacional. (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 

2012, p. 22). 

Para estes autores, “este ato expressou a enorme influência dos latifundiários sobre o 

regime e as políticas fundiárias” (FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012, p. 22), com 

isto houve agravamento da questão fundiária, com aumento da violência no campo no final da 

década de 1980. Outro efeito apontado foi a saída de 30 milhões de camponeses, formando as 

periferias urbanas. Segundo Prieto (2017, p. 9), “A política fundiária implementada na 

ditadura caracterizou-se pela não realização da reforma agrária tornando praticamente letra 

morta qualquer possível aspecto progressista do Estatuto da Terra”. De modo geral, a política 

colocada em prática foi envolta, sobretudo, na agricultura capitalista de produção de 

commodities, em nome da “modernização” da agricultura e na pecuária extensiva. Modelos de 

produção com características que não destoam muito dos primeiros modelos de ocupação do 

território, como a prioridade às grandes propriedades e o Estado a serviço dos interesses dos 

latifundiários. 

Nota-se novamente os camponeses rechaçados, assim como na Lei de Terras (nº 601, 

de 1850). Compreende-se desta forma que as oligarquias rurais com maior ou menor poder 

político, perpetuam sua influência no Congresso Nacional, utilizando deste para estabelecer a 

legalidade de seus interesses e aproveitar das riquezas que podem ser produzidas com o 

domínio da terra. No entanto, o que chama atenção neste período não é a metamorfose dos 

latifundiários em empresários, mas justamente ao contrário, grupos empresariais passaram a 

ser donos de grandes extensões de terras. Efetivamente isto traduz-se em aumento da 

desigualdade do acesso à terra e continuidade do latifúndio. Segundo Oliveira (2001, p. 186): 

Assim, a chamada modernização da agricultura não vai atuar no sentido da 

transformação dos latifundiários em empresários capitalistas, mas, ao contrário, 

transformou os capitalistas industriais e urbanos – sobretudo do Centro-Sul do país – 

em proprietários de terra, em latifundiários.  
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De acordo com Veiga (2001), ao final da década de 1980, o sistema agropecuário 

brasileiro tinha um perfil essencialmente patronal, devido ao processo histórico de 

concentração de terras e, principalmente, devido à política estabelecida no Governo Militar 

que basicamente, era pautada na ocupação do Oeste brasileiro, através de incentivos fiscais e 

a escolha pela produção de cana de açúcar para atender à demanda do Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool), incentivando as grandes propriedades existentes a formar grandes 

plantações monocultoras. Em Goiás, durante o período do Governo Militar, o bioma Cerrado, 

até então considerado improdutivo, foi incorporado à nova fronteira agrícola. 

No início do processo de redemocratização do país, final dos anos 1980, as 

desapropriações não ocorreram de maneira sistemática, porém, com mais frequência do que 

no Governo Militar, devido às mobilizações sociais. O que ocorreu daí para frente foram 

desapropriações não sistemáticas e não planejadas. Elas foram ocorrendo na esteira dos 

conflitos e das mobilizações sociais, que se desenvolveram mais livremente e se espalharam 

mais rapidamente, na vigência de um regime político democrático (LEITE, 2004). A criação 

de assentamentos rurais no Brasil tem-se dado recorrentemente por meio da pressão popular 

exercida pelos movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores rurais, que procuram atenuar 

esse processo histórico-geográfico de intensa concentração de terra. 

A conclusão mediante aos fatos apresentados é de que há um elo entre a concentração 

de terras atual no Brasil e os processos/sistemas de colonização da terra que sempre 

privilegiaram o acesso aos abastados nobres e/ou aqueles indivíduos ligados ao sistema 

político. No decorrer dos anos que se seguem, outros fatos/elementos foram decisivos para a 

permanência de tal sistema, caracterizado, sobretudo pela concentração da terra, todavia agora 

com um diferencial, a força dos burgueses urbanos (comerciantes e industriais) para 

permanecerem com o poderio econômico e político. Neste contexto, a luta pela terra, via 

movimentos sociais pela criação de assentamentos rurais, como uma forma de redistribuição 

da terra é um caminho para desenvolvimento socioeconômico. 

1.4 A importância dos assentamentos rurais pelo INCRA na expansão da pequena 

propriedade no Centro-Oeste  

Os fatos discorridos até aqui evidenciam que a estrutura agrária brasileira com 

predomínio dos latifúndios é resultante do processo histórico de colonização Brasil. A 

formação da pequena propriedade vem ocorrendo, sobretudo, pela luta dos camponeses 

imigrantes ou que aqui se formaram (mestiços), através da posse, ou mais recentemente pela 

criação de assentamentos para os trabalhadores rurais. É tamanha a complexidade da questão 
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que dificilmente este texto esgotaria a temática2. Restringindo-nos apenas ao Centro-Oeste, 

localiza-se o município de Caiapônia – GO (recorte geográfico do estudo), percebemos ainda 

mais a importância da criação dos assentamentos, pois de acordo com Ferreira e Mendes 

(2009), no Brasil, a Região Centro-Oeste é a única em que o peso da agricultura patronal é 

preponderante sobre o número de estabelecimentos do tipo familiar, criando dessa forma uma 

singularidade socioespacial, que é resultado das características do seu processo histórico de 

povoamento, colonização e também das condições naturais. 

Na região Centro-Oeste são encontrados elementos que são intrínsecos aos fatos 

narrados sobre a concentração de terras no país. Sua ocupação pautou-se, sobretudo na 

mineração e na pecuária e, nos últimos anos, na produção de commodities, todas atividades 

econômicas exercidas no contexto do predomínio do latifúndio. Pode-se dizer que, além dos 

fatos históricos apontados no processo de concentração de terras na região Centro-Oeste, 

houve fortalecimento a partir do governo militar. 

Empresas capitalistas foram beneficiadas com políticas de subsídios que 

possibilitaram sua rápida territorialização na região. Embora representam 69% dos 

estabelecimentos, os camponeses possuem tão somente 10% das terras. Nesta 

região, a soja se expandiu rapidamente desde a década de 1980, tornando-se a 

principal região produtora(FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012, p. 27–

28). 

Diante deste cenário, compreende-se que é de singular importância estudar os efeitos 

da criação dos Assentamentos Rurais nos municípios que fazem parte desta região, haja vista 

que os resultados destes podem ser antagônicos ao modelo de econômico pautado no 

latifúndio. No entanto, é preciso ressaltar que a criação dos assentamentos rurais pelo 

Governo Federal, denominado como sendo reforma agrária, deve ser no sentido de não 

somente dividir terra para mudar a estrutura fundiária brasileira, mas também deve ter caráter, 

como define o Estatuto da Terra, Lei nº 4504/64, de promover justiça social, fomentar 

desenvolvimento rural e sustentável e aumentar a produção agrícola. Isso motiva compreender 

os efeitos no período pós-criação dos assentamentos rurais pelo INCRA no município em 

estudo como forma de encontrar as evidências de perspectivas de um modelo de 

desenvolvimento que não seja pautado apenas na grande propriedade, que vem predominando 

na história econômica do Brasil. 

O município de Caiapônia, de acordo com o IBGE (2016), localiza-se na microrregião 

do Sudoeste de Goiás. O referido município foi ocupado no final século XVIII, por grandes 

                                                 
2 A sugestão para ampliar o entendimento desta temática é a leitura dentre outros autores: Bernardo Mançano 

Fernandes, Alberto Guimarães Passos, Ariovaldo Umbelino de Oliveira e José de Souza Martins.  
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levas de mineiros que chegaram acompanhados de seus escravizados e de rebanhos de 

bovinos e equinos. Estes se estabeleceram na região e se dedicaram à pecuária extensiva, 

requerendo grandes extensões de terra. As primeiras famílias estabelecidas, onde atualmente é 

o município, foram as seguintes: Vilela, Hobylon, Goulart, Andrade e Leite. Tais famílias 

ainda hoje são detentoras de grandes extensões de terras no município e na região. 

Recentemente, em especial a partir dos anos 2000, o modelo econômico baseado no 

“agronegócio” se intensificou no município, com o advento do avanço das lavouras de 

produção de commodities, em especial soja e milho. A criação dos assentamentos rurais em 

Caiapônia por si já representou um avanço frente à estrutura fundiária concentrada, que ao 

longo dos anos, assim como na maior parte do país, vem se pautando, principalmente, no 

latifúndio como modelo de desenvolvimento. 

1.5 Processo histórico de ocupação do município de Caiapônia (GO) 

Quanto ao processo histórico de formação do município de Caiapônia, o principal 

marco foi a construção da igreja em louvor ao Divino Pai Eterno, ainda no final do século 

XVIII (IBGE CIDADES, 2017). 

Com a inauguração da primeira igreja, em louvor ao Divino Espírito Santo, em 

1845, surgiram as primeiras edificações; e em 1850 o povoado já apresentava 

expressivo desenvolvimento.  Diante dessa evolução, o povoado passou à categoria 

de distrito, em 5 de novembro de 1855, pela Resolução Provincial nº 1, ficando 

pertencendo a Rio Verde.  A emancipação de Torres do Rio Bonito deu-se em 29 de 

julho de 1873, pela Resolução Provincial nº 508, dando-se a instalação oficial do 

município em 7 de janeiro de 1874. (IBGE, CIDADES, 2017). 

Inicialmente, a toponímia do município foi Torres do Rio Bonito (1873 -1911) e 

depois Rio Bonito (1911-1943). Com o Decreto-Lei nº 8305, de 31 de dezembro de 1943, 

passou em definitivo a ser chamada de Caiapônia (IBGE CIDADES, 2017). Conforme 

demonstra Souza (1985), a origem do nome “Caiapônia” relaciona-se aos índios Caiapó, 

habitantes da região até as primeiras décadas do século XIX. Esta etnia ocupava desde as 

margens do Rio Araguaia até as margens do rio Paranaíba, principalmente entre os rios 

Caiapó, Caiapozinho e Rio Claro. Segundo este autor, a descrição da área, foi editada pela 

primeira vez em 1817 pelo então Padre Manoel Aires de Casal. 

Eis a sua descrição da área, editada pela primeira vez em 1817: ‘A Caiapônia deriva 

o nome da nação, que de tempos imemoráveis ainda a ocupa. Tem ao norte o distrito 

de Goiás; ao poente a Bororônia, da qual é separada pelo rio Araguaia; ao meio dia a 

Campânia, de que é dividido pelo rio Pardo; à nascente os rios Paraná, Paranaíba e 

Anicuns, que a separa, o primeiro da província de São Paulo, os outros distritos do 

Rio das Velhas.  [...] na latitude 17º e um terço, segundo as informações de Urbano 
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do Couto e Francisco de Bulhões. Dão-lhe para mais de 80 léguas norte-sul, e 50 de 

largura média”. (SOUZA,1985. p. 49). 

A ocupação do espaço geográfico do município obviamente encontrou resistência dos 

índios Caiapó, acarretando em ataques destes contra os colonizadores da região (mineiros). 

Conforme aponta Souza (1985), os embates foram relatados por diversas vezes na imprensa 

da época, em especial o Jornal Correio Official, bem como em inúmeros documentos oficiais 

que solicitavam aporte de tropas e autorização do Governo para realizar incursões para 

reprimir os nativos que promoviam ataques às propriedades. Do mesmo modo, certamente 

aconteceram ataques aos índios por parte dos colonos, estes nem sempre relatado nos anais da 

História. Na atualidade, além do nome, o município não tem outro resquício dos Caiapós, pois 

não sobrou sequer descendentes da etnia. 

 

1.6 Os embates entre índios Caiapós e os Mineiros 

Embora os índios sejam homenageados como nome da cidade, a relação da população 

local com eles, em meados dos anos 1800, foi bastante conturbada. Conforme relata Souza 

(1985), ocorreram diversos conflitos entre os índios Caiapó e os colonos mineiros, residentes 

na região, sendo que, no ano 1879, a Vila do Rio Bonito (atual Caiapônia) era o maior reduto 

dos índios Caiapó. Ocorreram, naquele período, diversos conflitos, que passaram a receber 

grande atenção do jornal Correio Official, que por sua vez era imprensa oficial do Estado à 

época. 

Na edição de 23 de agosto de 1879, nº 54, noticiava: “Índios Caiapós – referem 

communicações officiaes, vindas da Villa do Rio Bonito, que estes selvagens têm feito 

incursões na circunvizinhança da villa, causando estragos nas fazendas; que tem causado 

sustos aos moradores dessas paragens” (SOUZA, 1985, p. 55). Porém, o autor também aponta 

que foram realizadas atrocidades contra os índios, classificando-as de estarrecedoras para os 

Caiapó, narrando episódios nos quais dezenas foram perseguidos e mortos nos sertões do 

Sudoeste. Uma das mais terríveis narrativas do autor, foi que no governo do capitão-general 

João Manoel de Mello (1759-1770) cabeças eram arrancadas e levadas à capital da Capitania 

de Goyaz para serem devidamente expostas ao governador. 

No livro intitulado “Torres do Rio Bonito”, Souza (1985) apresenta inúmeros ofícios 

de autoridades locais da época solicitando autorização para realizar expedições de Bandeiras 

locais para reprimir os índios. Contudo, o autor aponta [...] “após a independência do país, em 

1822, a política indigenista brasileira passou adotar um tratamento mais nacionalista” 
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(SOUZA, 1985. p.50). A indicação do Governo de D. Pedro II era no sentido de catequizar e 

tratar com amizade e “presentear” os indígenas. A ordem era não agredir, a não ser em apenas 

legítima defesa, quando por eles atacados. Neste sentido, surgiram presídios e aldeamentos 

em Goiás para oferecer a catequização aos índios. Na busca de soluções para o conflito, foram 

notórios os ofícios de governadores da capitania neste sentido, a fim de evitar a guerra entre 

os chamados homens civilizados e os índios (selvagens). Talvez por isso, se explique a 

ausência ou pouca ação Oficial do Estado nas ações de incursão contra os indígenas da região. 

A verdade é que havia a disputa pela ocupação e o uso da terra, logicamente com 

compreensões distintas pelos dois lados. Os Caiapó se apresentavam com a ideia de uso da 

natureza em coletividade para reprodução do seu modo de vida, sem a concepção de posse 

individual, muito menos ainda de obtenção do lucro. O não índio propunha a ideia de posse 

para depois o uso, logicamente de caráter restritivo à coletividade, com a implantação da 

propriedade privada da terra e a busca do lucro. 

Enquanto os Caiapó usavam do espaço para extrair seus alimentos e reproduzir seu 

modo de vida, se tornavam empecilhos para a expansão da pecuária extensiva da época. 

Conforme aponta Souza (1985, p.58), no trecho do ofício do administrador da província, 

Aristides Spínola, enviado ao Ministro da Justiça, Jose Antônio Saraiva, em 1880, no qual 

enfatizava que a região é apropriada para pecuária, porém, encontra resistências dos Caiapós: 

“[...] a zona de Rio Verde, que se dilata entre Paranahyba e o Araguaia, é uma das mais 

apropriadas para a indústria da pecuária [...] é de lástima que estejam os povoadores expostos 

aos ataques dos selvagens do Cayapó”. Assim, o conflito entre não índios e índios origina-se 

pela disputa da posse da terra. 

Com a chegada dos colonos mineiros a esta região, por volta da década de 30 do 

século passado [XIX], os índios iniciaram uma luta de resistência a invasão. 

Agrediram moradores – notadamente os escravos – e destruíam bens, animais e 

plantações. Em resposta, recebiam hostilizações das bandeiras locais, que eram 

assessoradas por soldados da guarda nacional (SOUZA, 1985. p. 50). 

Portanto, esses confrontos culminaram na expulsão dos indígenas que, certamente, 

contribuiu para que o município tenha esta atual configuração social e espacial, baseada no 

latifúndio e na pecuária extensiva, com os fazendeiros vindos das Minas Gerais. De modo que 

os Caiapó, foram obrigados a migrar em direção ao atual estado do Mato Grosso. 

Neste cenário, com o território sendo rapidamente invadido, a população indígena 

viu-se forçada a recuar mais a oeste e norte da região sudoeste, embrenhando-se 

mais em direção a Mato Grosso. Há uma região que já se constituía em conflito de 

fronteiras entre os próprios brancos veio sobrepor-se uma de conflito com os índios. 

Uma zona fluida, constantemente deslocada (PINTO JÚNIOR, 2015. p. 39). 
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Além do avanço dos fazendeiros mineiros no século XIX e início do XX, outro fato 

importante para a consolidação da ocupação não indígena, foi a instalação da Fundação Brasil 

Central, na década de 1940, no município de Caiapônia, como parte da política de “Marcha 

para o Oeste”, do então presidente Getúlio Vargas, tornando-o ponto ativo e importante na 

ocupação/interiorização da porção oeste do Brasil. 

 

1.7  A Fundação Brasil Central em Caiapônia – (GO) 

Segundo Villas Bôas e Villas Bôas (2012), havia interesse de retirar a capital brasileira 

do litoral desde começo do século XIX, ou talvez, desde a proclamação da República em 

1889. Porém, “Não se falava em interiorização como movimento expansionista, mas em tirar 

a capital da beira do mar, por questão de segurança” (VILLAS BÔAS; VILLAS BÔAS, 2012. 

p. 33). O interesse/ideia ganharia corpo com o início da I Guerra Mundial, perdendo força já 

no término desta. Somente com II Guerra Mundial, voltou-se a ser lembrada a tese da 

mudança. 

Outro fator preponderante foi a questão demográfica “[...] a mudança expressava a 

exigência natural de uma sociedade em franca explosão demográfica. Estávamos deixando de 

ser uma nação litorânea”. (VILLAS BÔAS; VILLAS BÔAS, 2012, p. 33). Ainda segundo 

estes autores, para que a interiorização se tornasse realidade, era preciso que o próprio 

governo liderasse esse movimento, deste modo, surgiu a “Marcha para o Oeste”. Sendo que a 

viabilidade deste projeto de ocupação do território aconteceu durante o governo de Getúlio 

Vargas, no chamado Estado Novo (1937-1945), com a criação de dois organismos: Expedição 

Roncador-Xingu (ERX) e a Fundação Brasil Central (FBC). Mais tarde, a Expedição 

Roncador-Xingu passou a ser de responsabilidade da Fundação Brasil Central. 

E a Segunda Guerra, com a sua tônica do espaço vital, serviria para trazer à nossa 

visão a imensa carta geográfica brasileira, com suas não menos imensas manchas 

brancas. Nascia, assim, em plena guerra, um impulso expansionista, desta feita 

alentado pelo próprio Estado. Dois organismos foram criados pelo governo: o 

primeiro, a Expedição Roncador-Xingu (ERX), com a atribuição específica de entrar 

em contato com os “brancos” das nossas cartas geográficas; o segundo, a Fundação 

Brasil Central (FBC), com a função definida de implantar núcleos populacionais nos 

pontos ideais marcados pela Expedição. O primeiro órgão era, assim, a vanguarda 

do segundo. (VILLAS BÔAS; VILLAS BÔAS, 2012, p. 34). 

Ferreira e Mendes (2009) assinalam a contribuição desta para a economia brasileira, 

absorvendo o excedente populacional e promovendo o desenvolvimento de uma frente 

agrícola, voltada para a produção de alimentos para os centros urbanos em crescimento à 

época. 
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Marcha para o Oeste contribuiu para resolver dois problemas básicos da economia 

brasileira: absorver os excedentes populacionais liberados pela decadência da 

cafeicultura, a partir da superação das relações de troca entre o velho campo e a 

nova economia urbana e promover o desenvolvimento de uma frente agrícola 

comercial interna capaz de fornecer produtos alimentícios mais baratos para os 

centros urbanos. (FERREIRA; MENDES, 2009. p. 15-16). 

Essa expansão aconteceu por meio de lavouras alimentares e na pecuária de corte, 

sendo a produção destinada para o consumo interno. Compreende-se, então, que a “Marcha 

para o Oeste” foi o movimento para suprir interesses econômicos e militares. De acordo com 

João Marcelo Ehlert Maia (2012), em seu livro: Estado, território e imaginação espacial, a 

“Marcha para Oeste” não deve ser compreendida apenas com a ação isolada do Estado para 

ocupação para o oeste. “Na verdade, a expressão ‘Marcha para o Oeste’ designa um vasto 

processo de expansão do poder estatal por diversas regiões do país, que se traduziria em 

variados eventos e programas” (MAIA, 2012, p. 46). Portanto, tratava-se de um ambicioso 

projeto de ocupar o território, porém, o Estado, em um dos momentos mais oportunos da 

História brasileira, não adotou uma política voltada para a pequena propriedade. Mesmo com 

diagnósticos apontando o domínio da grande propriedade. 

Segundo Maia (2012), as obras de Nelson Werneck Sodré (1941) e Caio Prado Junior 

(1944), tinham concepções diferentes sobre o modelo a ser adotado para a ocupação do Oeste 

do Brasil, porém, em ambas as concepções, havia um ponto em comum que seria a 

implementação da pequena propriedade como mecanismo de desenvolvimento, ocupação do 

espaço e afirmação do poder. Segundo Maia (2012), quando Sodré, em 1941, escreveu 

“Oeste: ensaio sobre a grande propriedade pastoril”, descrevia que o Oeste do Brasil era 

marcado pelo domínio da grande propriedade. 

[...] o Oeste como uma geografia marcada pelo predomínio da grande propriedade e 

pela dimensão errante e móvel do seu território alagadiço. [...] principalmente, a 

zona caracterizada pela marcha do café pelo rio Paraná, nos espaços fronteiriços 

com Paraguai, e a região pantaneira. (MAIA, 2012. p. 51). 

Maia (2012) ainda destaca que na percepção de Sodré, à medida que este entendia que 

haveria dificuldade das populações de erguer a vida social sólida e enraizada, explicada pela 

oferta desmedida de terras, isso possibilitava que não houvessem conflitos, a ocupação se 

dava pelo espraiar-se pelo território. E essa dispersão pelo espaço extenso, o que era negativa, 

por possibilitar a rejeição a um poder central. Enquanto que, Prado Junior (1944), no seu 

artigo: Problemas de povoamento e a pequena propriedade, concordaria com o diagnóstico 

apresentado por Sodré, porém, defenderia outra abordagem para o desenvolvimento. 

Enquanto Sodré defenderia “[...] o regime da pequena propriedade, única forma de criar vida 
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municipal sólida – esta, por sua vez capaz de funcionar com suporte para uma economia 

organizada” (MAIA, 2012.p. 51). 

No entanto, Prado Júnior (1944) teria optado por defender a reforma agrária mais 

próxima dos espaços centrais, por entender que haveria dificuldade de se construir a 

infraestrutura e comunicações que, por sua vez, impossibilitaria o desenvolvimento. Ao que 

tudo indica, mesmo com autores discutindo as possibilidades para a estrutura fundiária do 

Oeste do Brasil, que passava a ser desbravado, a Fundação Brasil Central não atuaria nesta 

perspectiva. Por outro lado, sua ação se refletiu no fortalecimento de núcleos urbanos e 

ocupação de áreas antes desabitadas, a não ser pelos nativos. Dentre estes núcleos estava o 

município de Caiapônia, que funcionaria como uma base, para penetração ao estado de Mato 

Grosso e, consequentemente, para a região amazônica. 

Segundo Souza (1985), a motivação para o estabelecimento do posto da FBC em 

Caiapônia, seria a amizade do então prefeito local, Dr. Plinio Gayer, com o responsável pela 

FBC, o ministro João Alberto Lins e Barros. Sendo assim, em 1944, estabeleceu-se no 

município a base da expedição Roncador-Xingu (posteriormente passou a ser Fundação Brasil 

Central). Se tornou o “marco 0”, o ponto de partida para penetração no Oeste e o canal da 

linha de comunicação existente com Mato Grosso. Porém não se pode atribuir apenas a 

amizade de Plinio Gayer e o ministro João Alberto Lins e Barros, a escolha de Caiapônia para 

estabelecer FBC, pois de acordo com Maciel (2010), o município e a região do entorno de 

Aragarças – (GO), apresentava economia agropecuária para autoconsumo, relativamente 

desenvolvida. 

Nesta região, na época, de economia agropecuária para autoconsumo, relativamente 

desenvolvida, pela primeira vez, a população podia abastecer-se, regularmente, de 

produtos manufaturados, tanto de artigos de consumo imediato – tecidos, calçados, 

artigos de perfumaria e armarinho, medicamentos e, principalmente, sal (insumo 

indispensável na criação de gado vacum) -, como de certos bens duráveis – 

máquinas de costura, ferramentas, instrumentos agrícolas, etc (MACIEL, 2010, p. 7) 

A seguir, na figura 1 têm-se o registro do prédio da FBC na década de 1970, 

possivelmente com os traços originais.  
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Figura 1 – Caiapônia – GO: Sede da Fundação Brasil Central na década de 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Transcaiapônia (1972).  

Nos dias atuais, ainda se encontra edificado o prédio da FBC no município, porém 

passaram por algumas alterações estruturais e mudanças de função, hoje pertence às 

dependências de um frigorífico local. Sobre as mudanças de forma e função, contribui Santos 

(2008, 63) ao afirmar que “Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 

sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro lado, o sistema de 

ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes” conforme 

pode ser observado na Figura 2, em comparação com a figura 1 (Foto da década de 1970) 

perdeu-se parte da forma do prédio. Considerando sua função com tempos de atuação da 

FBC, deixou de ser escritório de fundação subordinada ao Estado para tornar-se moradia. 

 

Figura 2 - Caiapônia – GO: prédio da Fundação Brasil Central (FBC) nos dias atuais - 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares (2019). 
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De acordo com Souza (1985), entre os anos de 1944 e 1946, o município contou com 

inúmeros benefícios advindos da implementação da FBC, como a construção dos armazéns de 

secos e molhados, depósitos de sal e arame, drogaria e posto de gasolina. Muito destes 

produtos eram revendidos a preço de custo para a população. Houve também a reforma e 

ampliação da pista do aeroporto (não pavimentada), que passou a receber regularmente vôos 

de bimotores da FBC. De acordo com autor supracitado, Caiapônia chegou a receber nos anos 

seguintes até quatro aviões comerciais por semana, vivia-se um dos maiores momentos de sua 

história. Tudo em decorrência da instalação da FBC. 

[...] em 1946, ainda com o gosto da guerra na economia nacional, Caiapônia tinha 

escala de quatro aviões comerciais por semana. Era integrante de uma linha 

doméstica da companhia Nacional Transportes Aéreos – implantada sob convênio 

com prefeitura. Havia garantia de uma cota estipulada de passageiros ou o 

pagamento dos prejuízos adivinhos da possível ociosidade da escala. E a linha 

permaneceu até 1954, sem nunca deixar de auferir lucros às empresas exploradoras. 

A ligação feita com São Paulo e Corumbá (Mato Grosso), todas as semanas, as 

segundas, terças, quintas e sexta- feitas. (SOUZA, 1985. p. 130). 

Segundo este autor, um dos grandes benefícios para o município foi a implementação 

da rodovia que liga Caiapônia a Barra do Garças, entre os anos 1944 e 1946. A partir desta, 

surgiram as cidades de Piranhas (GO) e Aragarças (GO). Esta última, também, tornou-se 

posteriormente, posto da FBC. Foi perceptível a importância da FBC para o município, 

porque além das estradas de acesso estabelecidas naquele período, também outras obras e 

serviços foram implementadas, tais como: cerâmica (parcial) e prédios e serviços de 

telégrafos. 

Estes fatos propiciaram certa sensação de desenvolvimento econômico, o que de fato 

aconteceu mesmo que por algum tempo, principalmente enquanto durou a permanência da 

FBC. Após a mudança da FBC para o município de Aragarças, o município passou um longo 

tempo no ostracismo e estagnação. Somente com novos impulsos de programas estatais, para 

o “desenvolvimento” do Cerrado, a exemplo o POLOCENTRO, o Sudoeste de Goiás voltou a 

destacar-se. No entanto, esse “desenvolvimento” trouxe sérios problemas ambientais ao 

bioma Cerrado e permitiu a consolidação do domínio pelos latifundiários sobre a terras. Isto 

devido aos financiamentos com taxas muito atrativas, subsidiadas, ou, até mesmo, sem juros e 

falta de controle efetivo sobre a área desmatada. 
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1.8  O POLOCENTRO:  fortalecimento do latifúndio em Caiapônia  

Durante o Governo Militar houve inúmeros incentivos para o uso e ocupação das 

terras do Cerrado sob o modelo da agricultura capitalista empresarial, embora até então sendo 

considerado pobres os solos deste bioma. Mas com o emprego de técnicas agrícolas 

modernas, como calagem, estes solos de baixa fertilidade e poucos produtivos, até então, se 

tornaram aptos para agricultura moderna/comercial/capitalista. 

As formas de intervenção, com resultado mais significativo no Cerrado, foram a 

formação de pastagens plantadas e a lavoura comercial. O Brasil, na década de 1970, 

passa a ser o segundo produtor mundial de soja. Atualmente, a ênfase da economia 

goiana é a produção de grãos, principalmente, soja e milho e, a produção de leite e 

carne (FERREIRA; MENDES, 2009. p. 3). 

Neste contexto, o Sr. N. F, atualmente servidor do Ministério da Agricultura, atuando 

no Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM), afirma que, na década de 1970, 

precisamente entre os anos 1976 a 1979, ele atuou diretamente no Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO). Em entrevista3, informou que sua atuação 

em Caiapônia era como supervisor do POLOCENTRO, lembrando que o município naquele 

contexto tinha extensão territorial, ainda maior que atual, pois os atuais municípios de 

Doverlândia e de Palestina de Goiás ainda eram distritos. 

Segundo o entrevistado, o POLOCENTRO foi implementado em parceria entre 

Governo Federal e o estadual, via Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (EMATER). Assim, os projetos eram desenvolvidos na sede local da 

EMATER, para, posteriormente, serem enviados para o Banco do Brasil, que realizava a 

disponibilização dos recursos, que poderiam ser empregados em diversos âmbitos dentro da 

propriedade, respeitando, obviamente, as propostas apresentadas no projeto estabelecido para 

realizar o acesso aos recursos do POLOCENTRO. 

De acordo Martins (2014), naquele período, ocorreu a transformação significativa no 

Cerrado, em especial a abertura de novas áreas agrícolas. Assim, 

De acordo com Pedroso (2005), alguns programas específicos de desenvolvimento 

agrícola implementados no Centro-Oeste fizeram com que a fronteira agrícola se 

expandisse para os cerrados, com destaque ao POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados) e o PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados). Especificamente o 

POLOCENTRO, criado em 1975 no governo do General Geisel, objetivando o 

desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias, exerceu papel 

fundamental na transformação dos cerrados em grandes empresas rurais. 

(MARTINS, 2014.p. 100). 

                                                 
3 Entrevista realizada em meados de agosto de 2018. 
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Segundo o entrevistado, naquela época havia preconceito com o bioma Cerrado, pois 

as suas terras eram tidas como improdutivas, pois apresentavam baixa produtividade. Em 

Caiapônia, a situação não era diferente. Nas análises iniciais de solo no município, foram 

identificadas características de alta acidez, com pH entre 4,0 a 4,6. Altas taxas de alumínio, 

variando entre 0,6 a 1,0 Mol/dm3 e baixos teores de cálcio, magnésio e fósforo, dificultando a 

agricultura. A pecuária também era limitada pela qualidade das pastagens, que até então não 

estavam baseadas nas espécies de gramíneas mais conhecidas e difundidas atualmente. 

Novas espécies de pastagens foram introduzidas advindas das experiências 

desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), neste caso 

Embrapa Cerrados, porque os capins que existiam não permitiam o aumento da produtividade 

do rebanho bovino. Para a correção da acidez, do alumínio, do cálcio e o magnésio, destes 

solos, foram empregados calcários e adubos NPK. Especificamente o Calcário Calcífico, que 

tinha o cálcio e o Calcário dolomítico, contendo cálcio e magnésio. Portanto, 

A calagem adequada é uma das práticas que mais benefícios traz ao agricultor, 

sendo uma combinação favorável de vários efeitos, dentre os quais mencionam-se os 

seguintes: eleva o pH; fornece Ca e Mg como nutrientes; diminui ou elimina os 

efeitos tóxicos do Al, Mn e Fe;  diminui a “fixação” de P; aumenta a disponibilidade 

do N, P, K, Ca, Mg, S e Mó no solo; aumenta a eficiência dos fertilizantes; aumenta 

a atividade microbiana e a liberação de nutrientes, tais como N, P, S e B, pela 

decomposição da matéria orgânica; melhora as propriedades físicas do solo, 

proporcionando melhor aeração, circulação de água, favorecendo o desenvolvimento 

das raízes das plantas; aumenta a produtividade das culturas como resultado de um 

ou mais dos efeitos anteriormente citados (LOPES; SILVA; GUILHERME, 1990, p. 

10).  

Estas correções foram fundamentais para a expansão da agricultura capitalista 

empresarial e a consequente valorização das terras, que, antes dos benefícios obtidos com 

POLOCENTRO, tinham baixos preços. A área de terras com preços mais elevados atualmente 

em Caiapônia é o chapadão, na região do distrito do Planalto Verde, localizada na Cuesta do 

Caiapó, nas divisas dos municípios de Caiapônia, Rio Verde e Jataí. Atualmente, os preços 

ultrapassam a casa dos R$ 300.000 (trezentos mil reais)4 o alqueire goiano5, mas naquele 

contexto eram as de menor interesse. 

Segundo o entrevistado, naquele momento o POLOCENTRO se difundiu como 

proposta de crescimento econômico do Centro-Oeste, por meio de política de créditos de juros 

zero, período de carência para pagamentos, em torno seis anos e prazo para quitação de até 12 

anos. Constituía-se em oportunidade para os proprietários de terras auferirem produtividade, 

                                                 
4 Informação obtida com o corretor de imóveis: João Paulo Vieira de Sousa CRECI – 29424 CNAI – 2781. 

Preços praticados no primeiro semestre de 2019. 
5 Medida agrária correspondente a 48.400 metros quadrados ou 4,84 hectares. 
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rentabilidade e valorização das suas terras. Os recursos do POLOCENTRO não se resumiam à 

abertura de áreas, como muito é difundido, pois eram alocados, além do desmatamento, na 

correção dos solos, na aquisição do maquinário, na compra de sementes, adubação 

(NPK+S+Zn) e na fase final na aquisição de matrizes de bovinos. Esta última como aporte 

para pagamento do próprio financiamento do POLOCENTRO. 

Destaca-se que o programa não contemplava somente a liberação de recursos, mas a 

própria elaboração de projetos e o suporte técnico. Quanto aos projetos, eram realizados a 

partir das visitas às propriedades, observação holística, amostragens dos solos (análises 

realizadas em Goiânia), confecção de croquis. Segundo o entrevistado, a determinação da área 

de reserva e a conservação, além da própria licença ambiental, eram proferidas por ele próprio 

na condição de supervisor do POLOCENTRO. Sobre essa situação, o entrevistado reconhece 

que houve crimes ambientais, pois, a tecnologia da época não permitia alta precisão da área 

no momento das vistorias para verificação da aplicação dos recursos e o respeito as áreas de 

preservação. 

Percebe-se, portanto, que os programas eram muito favoráveis à manutenção da posse 

e domínio da terra, à medida que ofereciam condições de incorporar maior produtividade às 

terras, naquele contexto da década de 1970. Segundo o entrevistado, na época eram comuns, 

no município, sujeitos com propriedades contínuas de até 30 mil hectares, ou seja, com 

grandes extensões de terras, munido de recursos do POLOCENTRO, estes proprietários 

certamente aumentaram seu poderio econômico. 

A crítica que se faz a esta situação é que não foi estabelecido neste programa de 

alguma forma a distribuição da terra. Embora o acesso ao POLOCENTRO não fosse limitado 

ao tamanho da terra, a garantia dos empréstimos era a própria terra e o maquinário era 

penhorado até quitação da dívida. Assim, compreende-se que os proprietários com maior 

quantidade de terras puderam ter acesso a maiores volumes de recursos e também ainda 

puderam adquirir implementos agrícolas. 

Segundo o entrevistado, o POLOCENTRO foi o único programa desenvolvido no 

município, naquele contexto. Ele também acredita que este tenha contribuído para a 

continuidade da concentração de terras, à medida que elas passaram a ter valor econômico 

(maiores preços), também passou a ser nova fronteira agrícola, inicialmente destinadas à 

produção de arroz e, em seguida, para a produção de soja, com a chegada dos sulistas. 

Portanto, observa se que as terras de onde foram desalojados os Índios Caiapós têm se 

mantido nas mãos dos latifundiários, com apoio do Estado brasileiro, que não prioriza a 

distribuição de terras. 
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1.9 Organização espacial e socioeconômica 

É preciso apontar as mudanças ocorridas em Caiapônia ao longo de sua história 

recente. O município teve parte de seus domínios desmembrados para a formação de outros 

municípios, como Piranhas, Doverlândia e Palestina de Goiás entre outros. De acordo com 

IBGE CIDADES (2019), o município de Piranhas foi desmembrado em 1954 e elevado à 

condição de município pela Lei Estadual nº 812, de 14 de outubro de 1953; o município de 

Doverlândia, foi desmembrado e elevado à condição de município pela Lei Estadual nº 9.196 

em 1979. Outro distrito desmembrado é o atual município de Palestina de Goiás, pela Lei 

Estadual nº 10404, em 1989. De acordo, com a Prefeitura Municipal. 

Um fato importante é que Caiapônia, durante vários anos, tinha inserido em seu 

território os Distritos de Piranhas, Baliza, Bom Jardim, Aragarças, Doverlândia, 

Palestina de Goiás, e até mesmo parte dos Distritos do Estado do Mato Grosso 

como: Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia; hoje todos já emancipados. Aquele 

tempo as divisões eram feitas por prelazia, ou seja, títulos provinciais. Assim, pelo 

fato de vários títulos de imóveis terem sido registrados à época em que, tais Distritos 

pertenciam ao Município de Torres do Rio Bonito, atualmente Caiapônia, ainda se 

vê documentos que fazem referências a tais título. (PREFEITURA DE 

CAIAPÔNIA, 2019. s. p.).  

Atualmente a sede do município de Caiapônia localiza-se nas coordenadas geográficas 

51,855° de Longitude Oeste e 16,957° de Latitude Sul, na Microrregião Geográfica do 

Sudoeste de Goiás que, por sua vez, integra a Mesorregião Geográfica do Sul Goiano, no 

cruzamento das rodovias GO 221 e BR 158. Encontra-se entre 735 e 1.000 metros de altitude, 

com vegetação predominante de Cerrado, sua temperatura média anual de 23°c 

(PREFEITURA DE CAIAPÔNIA, 2019). Sua população total é de 16.757 habitantes (2010) e 

para o ano de 2018 a estimativa era de 18.505, a densidade demográfica, em 2010 era de 1,94 

hab./km² e sua unidade territorial é 8.635,129 km2 (IBGE CIDADES, 2019). O mapa 1 

demonstra a localização do município e os principais municípios desmembrados.  
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Mapa 1- Território do município de Caiapônia (GO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIEG. Org. Silva, Santiago Soares. 2018. 

 

Em relação à economia, infere-se que a agropecuária é a principal atividade econômica 

do município. De acordo, com dados do IMB (2019), em 2017 o rebanho bovino do 

município era de 432.000 cabeças, sendo assim, o 3º maior rebando do estado de Goiás e 55º 

nacional. A produção de soja em 2017 ocupava 95.000 mil hectares e a de milho 46.000 mil 

hectares. Dados sobre o PIB, expostos na Tabela 1, confirmam a importância da agropecuária 

para economia do município, observa-se que no período analisado, compreendido entre 2002 

e 2016, as atividades agropecuárias, com exceção de 2006, corresponderam por mais da 

metade do PIB do município. 

 

Tabela 1- Caiapônia (GO): Produto Interno Bruto - (2002-2016) 

Ano Agropecuária  % Industria % Serviços % Administração % Impostos  % 

Produto 

Interno 

Bruto 

2002 73.173 56,4% 6.667  5,14% 29.411  22,67% 15.055  11,61% 5.419  4,18% 129.725  

2006 69.982 46,6% 8.019  5,34% 40.661  27,09% 24.239  16,15% 7.201  4,80% 150.102  

2010 203.455 57,2% 22.098  6,21% 77.313  21,73% 40.162  11,29% 12.705  3,57% 355.733  

2014 273.916 53,5% 30.664  5,99% 121.431  23,70% 63.333  12,36% 22.937  4,48% 512.280  

2016 362.029 57,0% 32.684  5,15% 142.527  22,45% 72.416  11,41% 25.194  3,97% 634.850  

Fonte: IBGE. Org. Santiago Soares da Silva. (2018). 
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Um amplo estudo realizado IMB em 2012, denominado “Perfil e Potencialidades dos 

Municípios Goianos”, indicava que Caiapônia se apresenta com perfil de economia de médio 

porte com crescimento intermediário (com crescimento no intervalo de estagnados e 

dinâmicos), este potencial é em decorrência das atividades realizadas no campo. 

Nesse sentido, foi utilizado o montante do PIB municipal de 2009 e a taxa de 

crescimento nominal referente ao período de 2002 a 2009. Através do valor do PIB 

foi possível identificar os municípios como de elevado, médio e pequeno porte 

econômico. (IMB, 2012, p. 05). 

De acordo com dados do IMB (2012), Caiapônia se destacava na produção soja, 

milho, arroz, até então como 6º maior produtor do Estado, possuindo ainda o 3º rebanho de 

bovinos para corte, e um expressivo rebanho leiteiro (produção de leite). Outras atividades 

que estavam sendo desenvolvidas de grande potencial, eram a produção de carvão vegetal, 

atividades industriais e extração de calcário, além do turismo devido às inúmeras cachoeiras e 

cavernas do município. 

Quanto à população municipal, era 28.632 habitantes no ano de 1980 (CENSO 

DEMOGRÁFICO, 1980), reduzindo-se para 16.757 (CENSO DEMOGRÁFICO, 2010), no de 

2010. Sobretudo, no recorte temporal entre as décadas 1980 a 1990, em termos de população 

absoluta, houve uma perda de 11.875 habitantes, que em percentuais representou redução de 

41,5%. Esta perda populacional foi bastante significativa para este relativo curto período de 

tempo (IMB, 2019). Se faz necessário, assim, mencionar que no período de coleta de dados 

para os Censos Demográficos de 1980 e 1990, os atuais municípios de Doverlândia e 

Palestina de Goiás ainda pertenciam município de Caiapônia, como distritos. A emancipação 

destes distritos explica parte da considerável redução da população absoluta do município. 

Na década de 1980, o número de indivíduos residindo no campo correspondia a 54,7% 

em números absolutos, ou seja, 15.677 habitantes da população (incluindo os atuais 

municípios de Caiapônia, Doverlândia e Palestina de Goiás), demostrando a característica de 

população predominantemente rural naquele período. No entanto, após a década de 1990, 

ocorreu a inversão na quantidade de pessoas residindo entre a cidade e o campo. É necessário 

destacar que parte da população urbana do município desempenha atividades típicas do 

campo ainda hoje, devido à importância do setor agropecuário na economia local. 
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Tabela 2 – Caiapônia (GO): dinâmica da população total, rural e urbana – 1980 a 2010. 

ANO RURAL % URBANA % TOTAL 

1980 15.677 54,7% 12.955 45,3% 28.632 

1991 4.326 31,1% 9.589 68,9% 13.915 

2000 3.854 26,3% 10.819 73,7% 14.673 

2010 4.488 26,8% 12.269 73,2% 16.757 

Fonte: IBGE, IMB. Organização: Santiago Soares da Silva (2017). 

 

Quanto à população rural, houve abrupta queda do número de habitantes entre os 

anos de 1980 a 1990, de 11.351 pessoas em números absolutos, em termos percentuais 

representou uma queda de 72,4%.  A partir dos anos 2000, não houve queda em números 

absolutos da população rural, mas não houve também crescimento expressivo, pelo contrário 

ocorrendo acréscimo de 634 habitantes em termos absolutos, em termos percentuais 16,4 % 

(CENSO DEMOGRÁFICO, 2010). A inversão no panorama ocorre justamente no período de 

criação dos Assentamentos Rurais no município pelo INCRA. De acordo com Sparovek 

(2003), a geração de emprego no meio rural contribui para redução do deslocamento da 

população rural. 

A elevada concentração da propriedade da terra no Brasil é um dos principais fatores 

responsáveis pela expulsão da população rural. Isso decorre da dificuldade de acesso 

ao principal meio de produção agrícola que é a terra. Não encontrando alternativas 

de sobrevivência e desenvolvimento no campo, resta a opção de migrar para as 

cidades. A geração de empregos no meio rural pode contribuir decisivamente para a 

redução desse deslocamento populacional, ao mesmo tempo em que pode fortalecer 

as pequenas cidades próximas aos assentamentos, através da dinamização de suas 

atividades econômicas. A combinação desses fatores pode contribuir para uma 

saudável descentralização e desconcentração urbana. (SPAROVEK, 2003, p. 24). 

A comparação entre dados permite observar que no estado de Goiás, no ano 2000, a 

população rural correspondia a 12,1%, enquanto, 2010, apenas 9,7%. Assim, a média da 

população rural do município é bem superior à média estadual nestes anos. 

 

Tabela 3 – Estado de Goiás: dinâmica da população total, rural e urbana – 1980 a 2010. 

ANO  RURAL  % URBANA  % TOTAL  

1980 1.013.202 32,5% 2.107.923 67,5%                 3.121.125  

1991 771.227 19,2% 3.247.676 80,8% 4.018.903 

2000 606.583 12,1% 4.396.645 87,9% 5.003.228 

2010 583.074 9,7% 5.420.714 90,3% 6.003.788 

Fonte: IBGE, IMB. Organização: Santiago Soares da Silva (2018). 
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É perceptível que, em termos percentuais, os dados da Microrregião do Sudoeste de 

Goiás são muito próximos dos dados do estado, com variação percentual de apenas 0,9 %, à 

exceção do ano de 2000. No ano de 2010, o percentual é superior em apenas 0,3%. 

 

Tabela 4 – Microrregião Sudoeste (GO): Dinâmica da população rural/urbana – 1980 a 2010. 

Fonte: IBGE/DATASUS. Org.: Silva, Santiago Soares (2018) 

 

Porém, no recorte temporal (2000-2010), no município de Caiapônia, a população 

rural ficou em torno de 26%. Assim, em Caiapônia a população residente no campo é superior 

aos índices da Microrregião e do estado de Goiás. Deste modo, pode-se inferir que a criação 

dos assentamentos em Caiapônia possivelmente influenciou no número de indivíduos 

residindo no campo. Isto considerando até o ano de 2010, quando estavam estabelecidos 11 

dos atuais 13 assentamentos. O número oficial de famílias assentadas, informado pelo 

INCRA, é de 580 famílias. De acordo com Girardi (2008) a estimativa de famílias em 

ocupações e assentadas calcula-se a média em torno de cinco pessoas por família. Nesta 

perspectiva, os Assentamentos Rurais de Caiapônia, comportariam 2.770 pessoas, 

representado 61,7% da população rural ou 16,53% da população total do município. 

Entretanto, deve-se considerar que a quantidade de famílias nos assentamentos rurais pode ser 

inferior ou superior aos dados oficiais, pois ocorre que muitos filhos de assentados rurais na 

fase adulta saem da propriedade ou ao estabelecerem suas próprias famílias passam a morar 

na mesma parcela que os pais. 

A quantidade de famílias nos assentamentos pode ser inferior, em projetos de 

assentamentos não totalmente ocupados, o que pode ocorrer no início da 

implantação, ou superior, no caso de outras famílias que passam a viver nos lotes 

com as famílias beneficiárias. (GIRARDI, 2019, s.p). 

De toda forma, compreende-se que a criação dos assentamentos rurais pelo INCRA, 

possibilita que pessoas permaneçam no campo, isto tem influência direta na população 

urbana. De acordo com Fernandes, Welch e Gonçalves (2012), a população urbana 

representava 84% da população brasileira em 2010 (CENSO – IBGE). Este crescimento da 

população urbana vem gerando vários problemas sociais, tais como: a carência de moradias, 

ANO RURAL  % URBANA % TOTAL  

1980 65.349 29% 159.191 71% 224.540 

1991 53.694 19% 233.465 81% 287.159 

2000 43.910 13% 300.467 87% 344.377 

2010 45.966 10% 400.467 90% 446.433 
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de transportes, de empregos, de saneamento básico, de atendimento médico-hospitalar, a 

poluição ambiental, segurança pública e alimentação com baixa qualidade. É preciso somar a 

esta análise, que o crescimento das cidades tem acontecido de modo desordenado no Brasil. 

Isto tem provocado problemas de ordem ambiental, econômica e social, deixando em 

situação de vulnerabilidade as pessoas com menor poder aquisitivo que, muitas vezes, se 

veem obrigadas a viver no subemprego ou trabalhos com baixa remuneração. Estes autores 

apontam que a Reforma Agrária, neste contexto, é uma alternativa para o desenvolvimento do 

espaço agrário e urbano. Porém, deve ser implementada não apenas como política de 

distribuição de terras, mas com condições para promover a produção, lazer, cultura e a 

participação política das populações. 

A reforma agrária nesse contexto é uma alternativa para o desenvolvimento do 

espaço agrário quanto do espaço urbano, uma vez que com a democratização do 

acesso à terra e criação de condições para que as populações se fixem no meio rural, 

promoveria uma desaceleração do crescimento das cidades e até mesmo um retorno 

de famílias de origens camponesas residentes nas cidades para o espaço rural. 

(FERNANDES; WELCH; GONÇALVES, 2012). 

De acordo, com Fernandes, Welch e Gonçalves (2012. p.57), “A Via campesina e os 

movimentos sociais de trabalhadores, como exemplo, MST e o MPA [...] defendem política 

de reforma agrária e executam projetos para o desenvolvimento territorial rural e urbano 

alternativo ao modelo do capital monopolista”. Nesta perspectiva, possivelmente, a 

constituição de assentamentos rurais do INCRA no município contribuiu para que não 

ocorresse uma onda migratória ainda maior do campo para a cidade. Com isso, a redução do 

potencial aumento de problemas sociais na cidade, conforme mencionados anteriormente. 

Quanto à qualidade de vida da população, inicia-se a análise a partir do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), metodologia proposta pela ONU, que, mesmo 

sendo de cunho quantitativo e com falhas, pode fornecer certa noção do patamar de 

desenvolvimento humano. Segundo dados disponibilizados pelo IMB, houve melhoria na 

qualidade de vida da população caiaponiense, considerando o recorte temporal de 1991-2010. 

Tabela 5 – Caiapônia (GO): IDHM – (1991/2000/2010)  
Ano  IDHM  IDHM Ranking IDHM_E Ranking 

Educação 

IDHM_L Ranking 

Longevidade 

IDHM_R Ranking 

Renda 

1991 0,442 78° 0,206 115° 0,702 18° 0,599 47° 

2000 0,562 121º 0,367 138° 0,783 56° 0,617 121° 

2010 0,693 134° 0,588 139º 0,808 213° 0,701 83° 

Fonte: IMB. Org. Santiago Soares da Silva. 
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Segundo dados fornecidos pelo IMB, o índice de Gini do município, para mensurar a 

concentração de renda, era de 0,57, em 1991, 0,56, em 2000 e 0,53, em 2010. Os índices 

IDHM e Gini apontam para uma leve melhoria na condição de vida e na redução da 

desigualdade econômica da população do município nas últimas décadas. No entanto, seria 

imparcial ou incoerente atribuir essa melhora nos índices de desenvolvimento humano e de 

concentração de renda somente ao fato da criação dos assentamentos rurais pelo INCRA no 

município. Sobretudo, porque não houve melhoria muito expressiva e, ainda, porque nos 

últimos anos houve melhora na renda do povo brasileiro, principalmente durante os governos 

do Partido dos Trabalhadores (PT), que adotaram políticas de redução dos níveis de 

desemprego e aumento real do salário mínimo. Porém, não se pode descartar que a 

constituição de assentamentos rurais pode influenciar na melhora da qualidade de vida, 

principalmente do assentado, conforme aponta o estudo elaborado por Leite et al. (2004) em 

assentamentos rurais no Sudeste do Pará, no entorno de Brasília (DF), e no Ceará, dentre 

outras localidades. Assim, 

[...] acesso à terra permite às famílias dos assentados uma maior estabilidade e 

rearranjos nas estratégias de reprodução familiar que resultam, de modo geral, em 

uma melhoria dos rendimentos e das condições de vida, especialmente quando se 

considera a situação de pobreza e exclusão social que caracterizava muitas dessas 

famílias anteriormente ao seu ingresso nos projetos de assentamento (LEITE et al., 

2004.p. 233). 

Nesta perspectiva, é importante aprofundar a análise de quais efeitos na dinâmica 

espacial ocorreram com a inserção de assentamentos, pois de acordo com dados do INCRA 

(2012) e do Censo Agropecuário (preliminar) do IBGE (2017), mesmo com a inserção dos 

assentamentos, a partir do final da década 1990, ainda permanece forte a concentração de 

terras no município em estudo. Assim, o município de Caiapônia ainda apresenta 

características de predomínio de latifúndios, concentrando a propriedade da terra. Porém, a 

criação destes assentamentos representa um certo avanço no sentido do desenvolvimento 

socioeconômico e rural, de promoção da justiça social. Contundo, considera-se que a política 

de Reforma Agrária oficial, equivocadamente denominada assim, sequer possibilitou 

desconcentrar a propriedade da terra na escala do município. Daí, não pode ser chamada de 

Reforma Agrária de modo pleno, pois tem atuado de modo restrito e pontual. 
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2 CONSTITUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

ESTABELECIDOS PELO INCRA EM CAIAPÔNIA (GO) 

A Lei 8.629 de 25 de fevereiro de 1993 estabelece que o Minifúndio é o imóvel rural 

com área inferior a 1 (um) módulo fiscal; Pequena Propriedade é o imóvel de área 

compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; Média Propriedade é o imóvel rural 

de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) módulos fiscais; Grande Propriedade, o 

imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais. E, de acordo com o INCRA (2018) 

o módulo fiscal do município de Caiapônia é de 60 hectares. 

Porém, devido a limitações decorrentes da forma como os dados são disponibilizados 

pelo Censo Agropecuário, em categorias/estratos pré-estabelecidos, se faz necessário realizar 

a adequação/aproximações destes valores para a realidade do módulo fiscal do município para 

compreender a estrutura fundiária. Desta forma, considera-se que o estabelecimento de porte 

pequeno em Caiapônia seria aquele que possui de 0 até menos de 200 hectares, porte médio 

de 200 até menos 1.000 hectares e porte grande acima de 1.000 hectares  

Tabela 6 – Município de Caiapônia (GO): estrutura fundiária – censo agropecuário 2017 

ESTRATOS DE 

ESTABELECIMENTO (ha) 

NÚMERO  

ESTABELECIMENTOS  
% ÁREA (ha) %  

Mais de 0 a menos de 200 ha 1.270 68,17% 67.642,72 10,60% 

De 200 a menos de 1000 ha 420 22,54% 206.619,60 32,37% 

De 1.000 acima 173 9,29% 364.086,33 57,04% 

Total do número de 

estabelecimentos  
1.863 

Total de 

hectares  
638.348,65 100% 

Fonte: IBGE6/SIDRA. Org. Santiago Soares da Silva, 2019.  

 

A partir destas adequações, os dados indicam que os estabelecimentos rurais 

compreendidos como de porte pequeno são 1.270, correspondendo a 68,17% do total de 

estabelecimentos e, portanto, constituem mais da metade em número de estabelecimento, 

contudo, sua área seria de 67.642,72 hectares, correspondendo apenas a 10,60% dos 

                                                 
6 Neste trabalho não foi considerado – Os dados das unidades territoriais com menos de 3 (três) hectares 

apresentados nos resultados preliminares do Censo Agropecuário (2017) com caracter X. No município são 

indicadas 2 (duas) propriedades acima de 10.000 (ha) e 1 (uma) Mais de 0 a menos de 0,1 nesta condição. Essa 

diferença corresponde a 24.926,07 (ha). Portanto a área rural real do município é de 663.274,72 (ha). Também se 

optou neste estudo por considerar os minifúndios em conjunto com a categoria de pequenas propriedades, pois 

de acordo com os dados preliminares do Censo Agropecuário foram identificados apenas 02 estabelecimentos 

rurais neste estrato/categoria. 
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638.348,65 hectares já estratificados pelo Censo Agropecuário como área rural do município. 

Os estabelecimentos compreendidos como de porte médio são 420, correspondendo a 22,54% 

do total de estabelecimentos, ocupando 206.619,60 hectares, ou seja 32,37% da área. Os 

estabelecimentos compreendidos como de porte grande são 173, correspondendo a 9,29% do 

total de estabelecimentos, todavia ocupam 57,04% da área total, equivalente a 364.086,33 

hectares. Fica portando, evidenciado que a partir dos dados preliminares do Censo 

Agropecuário do IBGE (2017), o município tem em menor proporção estabelecimentos, 

caracterizados pela lei 8.629/93 como sendo latifúndios, porém, estes abarcam a maior parte 

da área. Situação semelhante e identificada a partir da análise sobre os dados fornecidos pelo 

INCRA (2012). 

Antes, contudo, é mister destacar que existem diferenças metodológicas no que tange 

ao levantamento de dados sobre a estrutura fundiária entre o INCRA e o IBGE (2017)7. 

Enquanto este “considera, nos Censos Agropecuários, os estabelecimentos agropecuários”, o 

INCRA “[...] elabora o cadastro dos imóveis rurais através da declaração dos proprietários ou 

posseiros e, por isso, comporta o caráter jurídico da estrutura fundiária, de forma que um 

imóvel pode ser uma propriedade ou uma posse” (GIRARDI, 2015, p. 318). Assim, mesmo 

apresentado uma análise da estrutura fundiária a partir do IBGE, optou-se também por 

apresenta-la a partir dos dados do INCRA. Para sua realização, recorreu-se a um exercício 

comparativo entre os dados do INCRA, sobre a estrutura fundiária do município, com a 

inserção das parcelas dos Assentamentos rurais do INCRA como imóveis rurais8. 

Destaca-se que esta metodologia está sendo desenvolvida pelo Prof. Dr. Sedeval Nardoque 

em conjunto com rede DATALUTA 

A necessidade de realizar este exercício, acontece porque os assentados rurais de 

Caiapônia, de acordo com STR, ainda não possuem o documento/título definitivo de 

propriedade da terra. Desta forma, as parcelas dos assentamentos rurais do município não 

constam nos dados oficiais do INCRA, como imóveis rurais. Todas as parcelas existentes 

num P.A estão colocadas como único imóvel rural, pois as matrículas dos imóveis 

desapropriados não foram desmembradas, permanecendo sob titulação em nome do INCRA. 

Tendo o INCRA emitido apenas o Certificado de Concessão de Uso (CCU), portanto, isso 

significa que a terra está titulada diretamente ao mesmo órgão.  

                                                 
7 Para saber as metodologias adotadas pelo INCRA e IBGE; leia: Cartografia Geográfica Crítica e o 

Desenvolvimento do 'Atlas da questão Agrária Brasileira' 
8. Para saber mais leia o artigo disponível nos Anais do ENGA 2018: NARDOQUE, S. KUDLAVICZ, M. 

Assentamentos Rurais em Mato Grosso do Sul e proposta de Ensaio metodológico para análise de 

desconcentração fundiária. 
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Sobre os dados do INCRA, concorda-se com Girardi (2015), que mesmo que estes 

possam apresentar certas fragilidades por sua natureza declaratória, não podem ser 

descartados ou inutilizados, “[...] Esses possíveis desvios nos dados do INCRA não os 

inutilizam, pois, essas práticas ilegais, por mais numerosas que possam ser, não se aplicam à 

maioria dos detentores” (GIRARDI, 2015, p. 318). Este autor ressalta que “Os dados do IBGE 

também são declaratórios e não estão totalmente isentos desses possíveis desvios, porém, em 

virtude de sua finalidade censitária, acreditamos que haja menos interesse dos produtores em 

fornecer informações falsas” (GIRARDI, 2015, p. 318). 

Para execução do exercício, foram usados os dados da estrutura fundiária do INCRA 

(2012). Para tal, realizou-se a divisão da área dos assentamentos pelo número de famílias 

assentadas para se chegar no tamanho médio de cada lote dos assentamentos. Neste sentindo, 

realizou-se o “isolamento” dos assentamentos, conforme área em relação aos estratos de 

tamanho de propriedades do INCRA. Também foi considerado que cada assentamento 

equivalia a uma propriedade rural anterior à implementação do mesmo. Tem-se a 

compreensão que existem tamanhos diferenciados na área média dos lotes entre os 

assentamentos, isto se deve: A) o INCRA não obedecer a um padrão homogêneo em relação 

ao tamanho dos lotes ou parcelas distribuídas aos agricultores familiares. Dentro do próprio 

P.A divergem-se o tamanho da parcela em virtude da qualidade dos solos (quanto maior a 

fertilidade do solo menor a área); B) Área usada com base no cálculo compreende também as 

áreas de Reservas Legais. Portanto, o tamanho médio obtido não corresponde à área 

efetivamente utilizada pelo assentado rural. 

No início da execução do exercício, observou-se que os dados do INCRA divergem da 

realidade da área territorial total do município. Sendo que, de acordo com os dados do IBGE 

(2018), a área territorial total do município é de 8.635,13 km², equivalente à 863.512,9 ha. No 

entanto, os dados do INCRA são de 1.117.617,54 ha, que convertidos equivalem à 11.176,2 

km², havendo diferença de 2.541,07 km² ou ainda 254.104,64 hectares excedente ao limite 

territorial do município. Esta situação é recorrente no estado de Goiás, de acordo com 

Teixeira Neto (2011). 

As incoerências (áreas de propriedades rurais maiores que as de alguns municípios, 

ou, inversamente, demasiadamente pequenas, por exemplo) são numerosas e elas 

podem explicar muitos aspectos da mal contada história das estatísticas rurais em 

nosso Estado [...] (TEIXEIRA NETO, 2003, p. 137) 

De acordo com autor supracitado, este fato ocorre em praticamente todas as 

Microrregiões Geográficas Goianas, principalmente aquelas em que a atividade agropecuária 
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constitui a base da economia. Para Girardi (2015), a discrepância nos dados do INCRA, pode 

ocorrer devido a omissão ou ampliação na declaração, seja para não revelar terras 

improdutivas ou ampliar o acesso ao crédito rural. 

O cadastro do INCRA é abastecido com dados de natureza declaratória, não havendo 

conferências com informações dos cartórios de registro de imóveis, o que indica a 

fragilidade do sistema. A declaração de uma área superior ou inferior à área real do 

imóvel pode ter como objetivo a redução de impostos, omissão de terras 

improdutivas, ampliação de crédito rural e grilagem de terras. Por isso, devemos 

considerar possíveis desvios principalmente no tamanho da área dos imóveis rurais e 

subutilização das terras (GIRARDI, 2015, p. 318). 

Outro aspecto apontado por moradores e comerciantes da região é que tempos atrás 

era prática comum a compra de áreas apenas com intuito de estabelecer área de reservas 

ambientais. Em alguns casos, os compradores não conheciam as áreas adquiridas e ainda com 

auxílio de cartórios, registravam terras inexistentes ou até mesmo, obtinha-se registros de 

áreas já documentadas. Assim, são “terras apenas nas escrituras”. Outras hipóteses que podem 

ser levantadas são as incoerências nos dados do INCRA ou ainda, podendo se chegar à 

grilagem de terras. 

Voltando ao exercício, este se deu através do comparativo entre dois cenários pré-

estabelecidos: 1º) Estrutura fundiária com o número de propriedades, com base em dados 

fornecidos pelo INCRA (2012) e o 2º) Estrutura fundiária com a inserção das parcelas dos 

Assentamentos rurais do INCRA como imóveis rurais. Isto porque, conforme mencionado 

anteriormente, ainda não houve a titulação das parcelas, dessa forma subentende que as terras 

onde se situa cada assentamento estão vinculadas ao INCRA, sendo um único imóvel rural. 

Em ambas as situações se tomou por base para averiguar a participação da pequena, média e 

grande propriedade, a lei 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária) e do módulo fiscal (INCRA, 

2018). 

Lembrando que conforme o módulo fiscal do município, a pequena propriedade 

(englobando minifúndio) do município seria de 0 a 240 hectares, enquanto a média a partir de 

240 até 900 hectares e a grande propriedade superior a 900 hectares. Mas, assim como Censo 

Agropecuário, os estratos disponibilizados pelo INCRA não permitem, neste momento, fazer 

a avaliação fiel ao que se estabelece na Lei 8.629/1993 com base no módulo fiscal para 

determinar a categoria da propriedade. Adotou-se, portanto para realizar o exercício a 

seguinte classificação: propriedades de até 250 hectares (pequena propriedade); a partir de 

mais de 250 até 1.000 hectares (média propriedade) e acima de 1.000 hectares (grande 

propriedade), visando aproximar os valores do que é estabelecido como módulo fiscal do 

município e a classificação do INCRA. 
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Na Tabela 6 estão organizados os resultados obtidos com o exercício comparativo. 

Sendo que do lado direito estão dispostos os resultados na perspectiva dos dados oficiais do 

INCRA, enquanto do lado esquerdo estão apresentados os resultados obtidos a partir da 

inserção das parcelas/lotes dos P. As como sendo imóveis rurais/propriedades. Observa-se que 

o número de propriedades de área inferior a 25 hectares permaneceu estável, as alterações -

ocorreram principalmente entre o número de propriedades de 25 a 50 e de 50 a 100 hectares. 

Sendo que nesta primeira categoria, teria saltado de 345 para 445, em termos percentuais um 

aumento de aproximadamente 29%, enquanto entre 50 e 100 passou de 450 para 930, um 

aumento de aproximadamente 107%. Esses estratos mencionados são justamente o tamanho 

os lotes presentes nos Projetos de Assentamentos do município. Desta categoria em diante 

praticamente não houve alterações. 

 

Tabela 6 – Caiapônia (GO): estrutura fundiária categorização INCRA – 2012/ Exercício- 

Estrutura Fundiária 

 Estrutura Fundiária INCRA - 2012 Estrutura fundiária com a inserção das parcelas 

dos Assentamentos rurais do INCRA como 

imóveis rurais 
CATEGORIA Nº 

PROPRIEDADES 

% ÁREA  

(ha) 

% Nº 

PROPRIEDADES  

% ÁREA  

(ha) 

% 

2 a menos de 

5 

19 0,65% 78,51 0,01% 19 0,54% 78,51 0,01% 

5 a menos de 

10 

42 1,43% 351,59 0,03% 42 1,20% 351,59 0,03% 

10 a menos 

de 25 

215 7,30% 3.831,95 0,34% 215 6,12% 3.831,95 0,34% 

25 a menos 
de 50 

345 11,71% 13.263,22 1,19% 445 15,66% 17.244,60 2,00% 

50 a menos 

de 100 

450 15,28% 32.742,66 2,93% 930 23,49% 61.534,53 5,05% 

100 a menos 

de 250 

810 27,50% 134.773,62 12,06% 810 23,06% 134.773,62 12,06% 

250 a menos 

de 500 

497 16,88% 182.801,77 16,36% 496 14,12% 182.480,45 16,33% 

500 a menos 

de 1000 

336 11,41% 241.609,97 21,62% 333 9,48% 239.109,95 21,39% 

1000 a menos 

de 2000 

137 4,65% 186.264,56 16,67% 135 3,84% 183.383,28 16,41% 

2000 a menos 
de 2500 

37 1,26% 82.502,69 7,38% 34 0,97% 75.322,27 6,74% 

2500 a menos 

de 5000 

48 1,63% 161.938,33 14,49% 46 1,31% 154.718,83 13,84% 

5000 a menos 

de 10000 

6 0,20% 39.446,91 3,53% 4 0,11% 26.776,19 2,40% 

10000 a 
menos de 

20000 

3 0,10% 38.011,76 3,40% 3 0,09% 38.011,76 3,40% 

  2945 100% 1.117.617,54 100% 3512 100% 1.117.617,54 100% 

         

Fonte: DATALUTA/INCRA. Org. Silva, Santiago Soares. 2018. 
* Para esta análise consideramos o P.A São Domingos, embora esteja originalmente classificado com pertencente ao município vizinho de 

Piranhas, parte da sua área pertence à Caiapônia. O cálculo da área pertencente ao município de Caiapônia foi obtido por meio de 

geoprocessamento. 
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No primeiro cenário, os dados disponibilizados pelo INCRA (2012) indicam que há 

predomínio em número de imóveis compreendidos como classe de pequenas propriedades (até 

250 hectares) em termos percentuais, sendo 63,87 %. Em termos absolutos, seriam 1.881 

propriedades de um total de 2.945. Os imóveis rurais compreendidos como médias 

propriedades correspondem a 28,29%, e os compreendidos como grandes propriedades seriam 

apenas 7,84 %. Nesta perspectiva, o número de pequenas propriedades representa a maioria 

das propriedades do município. Em números seria aproximadamente oito vezes em relação ao 

conjunto das grandes propriedades e, ainda mais de duas vezes o número de médias 

propriedades. 

No segundo cenário proposto (exercício) também ocorre o predomínio do número de 

pequenas propriedades, que no caso seriam de 70,07%. Em números absolutos 2.461 das 

3.512 propriedades. O número de médias propriedades corresponderia a 23,6%, enquanto, as 

grandes propriedades corresponderiam a apenas 6,32%. Ou seja, mesmo considerando as 

parcelas como propriedades, ainda é bastante reduzida a alteração trazida na estrutura 

fundiária no contexto municipal. Embora tenha ocorrido aumento do número de pequenas 

propriedades em 6,2 pontos percentuais em relação aos 63,87 % anterior. Este exercício 

permite deduzir que a redução do número de grandes propriedades foi de apenas 1,52 pontos 

percentuais e das médias propriedades de 4,69. Conforme se verifica no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Caiapônia (GO): Comparativo do número de  propriedades rurais – INCRA 

(2012) e Estrutura fundiária com a inserção das parcelas dos assentamentos rurais do INCRA 

como imóveis rurais 

 

Fonte: INCRA. ORG. Silva, Santiago Soares. (2018). 
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A simples análise pelo número de propriedades leva a interpretação equivocada de que 

não ocorre a concentração de terras no município. Porém, quando se remete à área ocupada 

imóveis rurais a partir das classes (grande; média e pequena) pode se perceber o nível da 

elevada concentração fundiária existente no município. 

A área ocupada pelos imóveis no primeiro cenário (Estrutura fundiária INCRA – 

2012) compreendidos como grandes propriedades ocupam 45,47%, as médias propriedades 

perfazem 37,97% e as pequenas propriedades apenas 16,56%. Enquanto que, no segundo 

cenário (exercício) as grandes propriedades corresponderiam à 42,79%, as médias 

propriedades 37,72% e as pequenas propriedades ocupariam apenas 19,49%. Ou seja, é o 

indício que permanece ainda forte concentração da propriedade da terra, tendo em vista que 

no segundo cenário (exercício) apenas 6,32 % (grandes propriedades) das propriedades 

deteriam 42,79% da área rural do município.  

Gráfico 2 - Caiapônia (GO): Comparativo de área das  propriedades rurais – INCRA (2012) e 

Estrutura fundiária com a inserção das parcelas dos assentamentos rurais do INCRA como 

imóveis rurais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCRA. ORG. Silva, Santiago Soares. (2018). 

 

Em suma, os dados obtidos no exercício com os dados do INCRA (2012), comparados 

ao cenário com parcelas de assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA, como sendo 

propriedades, revelam que houve um acréscimo de 2,96% de área ocupada por pequenas 

propriedades. Porém, ainda é expressivo o domínio das grandes e médias propriedades que 

ocupam 80,51 % da área. A redução na área ocupadas por grandes propriedades foi de apenas 

2,68%. Deste modo, fica evidente que é preciso avançar muito para reduzir a desigualdade no 
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acesso à terra em Caiapônia. Ainda mais que em trabalhos de campo efetuados no município, 

é perceptível a existência de áreas subutilizadas, que poderiam estar à disposição de pessoas 

que querem produzir, não apenas a tê-las como garantir de empréstimos, usando como fator 

especulador de mercado. Neste sentido, para aprofundar a análise sobre a concentração de 

terras, foi necessário recorrer ao Índice de Gíni 

2.1 Índice de Gini de concentração da terra no município de Caiapônia 

Este índice vem sendo utilizando para avaliar desigualdade. Em geral é utilizado em 

estudos de desigualdade e distribuição da renda, porém tem sido empregado também para 

mensurar a concentração de terras, passando a ser indicador dos níveis de desigualdade na 

distribuição de terras. De acordo com os dados apresentados pelo Dataluta (2015) no 

Relatório Brasil de 2014, o Índice de Gini da estrutura fundiária brasileira era de 0,816. Isto é 

um indicativo de alta concentração da terra no país, pois como se sabe quanto mais próximo 

de um neste índice, maior é a concentração.  

Quando se analisa a estrutura fundiária especificamente de Caiapônia, tomando por 

base dados da estrutura de 2012, de acordo com cálculos realizados pelo matemático Kliver 

Moreira Barros9 exclusivamente para esta pesquisa, obteve-se um resultado de 0,65. Destaca-

se que para tal, optou-se pela metodologia indicada por Alcântara Filho e Fontes (2005) com a 

seguinte fórmula: 

IG = 1 - ∑ (Yi + Yi – 1) (Xi - Xi – 1) (1) I = 1 

Conforme Alcântara Filho e Fontes (2005, p.70): 

Xi é a percentagem acumulada da população (proprietários de terra) até o extrato i; e 

Yi é a percentual acumulado da área ocupada. De acordo com a fórmula acima, o IG 

pode ser mensurado entre 0 e 1, sendo o valor zero correspondente à concentração 

nula e o 1 como concentração absoluta. Assim, à medida que se aumenta o IG, 

eleva-se o grau de desigualdade em questão.  

Sobre a classificação da concentração e terras por meio do Índice Gini, contribui 

Câmara (1949) apud Alcântara Filho e Fontes (2009. p.70). 

Índice de Gini Classificação 

0,000 a 0,100 Concentração Nula 

0,101 a 0,250 Concentração nula a Fraca 

0,251 a 0,500 Concentração Fraca a média 

0,501 a 0,700 Concentração Média a Forte 

0,701 a 0,900 Concentração Forte a Muito Forte 

0,901 a 1,000 Concentração Muito Forte a absoluta 

                                                 
9 Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual de Goiás (2004), Especialista em Matemática pela Faculdade do Noroeste de Minas 

(2010), MBA em Estratégias Gerenciais para o Agronegócio pela Fesurv - Universidade de Rio Verde (2010) e Docência do Ensino Superior 

pela Universidade de Rio Verde (2013). Mestre em Educação para Ciências e Matemática pelo IF Goiás - Jataí/GO (2015).  
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O resultado obtido foi idêntico em ambos cenários apresentados no exercício: 

Estrutura fundiária INCRA 2012 e Estrutura fundiária com a inserção das parcelas dos 

Assentamentos rurais do INCRA como imóveis rurais. Desta forma, pode-se afirmar que 

ambos os cenários colocados possuem elevada concentração de terras, pois de acordo com a 

classificação de Câmara (1949) a concentração de terras em Caiapônia é caracterizada como 

sendo média a forte (0,501 a 0,700) contribuindo para esta análise os resultados apresentados 

no Gráfico 2, que evidenciam que o latifúndio e a média propriedade detêm 83,44% área no 

primeiro cenário e 80,51% da área no segundo cenário. 

Destaca-se, portanto, mesmo que tenha ocorrido redução de 2,93% da área ocupada 

pela grande propriedade, ainda não é possível visualizar um panorama de redução da 

concentração de terras no referido município. Visto que no contexto municipal, isso se deu de 

forma muito pontual. Ainda mais porque as áreas ocupadas pelos assentamentos 

correspondem apenas a 32.773,25 (ha), equivalente à apenas 0,29% da área de 1.117.617,54 

ha ocupadas por todas as propriedades do município (INCRA,2012). Ou seja, a 

implementação dos assentamentos rurais pelo INCRA em Caiapônia trouxe, até o presente 

momento, efeitos ínfimos para reverter a concentração da propriedade da terra. Seria 

necessário o aumento considerável de terras destinadas à criação de assentamentos e, 

consequentemente, de famílias assentadas para reduzir efetivamente a desigualdade do acesso 

à terra. Neste sentido, concorda-se com Guimarães (1964): 

[...] que a luta pela conquista da terra, travada pelos pobres do campo contra a classe 

latifundiária, está presente em todos os momentos da nossa história, desde o remoto 

passado até os nossos dias. Ela é o fio condutor ao qual estão ligados todos os 

acontecimentos marcantes da vida rural brasileira; é o fator determinante e o 

elemento propulsor das insuficientes, mas significativas, transformações por que tem 

passado nossa agricultura. (GUIMARÃES, 1964, p. 188) 

Deste modo, entende-se que se pode atribuir a concentração de terras no município 

como sendo o reflexo do processo de ocupação nacional e regional, baseado na formação de 

grandes fazendas e no modelo econômico que se adota há tempos no Brasil, que em virtude de 

seu caráter rentista prima pela concentração de terras. Por isso, não se pode menosprezar os 

resultados da política da criação dos assentamentos realizada no município, pois ainda que a 

área em virtude da extensão do município seja ínfima e/ou pouco expressiva, é preciso 

considerá-la como conquista das longas lutas dos trabalhadores rurais pelo acesso a terra e 

que são 580 famílias, conforme dados do INCRA (2017) com acesso a terra. 

Na verdade, esse número total de famílias pode ser superior, considerando que, em 

visitas a campo, é perceptível que algumas parcelas abrigam mais de uma família, ou seja, 
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muitos filhos constituem famílias e os pais cedem parte da área para construírem residências e 

trabalharem. São famílias que não plantam somente as sementes, mas também a esperança de 

dias melhores. 

A realidade indica que a concentração, mas que as ações para outro paradigma já 

iniciaram e têm apresentado resultados ainda que incipientes, todavia diante do cenário de 

constituição e consolidação do latifúndio. Essa ruptura iniciou-se como atuação direta do 

Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Caiapônia e Palestina de Goiás (STR) e pessoas 

ligadas à Igreja Católica, mais tarde com atuação direta da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Certamente essas duas entidades tem papel importante na constituição dos assentamentos e, 

ainda hoje, atuam como pilares de sustentação dos assentamentos criados. Destaca-se a 

atuação da CPT, por meio dos agentes e técnicos, que têm prestado serviço de relevância às 

famílias assentadas, atuando principalmente no encaminhamento de demandas aos órgãos 

competentes, e na mediação de conflitos. 

2.2 Processo histórico-geográfico de formação dos Assentamentos Rurais de Caiapônia  

Segundo o Sr. L.N10 (Agente da Pastoral da Terra), o acesso a terra para os que hoje 

estão assentados só ocorreu mediante a pressão popular por meio do Sindicato dos 

trabalhadores Rurais (STR), da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 

(FETRAF), do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (SINTRAF) e o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Importante ressaltar que também 

houve contribuição de integrantes da Igreja Católica, posteriormente com atuação da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT). Os primeiros acampamentos no município surgiram a 

partir do final dos anos 1990 e desdobraram-se em inúmeros conflitos no processo de 

constituição, até mesmo, de confrontos diretos entre trabalhadores rurais e fazendeiros. 

Desta forma, em Caiapônia destaca-se inicialmente a mobilização dos chamados 

“sem-terra”, que são trabalhadores rurais que vislumbravam/vislumbram na terra a 

oportunidade de reprodução social e de melhoria nas condições de vida, se deu principalmente 

por meio do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Caiapônia e Palestina de Goiás (STR) e 

da militância política de membros da Igreja Católica, por meio da CPT. 

De acordo com Pereira, Mendes e Silva (2010), “A FETAEG criou o STR (Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais) em ‘Caiapônia, no dia 05 de abril de 1986. Desde então, as lutas 

sindicais resultaram no surgimento de oito projetos de assentamento no município”. Já o 

                                                 
10 Informações obtidas em longas conversas no âmbito do acompanhamento realizado por este agente da CPT 

nas pesquisas de campo, no decorrer dos anos de 2018 e 2019.  
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Movimento dos Sem-Terra (MST) teve atuação apenas mais recentemente, na criação do 

Assentamento Keno, também conhecido na região como “Três Morros” desde o ano de 2009. 

O relevante papel do STR foi demonstrado por Guimarães (2016): 

Associa-se esta não identificação do movimento/instituição que promoveram tais 

ocupações (pelo menos em alguma medida) a própria constituição dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais (STR’s) nesta Microrregião e no Brasil, que, além de trabalhar 

em prol das questões trabalhistas, incentivou o movimento de luta pela terra e 

organizou famílias para realizarem as ocupações, o que representou uma tendência 

nacional a partir da década de 1980. Os STR’s engendraram várias ocupações e 

instrumentalizaram juridicamente os trabalhadores envolvidos no processo, e foram 

responsáveis por boa parte destas ocupações, o que pode ser confirmado nos 

trabalhos de Katzer (2005) e Guimarães (2011) quando resgataram parte da história 

da luta pela terra em alguns municípios nesta microrregião (GUIMARÃES, 2016. 

s.p.). 

Segundo informações concedidas pelo assentado rural, o Sr. G.S, um dos primeiros a 

integrar grupos de trabalhadores rurais e que há tempos participa de movimentos sociais que 

reivindicam terras no município, foi no ano de 1999 que o primeiro grupo composto por 10 

famílias acampou nas margens da Rodovia GO-221, local próximo à região conhecida como 

“Montinho”, situado a aproximadamente 7 quilômetros do centro urbano de Caiapônia. Essas 

famílias foram retiradas por forças policiais, que desfilaram com o grupo nas ruas da cidade e 

as prenderam na Delegacia de Polícia do município, a mando dos fazendeiros locais; segundo 

o entrevistado, inclusive sem ordem judicial. Diante da situação, este grupo decidiu reforçar a 

caminhada pela terra. Então, formaram outro acampamento com mais 100 famílias, ainda na 

GO-221. Desta vez, próximos ao “Rio Bonito”, a cerca de 3 quilômetros da cidade. 

O fato curioso deste acampamento é que sua localização estava justamente em frente 

ao antigo prédio da FBC (Fundação Brasil Central), responsável pela implementação da 

“Marcha para Oeste”, ou seja, o projeto de ocupação oficial do Oeste do Brasil. Este local 

ainda recebeu por vários anos vários trabalhadores sem-terra. Este acampamento recebeu 

intensas pressões por parte da Polícia Militar, porém, as famílias foram acolhidas por um 

pequeno proprietário de terras da região, o Sr. D.A. Nas palavras do Sr. G.S “Defendeu nós lá 

[...] assinou um decreto, um documento que estava responsável daquele dia para frente com 

aquele grupo de famílias”. Ainda, de acordo, com o entrevistado, eles ficaram acampados no 

local por sete meses e, naquele período, planejaram as ações. Por meio de articulações, 

começaram a apontar as áreas improdutivas, que eram repassadas e vistoriadas pelo INCRA. 

Segundo Sr. G.S, na noite do dia 1 de maio de 1999, as famílias saíram do 

acampamento para ocuparem a fazenda Porterão, onde atualmente está localizado o P.A. 

Lagoa da Serra. Naquele momento, o acampamento contava com 110 famílias, porém, muitas 
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desistiram com medo das represálias e da repressão violenta. Ele estima que restaram 

aproximadamente 300 pessoas, que se deslocaram pela madrugada em caminhões para a 

fazenda. Neste trajeto, teve-se o cuidado de não realizar nenhuma ultrapassagem, a fim de 

evitar que os fazendeiros soubessem da ocupação. Assim, esta se tornou a primeira área 

ocupada no município. 

Para ter acesso à propriedade foi preciso quebrar o cadeado da porteira com machado. 

Segundo o entrevistado, ainda na parte da manhã, por volta das 9 horas, o proprietário da 

fazenda foi ao local. Chegando em alta velocidade e com manobras bruscas, conferiu a 

situação, se retirando em seguida. Naquele momento, as famílias formaram uma comissão, 

esperando a reação dele. No período da tarde do mesmo dia, às 14 horas, o proprietário 

compareceu novamente ao local com policiais e advogados para a retirada das famílias. 

A comissão formada pelos trabalhadores rurais exigiu o ofício com ordem judicial de 

reintegração de posse. Na ausência deste, as famílias permaneceram. No entanto, a polícia 

ficou no local para vigiar a área. No dia seguinte, a comissão foi até o Fórum de Justiça local. 

Em conversa com a juíza de direito, informou que havia 85 crianças no local visando 

sensibilizá-la. Mesmo assim, o grupo foi retirado da terra com ordem judicial acompanhados 

por representante do INCRA após três ou quatro dias. 

Os trabalhadores foram obrigados realizar um novo acampamento, desta vez formado 

às margens da Rodovia GO-465 (Caiapônia a Doverlândia). Ficando acampado neste local por 

aproximadamente dois meses. Durante todo esse período receberam orientações de advogados 

ligados às lideranças da Igreja Católica, sendo que após dois meses voltaram em definitivo 

para terra, que viria a se tornar o primeiro assentamento do município, denominado de P.A. 

Lagoa da Serra, em setembro de 1999. 

A partir da constituição deste primeiro projeto de assentamento no ano de 1999, se 

formaram outros, com apoio do STR, também pela Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Estado de Goiás (FETAEG) pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

Familiar do Estado de Goiás (FETRAF-GO) e CPT. Corrobora neste sentido Pereira, Mendes 

e Silva (2010.p. 5). 

Em Caiapônia os expropriados da terra foram mobilizados para a ação por meio de 

movimentos sociais que inauguraram na década de 1980 o processo de luta pela 

terra: FETAEG (Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás) e 

CPT (Comissão Pastoral da Terra) a fim de modificar a estrutura agrária dominante 

no município baseada em grandes propriedades rurais. Outros movimentos sociais 

que agiram na configuração do espaço agrário do município, a partir do ano de 2000 

foram o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e a FETRAF-GO 

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado de Goiás). 
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Na atualidade, são 13 projetos de assentamentos de Reforma Agrária instalados pelo 

INCRA no município de Caiapônia. Sendo que P.A Lagoa da Serra é constituído por três 

áreas distintas, porém próximas, organizadas em três associações (Lagoa da Serra, 

denominada 1º de Maio; Alcalina e Varjão) no município ou pelos próprios assentados e se 

convencionou a identificá-los como assentamentos distintos, (Assentamento Varjão; 

Assentamento Alcalina e Assentamento Lagoa da Serra) mas nos dados do INCRA11, 

conforme mencionado anteriormente estão agrupados em único assentamento. Vale destacar 

que, dentre todos os assentamentos, o único que se formou por intermédio da atuação direta 

do Movimento dos Sem- Terras (MST) foi o P.A Keno.  

 

Tabela 6 – Caiapônia (GO): assentamentos rurais – 1999 a 2017 
Nº DE 

P.As 

NOME P.A 

 (PROJETO DE 

ASSENTAMENTO) 

Nº FAMÍLIAS 

ASSENTADAS 

ÁREA P.A 

(Ha) 

DATA DE 

CRIAÇÃO 

 01 Lagoa da Serra 105 5.113,60 13/08/1999 

 02 Morrinhos 20 936,74 22/12/1999 

 03 Cachoeira Bonita 64 3.266,44 21/05/2002 

 04 Nossa Senhora da Abadia 39 2.442,06 21/05/2002 

 05 Conquista 34 2.269,96 10/12/2002 

 06 Nascente São Domingos 25 833,24 17/11/2005 

 07 Dom Carmelo Scampa 30 1.721,23 17/11/2005 

 08 Eldorado dos Carajás 29 1.160,04 01/08/2007 

 09 Keno 46 3.953,06 04/03/2009 

 10 Vale da Boa Vista 44 2.468,40 29/04/2009 

 11 Padre Ilgo 118 7.557,11 19/08/2010 

 12 Querência 18 730,04 11/11/2013 

 13 Morrinhos II 8 321,32 05/12/2013 

 
 

  580 32.773,25   
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional. 2017. 

(Org.) do autor. 

 

Na narrativa traçada pelo entrevistado e de acordo com os relatos obtidos junto a 

outros assentados, evidencia-se que a constituição dos Projetos de Assentamentos Rurais em 

Caiapônia foi resultado da luta de trabalhadores rurais que vislumbram na terra sua fonte de 

sustento da vida, estes por sua vez obtiveram êxito somente mediante a união, seja por 

sindicato, federação ou ainda movimento social. Quanto à localização destes assentamentos 

no território do município, se observa, por meio dos mapas, que eles não estão distribuídos de 

                                                 
11  Para verificar tal situação consulte Dados do INCRA Goiás – Painel de Assentamentos em: 

http://www.incra.gov.br/go  

http://www.incra.gov.br/go
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modo uniforme no território municipal, já que foram estabelecidos de maneira concentrada 

nas porções Norte e Nordeste. 

 

2.3   Distribuição espacial dos Assentamentos Rurais do INCRA em Caiapônia – GO 

No Mapa 2 é possível visualizar a distribuição espacial dos assentamentos, 

concentrados nas porções Norte e Nordeste do município, enquanto nas porções oeste e sul 

não há ocorrências de assentamentos rurais do INCRA na modalidade projeto de 

assentamento. Existem assentamentos rurais apenas na modalidade Crédito Fundiário, sendo o 

Banco da Terra Coopervida, situado próximo ao município de Doverlândia e o Torres do Rio 

Bonito, situado entre Caiapônia e Jataí - GO. 

Mapa 2 – Caiapônia- GO: Distribuição espacial dos Assentamentos Rurais/ INCRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SIEG/IBGE. Org. (s): Silva, Santiago Soares (2018). 
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É importante mencionar que na parte sul não foi estabelecido nenhum projeto de 

assentamento rural, precisamente na Cuesta do Caiapó, que é confrontante com os municípios 

de Rio Verde (GO) e Jataí (GO) reconhecidamente importantes produtores de grãos no âmbito 

nacional. A morfologia da cuesta apresenta relevo tabuliforme na parte superior, com solos e 

altitude propícios para a agricultura empresarial/capitalista. 

Figura 3 – Esquema morfológico da Cuesta do Caiapó – divisa de Jataí e Caiapônia – GO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CASSETI, Valter (2005).  

Sabe-se que a criação dos assentamentos rurais no Brasil, via de regra, sempre ocorre, 

sobretudo, por meio das pressões populares via movimentos sociais e sindicais. Isto devido à 

ausência de um efetivo plano de Governo que de fato promova a Reforma Agrária, que seja 

além da mera compensação social, mas como mecanismo de desenvolvimento 

socioeconômico. Conforme aponta Deininger (2000, p. 214), “Modelos econométricos 

agregados em nível nacional, bem como evidências em termos micro, confirmam que 

melhores distribuições de ativos reduzem a pobreza e produzem impactos na elevação da taxa 

de crescimento”. Talvez por isso nem sempre a criação dos assentamentos rurais tem em seu 

processo de formação, a área delimitada com características geomorfológicas e pedológicas 

que contribuíam para o efetivo desenvolvimento da família assentada.  

Para compreender a distribuição espacial dos projetos de assentamentos rurais, 

implementados pelo INCRA no município, procurou-se por meio do emprego de técnicas de 

geoprocessamento, via software livre Qgis, com dados compilados do Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil - DSR/INPE (TOPODATA) e do Sistema Estadual de 

Geoinformação de Goiás (SIEG) e do próprio INCRA, elaborar produtos cartográficos que 

permitissem análises da organização espacial dos assentamentos. Ou seja, verificar se de fato 

os assentamentos estão situados em áreas que são teoricamente de menor interesse do 
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agronegócio, que no caso, seriam as terras com solos com menor aptidão agrícola, com relevo 

de topografia ondulada e menores altitudes. Isto é importante a esta pesquisa, à medida que se 

relaciona com a capacidade produtiva da terra oferecida às famílias.  

 

2.4  Hipsometria dos Assentamentos Rurais (INCRA) no município de Caiapônia – GO 

A partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) disponibilizados pelo TOPODATA e 

por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG) Qgis, bem como suas aplicabilidades de 

geoprocessamento, em especial o plugin r. recort, foi possível determinar que os níveis 

altimétricos do município variam de 400 metros até níveis superiores a 1.000 metros. 

Conforme se observa na Tabela 9, cerca de 66,48% da área do município tem relevo com 

altimetria entre 600 e 800 metros. Diante de tal constatação, compreende-se, portanto, que o 

município não apresenta muita variação altimétrica.  

 

Tabela 7 – Caiapônia (GO): Hipsométria.  
Hipsometria (Metros)  Área (Hectares) % Área 

400 – 500   4.000,06 0,47% 

501 – 600  118.327,44 13,83% 

601 -700  326.976,38 38,20% 

701 – 800  241.948,46 28,28% 

801 – 900  106.845,80 12,49% 

900 – 1.000  52.236,35 6,11% 

Acima de 1.000   5.289,32 0,62% 

  TOTAL  855.623,81 100,00% 

Fonte: Topodata/SIEG. Org. Santiago Soares da Silva, 2018 

 

A análise do Mapa 3 permite ainda verificar que as áreas com maior altimetria de 

Caiapônia encontram se principalmente nas porções sul e sudeste, entre 800 a 1.000 metros, 

precisamente o ponto observado de maior altimetria foi de 1.049 m, especificamente na 

Cuesta do Caiapó, na parte superior denominada Planalto de Rio Verde, ou, como é 

popularmente é chamado “Chapadão”. Vale destacar que este planalto é a principal área de 

cultivo de grãos do município, conforme pode ser observado no Mapa 6 - Cobertura e Uso da 

Terra de Caiapônia - GO (2017), justamente como dito anteriormente, ser a área confrontante 

com os municípios de Jataí- GO e Rio Verde – GO importantes produtores de grãos.   

Enquanto os Projetos de Assentamentos Rurais estabelecidos pelo INCRA no 

município estão situados predominantemente entre 600 a 800 metros de altimetria, assim 

como se registrou no município como um todo, obviamente tendo alguns pontos de maior 
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elevação, em especial nos P.As Keno, Padre Ilgo; Nascente São Domingos, Nossa Senhora da 

Abadia, Boa Vista e Cachoeira Bonito, porém, não foi possível encontrar pontos com 

altimetria igual ou superior às encontradas no Planalto de Rio Verde (Chapadão). Portanto, é 

possível inferir que o padrão altimétrico dos assentamentos rurais é idêntico ao do município 

como um todo, enquanto que as áreas de maior altimetria do município têm uso do solo pela 

agricultura capitalista. Isto é evidenciado mais adiante pela pesquisa, precisamente por meio 

do Mapa 6 - Cobertura e Uso da Terra de Caiapônia - GO (2017). 

Mapa 3 – Altimetria do município de Caiapônia e a localização dos Projetos de 

Assentamentos Rurais do INCRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIEG/TOPODATA. Org.: Silva, Santiago Soares (2018) 
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Adotando uma abordagem de análise altimétrica restrita aos assentamentos rurais em 

estudo, observa-se que os P.As Cachoeira Bonita (6); Lagoa da Serra (3); Dom Carmelo 

Scampa (2); Morrinhos (4); Vale da Boa Vista (7) e Padre Ilgo (9), ou seja, seis 

assentamentos estão situados predominantemente em altitudes médias entre 701 e 800 metros. 

Enquanto que os assentamentos Nossa Senhora da Abadia (5); Conquista (13); Querência (10) 

Morrinhos II (11) Eldorados dos Carajás (12) foram implementados em áreas 

predominantemente com altitudes entre 600 e 700 metros. Já os assentamentos situados em 

maior altimetria são Nascente São Domingos (1) e Keno (8), que apresentam altimetrias entre 

701 a 800 metros. 

Tabela 8 - Caiapônia-GO: Hipsometria dos Projetos de Assentamentos Rurais  
Hipsometria (Metros)  Área (Hectares) % Área 

400 – 500   22.651 0,07% 

501 – 600  3.129.003 9,76% 

601 -700  18.842.753 58,78% 

701 – 800  9.236.700 28,81% 

801 – 900  827.053 2,58% 

900 – 1.000  1.215 0,0030% 

Acima de 1.000   0 0 

  TOTAL  32.059.375 0,07% 

Fonte: Topodata/SIEG. Org. Santiago Soares da Silva, 2018. 

 

A partir da Tabela 9, fica evidenciado que as áreas (ha) em que os assentamentos estão 

situados, tem menos de 10% com altimetria entre 400 e 600 metros, que 58,78% apresenta 

altimetria entre 601 a 700 metros, e que 28,81% está entre 701 a 800 metros. Desta forma, 

infere-se que 87,59% da área apresenta altimetria entre 600 e 800. E que apenas 3% da área é 

superior a 800. De modo que os assentamentos rurais estão principalmente situados em 

relevos com altimetria inferior a 800 metros e superior a 600 metros.  

 

2.5 Declividade dos Assentamentos Rurais (INCRA) Caiapônia- GO 

O Mapa 4 de declividade, foi elaborado obedecendo à metodologia adotada por 

Ramalho Filho e Beek (1995), que classificam o declive em termos percentuais: 

Plano/praticamente plano (0-3%); suave ondulado (3-8%); Moderamente Ondulado (8-13%); 

Forte Ondulado (8-20%); Forte Ondulado (20-45%); Montanhoso (45-75%); Escarpado (> 
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75%). Sua elaboração se deu a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE) disponibilizado 

pelo TOPODATA, tratado por meio do Qgis.  

Sobre a elaboração de mapa de declividade, a EMBRAPA (2006) afirma que a 

classificação das fases do relevo objetiva fornecer informações para o planejamento do uso do 

solo. A partir desta afirmação pode se atribuir que este tipo de mapa se tornou importante no 

planejamento territorial. No Mapa 4, é possível verificar que de maneira geral, predomina no 

município declividades menores que 13%, o que explicaria o fato dos assentamentos 

apresentarem um perfil de relevo com pouca declividade. 

 

Mapa 4 – Caiapônia (GO): declividade nos assentamentos rurais 

Fonte: SIEG/TOPODATA. Org.: Silva, Santiago Soares (2018). 
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Considerando a totalidade do munícipio de Caiapônia, apenas 11,32% de suas áreas 

podem ser consideradas praticamente planas (0-3%), sendo 45,36% delas podendo ser 

enquadradas em suave ondulado (3-8%) e 22,99% moderadamente ondulado (8-13%). Ou 

seja, somente nestas três categorias estabelecidas por Ramalho Filho; Beek (1995) tem-se 

79,67% da área do município.  

Tabela 9 – Caiapônia-GO: Declividade do relevo do município 

DECLIVIDADE HECTARES ARÉA 

Plano/praticamente plano (0-3%) 97.434,57 11,32% 

Suave ondulado (3-8%) 390.564,42 45,36% 

Moderadamente ondulado (8-13%) 197.908,80 22,99% 

Forte Ondulado (13-20%) 92.270,46 10,72% 

Forte Ondulado (20-45%) 73.915,14 8,58% 

Montanhoso (45-75%) 8.473,76 0,98% 

Escarpado (> 75%) 435,34 0,05% 

TOTAL  861.002,48 100,00% 

Fonte: Ramalho Filho; Beek/Topodata/SIEG. Org. Santiago Soares da Silva, (2018). 

 

Considerando-se apenas a declividade das áreas onde estão situados os Projetos de 

Assentamentos implementados pelo INCRA, apenas 9,79% da área pode ser considerada 

plano (0-3%), havendo áreas com relevo suave ondulado (3-8%) que correspondem a 47,57% 

e, moderado ondulado (8-20%) a 24,02%. A soma das áreas com relevo entre 20% e 75% de 

declividade são inferiores a 10% no município. 

Tabela 10 – Caiapônia-GO: Declividade do relevo das áreas de Projetos de Assentamentos 

Rurais. 

DECLIVIDADE HECTARES ARÉA 

Plano/praticamente plano (0-3%) 3.169,296 9,79% 

Suave ondulado (3-8%) 15.394,864 47,57% 

Moderamente ondulado (8-13%) 7.775,336 24,02% 

Forte Ondulado (8-20%) 3.326,299 10,28% 

Forte Ondulado (20-45%) 2.425,461 7,49% 

Montanhoso (45-75%) 265,655 0,82% 

Escarpado (> 75%) 6,802 0,02% 

TOTAL  32.363,712 100% 

Fonte: Topodata/SIEG. Org. Santiago Soares da Silva (2018). 

 

Portanto, trata-se de um munícipio com relevo relativamente plano, tendo poucas áreas 

com relevo montanhoso e escarpado, sendo o primeiro abrangendo somente 0,98% e o 

segundo apenas 0,05% de área do seu território. Isto indica que as condições geomorfológicas 

do município favorecem para que não se tenha práticas agrícolas em terrenos de topografia 

muito movimentada e, consequentemente, os Projetos de Assentamentos Rurais existentes ali 

também não ocorrem em regiões montanhosas. Os dados indicam que os assentamentos rurais 
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não estão situados em áreas de relevo plano, mas também não estão em áreas altamente 

declivoso, não fugindo muito à média municipal. Na verdade, são muito próximos em termos 

percentuais, observa-se que considerado o município como um todo, o percentual declívio 

entre 0 a 13% é de 79,67 % da área total, enquanto que o percentual de área dos 

assentamentos rurais que se encontra na mesma declividade é de 81,38%. 

A metodologia adotada por Ramalho Filho e Beek (1995) ainda permite avaliar se 

geomorfologia do terreno favorece a mecanização agrícola.  Segundo Barbosa Neto, Araújo e 

Araújo Filho (2010, p. 7) apud Ramalho Filho e Beek (1995), o grau de limitação por 

impedimentos à mecanização, a partir da declividade pode ser classificado em: 

- Nulo: Terras que permitem, em qualquer época do ano, o emprego de todos os 

tipos de máquinas e implementos agrícolas ordinariamente utilizados. São 

geralmente de topografia plana a praticamente plana, com declividade inferior a 3%, 

e não oferecem impedimentos relevantes à mecanização. O rendimento do trator 

(número de horas de trabalho usadas efetivamente) é superior a 90%. 

- Ligeiro: Terras que permitem, durante quase todo o ano, o emprego da maioria das 

maquinas agrícolas. São quase sempre de relevo suave ondulado, com declives de 3 

a 8%. O rendimento do trator varia de 75 a 90%.  

- Moderado: Terras que não permitem o emprego de máquinas ordinariamente 

utilizadas durante todo o ano. Essas apresentam relevo moderadamente ondulado a 

ondulado, com declividade de 8 a 20%. O rendimento do trator normalmente varia 

de 50 a 75%.  

- Forte: Terras que permitem apenas, em quase sua totalidade, o uso de 

implementos de tração animal ou máquinas especiais. Caracterizam-se pelos 

declives acentuados (20 a 45%), em relevo forte ondulado. O rendimento do trator é 

inferior a 50%.  

- Muito Forte: Terras que não permitem uso de maquinaria, sendo difícil até mesmo 

o uso de implementos de tração animal. Normalmente são de topografia 

montanhosa, com declives superiores a 45%.  

 

Com base nos resultados obtidos por intermédio da metodologia adotada por Ramalho 

Filho e Beek (1995), é possível apontar a alta capacidade de mecanização das terras do 

município em sua totalidade, bem como nas áreas em que estão os assentamentos, pois estão, 

sobretudo, em relevos considerados planos e ondulados. Corrobora neste sentido EMBRAPA 

(2006). 

[...] condições de declividade, comprimento de encostas e configuração superficial 

dos terrenos, que afetam as formas de modelado (formas topográficas) de áreas de 

ocorrência das unidades de solo. As distinções são empregadas para prover 

informação sobre praticabilidade de emprego de equipamentos agrícolas, mormente 

os mecanizados, e facilitar inferências sobre suscetibilidade dos solos à erosão. 

(EMBRAPA, 2006. p. 242). 

Obviamente não se considera a declividade como fator único, deve se somar as 

condições climáticas, pedológicas e econômicas para a mecanização, sobretudo para 

agricultura de alta precisão. Todavia é um importante fator, pois observou-se, nas visitas em 
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campo, que em determinados assentamentos rurais, sobretudo no P.A. Lagoa da Serra, a 

ocorrência de relevo plano ou levemente ondulado, somado a solos propícios, tem 

contribuído para que haja pressão do agronegócio para estabelecer a produção de grãos, 

principalmente da soja. Por outro lado, pouco se observa a propriedade de tratores ou 

maquinários por parte dos assentados rurais, porém vale destacar que a proposta dos 

assentamentos rurais não é mecanizar como se faz no agronegócio.  

São inúmeras as parcelas do assentamento citado que se encontram arrendadas para o 

cultivo da soja. Situação semelhante no Assentamento Morrinhos, sendo que das 21 

parcelas, aproximadamente 13 estavam arrendadas no início de 2018. Assim, o fato de os 

assentamentos estarem localizados em áreas predominantemente, com relevos pouco 

ondulados pode ser entendido como fator positivo por facilitar sua operacionalização, se a 

intenção for produção agrícola com emprego de maquinários por parte do próprio assentado. 

Mas pode ser compreendido como negativo à medida que são áreas do interesse do 

agronegócio. 

2.6  Solos dos Assentamentos Rurais (INCRA) no município de Caiapônia – GO 

O mapa de solos foi elaborado a partir dos dados compilados do banco de dados do 

Sistema Estadual de Geoinformação (SIEG) do Estado de Goiás. No entanto, é preciso inferir 

que o mapeamento de solos disponibilizado se restringe à classificação nas escalas: 1:1. 

000.000 e 1: 250.000. Enquanto a primeira tem como base o Mapa de Solos - Projeto 

RADAMBRASIL, a segunda é produto de refinamento de escala produzido pela Agência 

Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER-GO) e 

disponibilizado pelo SIEG (2018).  

Elegeu-se para a elaboração deste mapa de solos a escala 1:250.000, tendo a 

compreensão que esta escala é de reconhecimento de média intensidade. Cada 1cm no mapa 

equivale a 2,5 km, assim sua área mínima mapeável é de 250 hectares ou ainda 2,5 km², 

(IBGE, 2007)12. Diante dessas limitações metodológicas e pela inviabilidade técnica e 

financeira de verificar os dados em campo, a única alternativa razoável a ser tomada foi 

adoção da referida escala, por entender que, neste momento, trata-se da melhor dentre as 

opções disponíveis. Diante disto, optou-se por usar o termo “predominância” para identificar 

o tipo de solo, classificados de acordo com Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(SiBCS) em 1ª e 2ª ordem.  

                                                 
12 Para saber mais sobre o assunto, consulte o Manual Técnico de Pedologia 2a edição (IBGE, 2007). 
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A intenção é indicar sobre qual possível predomínio de solos os assentamentos rurais 

estão inseridos. Desta forma, buscou-se avaliar a relação direta/indireta com as condições de 

produção das famílias assentadas. De acordo, com o Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 

2007), os levantamentos pedológicos:  

Contêm informações que permitem repartir áreas heterogêneas em porções mais 

homogêneas, que apresentam a menor variabilidade possível, em função da escala de 

mapeamento, dos parâmetros de classificação e das características utilizadas para 

distinção dos solos. Tais informações são essenciais para a avaliação do potencial ou 

das limitações de uma área, constituindo uma base de dados para estudos de 

viabilidade técnica e econômica de projetos e planejamento de uso, manejo e 

conservação de solos. (IBGE, 2007. s.p. ) 

Conforme o Mapa 5 demonstra, áreas com predomínio Cambissolo Háplico Distrófico 

são o de maior ocorrência no município, com predomínio nas porções leste e sul e em alguns 

pontos da porção norte e oeste, enquanto que os Latossolo Vermelho Distrófico são 

predominantes na porção setentrional e leste do município. Já o Neossolo Quartzarênico 

Órtico tem predomínio na porção noroeste e em alguns pontos do Oeste. Este último é o que 

apresenta mais limitações para produção dentre os predomínios de solos identificados no 

município.  

Mapa 5 - Predomínio dos tipos de solos nos assentamentos rurais no município de Caiapônia-

GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIEG. Org. Santiago Soares da Silva (2018) 
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Os resultados obtidos por meio de técnicas de geoprocessamento ainda permitem 

indicar que Cambissolo Háplico distrófico ocupa 38,95% da área do município, seguido do 

Latossolo Vermelho distrófico 20,93% e do Neossolo Quartzarênico Órtico 14,93%, enquanto 

que os demais tipos de solos têm áreas que em termos percentuais são menores que 10% cada. 

  

Tabela 11 - Caiapônia (GO): Classificação dos solos município  

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO HECTARES ARÉA 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 12.509,29 1,45% 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 18.231,50 2,11% 

Cambissolo Háplicos Distrófico 336.263,80 38,95% 

Cambissolo Háplicos Eutrófico 4.813,17 0,56% 

Corpo Hídrico 510,53 0,06% 

Gleissolo Háplicos Distrófico 45,72 0,01% 

Latossolo Vermelho Ácrico 74.621,06 8,64% 

Latossolo Vermelho Distrófico 180.723,85 20,93% 

Latossolo Vermelho Distrófico Férrico 11.104,93 1,29% 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 57.110,02 6,62% 

Neossolo Litolico Distrófico 20.716,65 2,40% 

Neossolo Litolico Eutrófico 13.794,31 1,60% 

Neossolo Quartzarênico Órtico 128.888,55 14,93% 

Nitossolo Vermelho Eutrófico Férrico 3.949,98 0,46% 

TOTAL  863.283,34 100% 

Fonte: SIEG. Org. Santiago Soares da Silva, 2018 

 

Quanto aos assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA, nota-se que estão 

sobretudo, nas áreas de maior proporção dos Cambissolos Háplicos Distróficos 33,63% e 

Latossolos Vermelho Distrófico 36,13 %, seguido dos Latossolos Vermelho Amarelo 

Distrófico 15,23%. Os demais tipos de solos têm áreas que, em termos percentuais, são 

inferiores a 10% cada.  

Tabela 12 - Caiapônia (GO): Solos dos Assentamentos Rurais estabelecidos pelo INCRA 

Fonte: SIEG. Org. Santiago Soares da Silva, 2018. 

CLASSIFICAÇÃO DO SOLO HECTARES % 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 511,79 1,58% 

Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico 991,43 3,05% 

Cambissolo Háplicos Distrófico 10.914,77 33,63% 

Latossolo Vermelho Ácrico 2.396,19 7,38% 

Latossolo Vermelho Distrófico 11.726,68 36,13% 

Latossolo Vermelho Distrófico Férrico 188,87 0,58% 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 4.942,47 15,23% 

Neossolo Litolico Distrófico 426,27 1,31% 

Neossolo Quartzarênico Órtico 31,13 0,10% 

Nitossolo Vermelho Eutrófico Férrico 325,10 1,00% 

TOTAL 32.454,70 100,00% 
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É perceptível no Mapa 5 o predomínio do Cambissolo Háplicos Distrófico nos 

seguintes PA Nascentes São Domingos (1); Dom Carmelo Scampa (2), Boa Vista (6) e Padre 

Ilgo (9). Neste último também há uma considerável proporção de predomínio de Latossolos 

Vermelho Distrófico. Já nos PA Nossa Senhora da Abadia (5), Keno (8) há predominância do 

Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. Enquanto, que nos PA:  Morrinhos (4); Cachoeira 

Bonita (6); Querência (10), Morrinhos II (11), Eldorado dos Carajás (12), Conquista (13), 

tem-se o predomínio de solos do tipo Latossolo Vermelho Distrófico. Vale ressaltar que o P.A 

Keno também apresenta uma considerável área com Cambissolo Háplicos Distróficos.  

De todos os assentamentos rurais, apenas o Lagoa da Serra (3) difere dos demais, por 

apresentar maior proporção de domínio de Latossolo Vermelho Ácrico, que mesmo 

apresentando barreiras químicas para produção agropecuária, após correções do tipo calagem, 

dentre outras, se tornou base na produção de grãos no município, sendo que nas demais áreas 

de sua ocorrência está praticamente todo ocupado pela agricultura.   

Se o solo for ácrico, existe também uma "barreira química", mas neste caso, sendo 

mais relacionados aos baixos valores da soma de bases (especialmente cálcio) do 

que à saturação por alumínio, que não é alta nos solos ácricos. Além destes aspectos, 

são solos que, em condições naturais, apresentam baixos níveis de fósforo 

(AGEITEC13, 2018). 

Mesmo identificando que os assentamentos não estão situados em áreas com solos 

com menor capacidade produtiva, ao menos na escala municipal, o que remeteria à ideia de 

que os assentamentos foram estabelecidos prioritariamente em áreas de desinteresse do -

capital, isto não representa que os assentados não venham enfrentar problemas para 

estabelecer a sua produção. Sabendo da realidade do Cerrado, onde os solos necessitam de 

processos de correção, como a calagem, para estabelecer qualquer atividade produtiva, o fator 

ponderante seria o acesso a políticas públicas, oferta de crédito, apoio técnico para correção 

de solos, acesso a canais de comercialização, dentre outros. Os mesmos não podem se 

considerar um grande entrave para os latifundiários e grandes produtores, mas para os 

assentados constituem em sérios entraves. Este fator, somado a outras especificidades, pode 

ser bloqueio, que dificulta as famílias potencializarem suas produções e renda.  

Apenas para efeito comparativo, recorre-se ao relatório de pesquisa do IPEA (2013) 

intitulado:  Avaliação da Situação de Assentamentos da Reforma Agrária no Estado de São 

Paulo fatores de sucesso ou insucesso. O referido documento aponta:   

[...] Como, de modo geral, as terras em áreas de assentamento são aquelas que se 

encontravam ociosas e, portanto, não cumpriam sua função social – razão pela qual 

                                                 
13 Para mais informações acesse: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ 
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sofreram ação de desapropriação –, são grandes as chances de que o seu solo esteja 

já muito desgastado, em virtude do uso intensivo e predatório realizado por seus 

ocupantes anteriores, ou que seja pouco adequado à utilização agrícola, devido a 

acidentes de relevo, baixa fertilidade natural ou outros fatores. Muitos assentados 

reclamam da qualidade da terra e do fato de terem de arcar com as despesas 

necessárias à sua correção[...] (IPEA, 2013, p. 47). 

A realidade narrada corresponde a um estudo realizado no Estado de São Paulo, mas 

muito se assemelha à encontrada nos Projetos de Assentamentos Rurais estabelecidos pelo 

INCRA, no município de Caiapônia, sendo que um dos problemas frequentemente 

mencionado pelos assentados é a baixa qualidade do solo, a falta de correção dos mesmos, 

somado à escassez de água. Segundo relatos dos assentados, isso tem inviabilizado o aumento 

na produção, e, de fato, são raras as parcelas que receberam algum tipo de correção do solo, 

quando muito, foram efetuadas apenas o estabelecimento de curvas de níveis (terraceamento).  

De acordo com Srª. E (Presidente da Associação do Assentamento Conquista), houve 

uma ação da Embrapa Arroz/Feijão, por meio de adubação química, o ressemeio das 

sementes, porém a reforma da pastagem teve eficácia apenas nos primeiros dois anos. Deste 

modo, os custos de recuperação e a manutenção destas pastagens tem inviabilizando a 

produção bovina. Outro problema apontado é o acesso à água. Segundo a Srª. E, ao menos 

(16) famílias do referido assentamento rural não têm acesso à água em suas parcelas. Desta 

forma, muitos tiveram de canalizar água de outras propriedades; há relatos de até 1800 metros 

de encanação.  

Nos demais assentamentos, compreende-se que as condições são mais favoráveis em 

relação a qualidade dos solos, contudo destaca-se que isto refere-se apenas a uma constatação 

obtida por meio das nossas visitas, acredita-se que uma análise mais profunda demandaria o 

empenho de pesquisas específicas, quanto às condições para a produção. Neste momento 

infere-se somente a partir dos relatos coletados e nas observações das condições existentes, 

portanto somente apontar que há indícios de que as condições pedológicas de algumas 

parcelas se tornaram um obstáculo para produção de alguns assentados rurais pelo INCRA. 

Por fim, é perceptível o desejo por parte de muitos assentados rurais a produção de alimentos, 

porém limitados pelas condições físicas, somado às longas distâncias de alguns assentamentos 

da cidade de Caiapônia para venda de sua produção e, ainda, a falta de assistência técnica que 

poderia contribuir para superação destes problemas, ou ainda buscando produções viáveis 

nestes ambientes.  

Ainda sobre as condições pedológicas em campo, verificou-se que existem parcelas 

com solos bastante arenosos, sobretudo nos P.As Conquista (13); Padre Ilgo (9) e Cachoeira 
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Bonita (6). São áreas limitadas a determinados cultivos que ainda necessitam de investimentos 

na correção dos solos, ou até mesmo levantamentos de culturas agrícolas adequadas ao tipo de 

solo de cada parcela ou região. Todavia, reforçamos que uma avaliação mais precisa 

necessitaria averiguar parcela por parcela, já que é típica a alteração do tipo de solo em curtos 

espaços.  

 

Figura 4 - P.A Padre Ilgo: Parcela com solo com características arenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo. Org. Silva, Santiago Soares (2018). 

 

Por fim, destaca-se que a escala utilizada não traz informações precisas para uma 

análise aprofundada, isto é realidade para estudos sobre solos no Brasil. Simplesmente o que 

se tem aqui são indícios de que os assentamentos não estão situados nos solos com menor 

capacidade produtiva se comparados na escala municipal. Porém, tratando-se de Cerrado e 

das condições de terras destinadas à política Oficial de Reforma Agrária, seriam fundamentais 

investimentos que nem sempre estão ao alcance do assentado. Neste sentido compreende-se 

que para aprofundar a discussão deveria ser realizado o levantamento dos tipos de solos por 

parcelas, o que não é o objeto de estudo desta pesquisa.  

 

2.7 Caiapônia - GO: Uso e Cobertura do Solo dos Assentamentos Rurais (INCRA) 

Avaliando a cobertura e uso do solo do município de Caiapônia, verificou-se a 

ampliação da área de culturas anuais e semi-perenes, inclusive apropriando-se de áreas 

pertencentes aos assentamentos estabelecidos pelo INCRA. Para esta análise, novamente 
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recorre-se ao software Qgis, mas desta vez utilizando o plugin r. report14 para realização dos 

cálculos da área de cada cobertura e uso do solo, obedecendo classificação imposta pela 

plataforma MapBiomas15 (2018). Para proceder na elaboração destes mapas, compilou-se 

dados da plataforma MapBiomas (2018), INCRA (2018) e do SIEG (2018). Sendo que os 

dados disponibilizados pela plataforma são processados a partir de imagens Landsat 

(resolução 30x30) de 1985 até 2017. Neste estudo tomou-se por base o ano de 2017. 

 

Mapa 6 - Caiapônia – GO: Cobertura e Uso da Terra no município em 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MapBiomas (2018). Organização: Santiago Soares da Silva (2018). 

                                                 
14 Para saber mays acesse: r. report allows the user to set up a series of report parameters to be applied to a raster 

map, and creates a report. 
15 Para saber mais acesse: http://mapbiomas.org/ 
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Dados disponibilizados diretamente no MapBiomas indicam que houve crescimento 

sobrepujante de cerca de 51% na área destinada às pastagens no período 1985-2017. 

Identifica-se o pico (momento com maior área destinado a pastagens) no ano de 2010, de 

426.396,94 hectares que reduziu para 386.138,94 ha, em 2014, o que representa redução de 

9,44% neste período, mantendo-se estável nos anos seguintes, chegando em 2017, com área 

de 389.237,05 ha. As áreas utilizadas pela agricultura passaram de 19.638,34 ha em 1985 para 

99.881,27 ha no ano de 2017, um aumento de 408,60% (MapBiomas, 2018). A partir 2004 

iniciou se o aumento expressivo na área destinada à agricultura. Segundo dados do IMB 

(2018) a produção de soja era de 158.400 toneladas em 2010, já em 2016 era de 309.700, um 

aumento de 95,52%, produção de milho saltou de 86.960 t em 2010 para 188.050 t em 2016, 

aumento de 116,25%.  

O que se verifica é que, em decorrência desse aumento na produção de commodities 

no município, nos últimos anos, houve a instalação de grandes empresas do agronegócio: 

Cargill, Lous Dreyf, Comigo, Grupo Cereal, dentre outros. Todas possuem armazéns 

instalados no entorno da cidade, ainda que se restringindo a operação de armazenamento para 

transbordo. Nota-se que o capital internacional, a partir do aumento da demanda por soja no 

mercado mundial (escala global), e por meio de variadas estratégias, consegue fomentar as 

transformações espaciais locais no município de Caiapônia. 

Mesmo com o aumento significativo da área destinada à agricultura, os dados 

compilados junto ao MapBiomas indicam que o município ainda tem predomínio na cobertura 

e uso da terra as pastagens, com 45,1% da área total do município. Enquanto a agricultura 

corresponde em torno de 15,92 % (Culturas anuais, Semi-perenes e Mosaico de Agricultura 

ou Pastagem) área do município.  

Tabela 13 – Caiapônia – GO: Classificação da Cobertura e Uso da Terra no município em 

(2017). 
COBERTURA E USO DA TERRA HECTARES  ARÉA  

Formação Florestal  135.570,400 15,7% 

Formação Savânica  120.826,910 14,0% 

Floresta Plantada 149,550 0,02% 

Formação Campestre 79.615,560 9,2% 

Pastagem 389.324,990 45,1% 

Culturas Anuais 100.064,170 11,6% 

Culturas Semi-Perene  155,030 0,02% 

Mosaico de Agricultura ou Pastagem 36.920,340 4,3% 

Infraestrutura Urbana 317,490 0,04% 

Mineração 17,720 0,002% 

Rios, Lagos 1.192,680 0,1% 
TOTAL  864.154,840 100% 

Fonte: MapBiomas (2018). Organização: Santiago Soares da Silva (2018). 
*Obs.: No processo de recálculo houve uma pequena diferença quanto aos dados oficiais. 
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O Mapa 6 leva ao entendimento que os assentamentos rurais do município se 

concentram nas porções norte e nordeste, que ainda não são dominadas pela produção de 

commodities. Sendo que as culturas anuais e perenes ocupam principalmente a porção sul do 

território municipal, fato já apresentado e introduzindo nas argumentações sobre o Mapa da 

declividade, trata-se de área que detém áreas planas, sobretudo de até 3% reconhecidamente 

mais favoráveis à agricultura capitalista moderna.  

Contudo, é perceptível que alguns assentamentos rurais se encontram na fronteira das 

novas áreas de expansão das lavouras. Fato observado nos P.As São Domingues (1); Dom 

Carmelo (2); Lagoa da Serra (3); Morrinhos (4); Nossa Senhora da Abadia (5); Querência 

(10), Morrinhos II e Eldorado dos Carajás (12). Ou seja, praticamente mais da metade dos 

atuais assentamentos do município estão muito próximos a lavouras comerciais, ou já tem 

parte de sua área apropriada pela agricultura capitalista, ainda que em pequena proporção. 

No que tange aos assentamentos rurais, ainda existe o predomínio do uso do solo para 

as pastagens. Até porque nos trabalhos de campo identificou-se que atividade econômica 

predominante dos assentados é a produção leiteira, que obrigatoriamente necessita da 

pastagem. Talvez pela necessidade menor de investimento e menor grau de conhecimento 

técnico. Enquanto a agricultura, aparelhada pelos ditos “modernos” implementos e insumos, 

tem a capacidade de estabelecer em uma outra lógica produtiva, que requer maiores 

investimentos. Nos assentamentos rurais do município, até o ano de 2017, o percentual de 

áreas que estavam sendo utilizadas para culturas anuas ou Semi - perenes era pouco mais de 

3%, enquanto que as áreas destinadas às pastagens somavam mais da metade da área, 53,6% 

da cobertura do solo.  

Tabela 14 – Caiapônia – GO: Classificação da Cobertura e Uso da Terra - Assentamentos 

Rurais INCRA (2017).  

COBERTURA E USO DA TERRA HECTARES ARÉA 

Formação Florestal  5.060,347 15,6% 

Formação Savânica  5.067,290 15,6% 

Floresta Plantada 0,000 0,00% 

Formação Campestre 2.724,080 8,4% 

Pastagem 17.406,715 53,6% 

Culturas Anuais 1.068,036 3,3% 

Culturas Semi-Perene  0,653 0,00% 

Mosaico de Agricultura ou Pastagem 1.079,716 3,3% 

Infraestrutura Urbana 0,000 0,00% 

Mineração 0,000 0,000% 

Rios, Lagos 42,065 0,1% 

TOTAL  32.448,902 100% 

Fonte: MapBiomas (2018). Organização: Santiago Soares da Silva (2018). 
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Como dito anteriormente, ainda que em menor proporção ao uso da terra, existem 

parcelas dentre os assentamentos que estão sendo utilizadas para produção de commodities, 

por meio do arrendamento a terceiros. Identificou-se em trabalhos de campo, que o P.A Lagoa 

da Serra e P.A Morrinhos são os que mais têm recebido pressão do agronegócio, inclusive 

tendo ocorrido arrendamentos de áreas. A leitura realizada é que isto culminará em pressão 

ainda maior, por parte do latifundiário para expropriação da terra, sobretudo após a 

titularidade da terra. Outros fatores que podem ser prejudiciais, referem-se à qualidade dos 

alimentos produzidos pelos assentados e a própria saúde dos assentados, visto que na prática 

os assentados após o arrendamento da terra, continuam a residir na parcela, utilizando a 

residência e o quintal, dessa forma ficando sujeitos à exposição de agrotóxicos. Sobre os 

danos à saúde provenientes da exposição de agrotóxicos contribui Lopes e Albuquerque 

(2018). 

Sabe-se, também, que a exposição aos agrotóxicos pode causar alterações celulares 

e, consequentemente, pode estar associada a alguns tipos de câncer, como neoplasia 

no cérebro, linfoma não-Hodgkin, melanoma cutâneo, câncer no sistema digestivo, 

sistemas genitais masculino e feminino, sistema urinário, sistema respiratório, 

câncer de mama e câncer de esôfago.  (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018, p. 524).  

Nos trabalhos de campo, também houve vários relatos do aumento de insetos nas 

hortas em parcelas que estão situadas próximas a grande lavoura. Em termos econômicos, o 

arrendamento está interligado com a redução no valor médio de compra em lojas 

agropecuárias. Possivelmente esta redução na compra é consequência da perda ou redução da 

produção familiar, limitando-se em muitos casos a poucos animais (porcos/galinhas etc) e 

hortas para o consumo.  Na Figura 5 a seguir, observa-se que ao fundo da parcela localizada 

no P.A Lagoa da Serra, está a residência, a proprietária arrendou a propriedade para se 

estabelecer a agricultura moderna/capitalista, porém, continua a morar na sede da parcela.  

Figura 5 - Residência no P.A Lagoa da Serra em parcela arrendada pela lavoura de soja 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo (2018). Org.: Santiago Soares da Silva (2018).  
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Assim, a leitura é que esta pressão pode ocasionar perdas na economia local, qualidade 

de vida e redução de alimentos para família e a população em geral. Discutem-se os efeitos 

econômicos, ainda com mais clareza a seguir, especificamente quando se avalia o valor médio 

de compras em lojas agropecuárias. Isto se deve ao fato de que os assentados rurais, ao 

realizarem o arrendamento da propriedade, tendem a se desfazer do rebanho, ou parte deste. 

Considerando ainda o fato de que as lojas agropecuárias têm pouco a oferecer aos chamados 

lavouristas, que necessitam adquirir seus insumos e equipamentos em lojas especializados, 

nem sempre estão estabelecidas em centros menores, como Caiapônia, torna-se um fato 

prejudicial à economia local. 

Nesta perspectiva de um cenário do aumento da pressão do agronegócio, se 

concretizando parcial ou integral, a preocupação que surge está envolta na empregabilidade 

do indivíduo que outrora estava assentado. Conforme aponta Hespanhol (2008, p. 86) “a 

produção de soja tem se expandido nas zonas de cerrado das macrorregiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste do país e é realizada em grande escala com intenso emprego de máquinas e 

insumos agrícolas”. Acredita-se que estes fatores dificultam a empregabilidade por dois 

motivos: o primeiro deles é que a realidade que demonstra a falta de capacitação técnica dos 

assentados rurais para operacionalizar estas máquinas e, outro seria a redução na quantidade 

requerida de mão de obra. Somando-se a esta problemática, tem se o fato de que a população 

rural tem dificuldades de se estabelecer no centro urbano, também devido à 

ausência/insuficiência de qualificação profissional. Não é difícil de se encontrar relatos dos 

próprios assentados, de pessoas que foram beneficiadas com a terra pelo INCRA e que, após 

venderem suas parcelas estão novamente trabalhando como empregados rurais em atividades 

braçais, ou, até mesmo, realizando serviços com baixa remuneração na zona urbana.  

O cenário apresentado ainda permite inferir que essa pressão do agronegócio pode 

resultar na aglutinação/anexação da terra que outrora fora repartida. Visto que a utilização de 

terras muito próximos ou dos próprios assentamentos tendem a ter o incremento substancial 

de preço, tornando atraente a venda por parte do assentado rural, que, às vezes, enfrenta as 

dificuldades típicas aos pequenos agricultores brasileiros, de acesso ao crédito e assistência 

técnica para fomentar sua produção, entre outros. De acordo com Guimarães (1964, p. 182), 

“Nas zonas ou regiões onde o sistema latifundiário conserva todo o seu poderio, as 

dificuldades para agricultura não latifundiária atingem ao seu máximo limite”. Embora a 

análise apresentada por Guimarães seja da década de 1960, portanto, em torno de 50 anos, 

parece ser aplicada ainda à realidade atual. De modo que, o assentado munido da oferta 
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aparentemente “vantajosa” e da realidade que permeia muitas vezes a vida dele, acaba 

vendendo suas terras aos interesses do capital, personalizado no latifundiário. 

  

2.8 Caiapônia – GO: Aptidão Agrícola dos Assentamentos Rurais (INCRA)  

Procurando obter maior clareza quanto à localização dos assentamentos rurais em 

Caiapônia e suas possíveis implicações na produtividade para as famílias beneficiadas nos 

assentamentos rurais pelo INCRA, compilam-se dados do SIEG (2018) sobre aptidão agrícola 

do Estado de Goiás e, posteriormente os trata para escala da área de estudo. A pretensão foi 

interpretar o potencial agrícola dos assentamentos, mapeamento de aptidão agrícola.  

A capacidade produtiva do setor agrícola de um país ou região depende 

fundamentalmente da disponibilidade e da qualidade do recurso natural terra, 

constituindo o conhecimento de suas diversas aptidões, fator de grande importância 

para sua utilização racional” (SIEG, 2009. p. 23).  

O SIEG disponibiliza os dados de aptidão agrícola, organizados a partir da 

metodologia desenvolvida por Ramalho Filho e Beek (1995). Certamente esta metodologia 

utiliza de critérios que permitem realizar apontamentos quanto à localização de determinadas 

áreas e seu potencial agrícola, ainda mais considerando o território de município.  

Contudo, é necessário ressaltar que as informações/interpretações apresentam certas 

“limitações”. Conforme o documento elaborado pelo SIEG, denominado IV Produto da 

Elaboração do Mapa de Aptidão Agrícola das Terras do Estado de Goiás (2009), a 

metodologia da interpretação desenvolvida por Ramalho Filho e Beek (1995), segue 

orientações contidas no “Soil Survey Manual” (Estados Unidos, 1951) e da FAO (1976), que 

norteando sua avaliação da aptidão agrícola das terras como base em resultados de 

levantamentos sistemáticos, considerando vários atributos das terras: solo, clima, vegetação, 

geomorfologia, etc. Mas, apresenta aspectos com limitações, pois a metodologia não 

considera o emprego de técnicas de irrigação como um elemento para melhoramento da terra, 

e ainda tem como limitação aspectos ecológicos e a necessidade de reajustes para uso em 

pequenas glebas de terras. 

A metodologia em questão procura atender, embora subjetivamente, a uma relação 

custo/benefício favorável. Deve atender a uma realidade que represente a média das 

possibilidades dos agricultores numa tendência econômica de longo prazo, sem 

perder de vista o nível tecnológico a ser adotado. Trata-se de uma metodologia 

apropriada para avaliar a aptidão agrícola de grandes extensões de terras, devendo 

sofrer reajustamento no caso de ser aplicada a pequenas glebas de agricultores 

individualmente. (SIEG, 2009. p.26-27).  
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De acordo com Ramalho Filho e Beek (1995) a classificação de aptidão agrícola deve 

ser utilizada como uma orientação para os recursos no planejamento regional e nacional e, 

como já observado deve receber reajustamentos no caso de ser aplicado individualmente para 

pequenas glebas de agricultores. O que se propõe aqui em relação aos assentamentos, é 

simplesmente verificar quais as características da aptidão agrícola das áreas de assentamento 

frente ao município e não por parcelas. Até mesmo porque é necessário considerar que dentro 

de um assentamento rural é comum ter parcelas com significativas diferenças quanto ao tipo 

de solo, dentre outras características naturais. 

A classificação de Aptidão Agrícola proposta por Ramalho Filho e Beek (1995) 

basicamente está estruturada em: Manejo; Grupos; Subgrupos e Classes16.  

Figura 6 - Aptidão Agrícola por Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ramalho Filho; Beek (1995). 

 

Segundo o SIEG (2009, p. 30) “grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como 

tipos de utilização, desempenham a função de representar, no subgrupo, as melhores classes de 

aptidão das terras indicadas para lavouras, conforme os níveis de manejo”. Quanto às 

classificações, estas variam de: Boa; Regular; Restrita e Inapta. Representadas com grafias 

diferentes, isto se deve a relação direta entre as classes e manejo indicado17. O manejo é 

estabelecido em três níveis: A, B e C. 

Tendo em vista práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores, num 

contexto específico, técnico, social e econômico, são considerados três níveis de 

manejo, visando diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis 

tecnológicos. Sua indicação é feita através das letras A B, C, as quais podem 

                                                 
16 Para saber mais sobre esta metodologia sugerimos: Ramalho Filho, A; Beek, K.J. Sistema de Aptidão Agrícola 

das terras. Rio de Janeiro: EMBRAPA – CNPS, 1994. 65 p.   
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aparecer na simbologia de classificação escrita de diferentes formas, segundo as 

classes de aptidão que apresentam as terras, em cada um dos níveis adotados. 

(RAMALHO FILHO; BEEK, 1995, p. 6–7) 

No Mapa 7 observa-se que os assentamentos rurais de Caiapônia-GO estão sobretudo 

em áreas com classificação nos grupos 1 e 2, o que indica que são terras com aptidão agrícola 

favoráveis a utilização para cultivo de lavouras, pastagens naturais e plantadas, silvicultura e 

preservação ambiental. Enfim, abarca todos os grupos de aptidão agrícola proposto por 

Ramalho Filho e Beek (1995).  

Mapa 7 – Caiapônia-GO: Aptidão Agrícola dos Assentamentos Rurais (INCRA) 

Fonte: SIEG. Org. Silva, Santiago Soares (2018). 
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Os resultados obtidos indicam que as áreas dos assentamentos rurais (INCRA) estão 

principalmente sobre o manejo (B e C). De manejo (B) são aquelas que necessitam de 

modesta aplicação de capital e pesquisas para manejo e correção dos solos, melhoramento e 

conservação das condições das terras. Seriam necessários para este nível de manejo calagem; 

adubação com NPK, tratamentos fitossanitários simples, mecanização com base na tração 

animal ou na tração motorizada, apenas para o preparo inicial do solo. Enquanto C são terras 

que se caracterizam pela aplicação intensiva de capital; de resultados pesquisas de manejo; 

melhoramento e conservação das condições das terras com motomecanizarão em todas as suas 

etapas (RAMALHO FILHO; BEEK ,1995).  

As áreas representadas com a grafia B indicam que são classes de terras “REGULAR”. 

Assim, apresentam limitações moderadas a um determinado tipo de utilização, que afetariam 

a produtividade, necessitando do aumento em investimento em insumos. Enquanto que 

representa a classe (C) pode se considerar igualmente a classe (B) indicada anteriormente, 

difere-se apenas o manejo. Já classe (C) são consideradas terras “BOAS”, pois apresentam 

mínimas condições que possam reduzir a produtividade (RAMALHO FILHO; BEEK, 1995).  

 

Tabela 15 - Caiapônia - GO: Aptidão agrícola dos assentamentos rurais – INCRA (2018).  

APTIDÃO 

AGRICOLA 

DESCRIÇÃO  ÁREA 

(HECTARES) 

% 

2bc+ Aptidão REGULAR no manejo B, C e INAPTA no A. 11487,16 35,4% 

4(p)- Aptidão RESTRITA para pastagem plantada 4722,82 14,6% 

1bC Aptidão BOA para manejo C, REGULAR B, e INAPTA A 4259,79 13,1% 

2bc+- Aptidão REGULAR no manejo B, C e INAPTA no A. 3828,03 11,8% 

4(p)+ Aptidão RESTRITA para pastagem plantada 3581,56 11,0% 

4(p) Aptidão RESTRITA para pastagem plantada 2482,12 7,6% 

2b(c)+ Aptidão REGULAR em B, RESTRITA em C e INAPTA em A 699,77 2,2% 

6 Terra sem aptidão para uso agrícola 551,98 1,7% 

1bC+ Aptidão BOA para manejo C, REGULAR B, e INAPTA A 514,14 1,6% 

5s Aptidão REGULAR para silvicultura 236,53 0,7% 

1AB(c)+ Aptidão BOA em A e B, RESTRITA em C 61,59 0,2% 

4p- Aptidão REGULAR para pastagem plantada 29,21 0,1% 

    32.454,7 100% 

Fonte: SIEG. Org. Silva, Santiago Soares (2018).  

Considerando que os assentamentos rurais estão localizados predominantemente em 

áreas de manejos B e C, conforme avalição de aptidão agrícola proposta por Ramalho Filho e 
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Beek (1995), são, portanto, áreas que necessitam de investimento em capital e emprego de 

implementos agrícolas motorizados. De modo que a área ocupada pelo Assentamento Lagoa 

da Serra seria a área que apresenta melhores indicativos de aptidão agrícola, tendo a maior 

proporção de sua área classificada como 1bC, o que representa que aptidão boa para manejo 

C, regular B, inapta A, sendo ainda apta a qualquer classe de aptidão agrícola. Tem-se assim o 

indicativo que as terras de assentamento rurais de Caiapônia devem receber melhoramento 

tecnológico em diferentes modalidades 

Os P.As Morrinhos, Cachoeira Bonita (maior proporção) têm suas terras classificadas 

como 2bc+-, o que significa que são terras de aptidão regular, no manejo B (restrito) e C 

(restrito) e inapta no A, restringido apenas a classe de aptidão boa para lavouras. Os P.As 

Conquista, Eldorado dos Carajás, Morrinhos e parte dos assentamentos Querência e Keno, 

estão em áreas classificadas como 2bc+. Correspondem então a terras com manejo regular no 

manejo B (regular) e C (inapta) e inapta no A, também se restringe a apenas a classe de 

aptidão boa para lavoura. Enquanto que os P.As Vale da Boa Vista; Nascente São Domingos; 

Dom Carmelo Scampa, (maior proporção) e parte do assentamento Cachoeira Bonita são 

classificados como 4(p) - aptidão restrita para pastagem plantada, ou seja, nestes 

assentamentos o indicativo seria o uso da terra para produção de pastagens plantadas, de 

modo que seria interessante para criação de bovinos. 

Considerando toda a área dos assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA em 

Caiapônia, observa-se que 33,3 % são áreas com aptidão para pastagem plantada, isto é 

extremamente relevante à medida que a principal atividade econômica observada nos 

assentamentos rurais de Caiapônia são a produção leiteira ou/e gado de corte a pastagens, ou 

ainda em algumas situações para o arrendamento de pastagem a terceiros. 

Segundo a metodologia de Ramalho Filho e Beek (1995), alguns grupos necessitariam 

de correções para o seu melhoramento, ou seja, mesmo que a terra apresente características 

que as identifique como aptas para pastagem, deve se reconhecer que toda pastagem plantada 

necessita de investimento para o do plantio de sementes, ressemeio de sementes, adubação e 

controle de pragas. Estes fatores são essenciais para uma boa pastagem e, isto depende de 

recursos financeiros e técnicos, o que pode ser um entrave para as famílias assentadas, diante 

das dificuldades de acesso ao crédito e assistência especializada.  

Considerando ainda que as áreas destinadas ao estabelecimento dos assentamentos 

rurais pelo INCRA, foram classificadas como improdutivas quanto ao aspecto do seu uso, 

sugere-se que também que não recebiam tratamento para manter ou conservar a pastagem. 

Observa-se a existência de alguns pontos de ocorrência de áreas degradadas que foram 
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ofertadas para a criação destes assentamentos, –soma-se a isso o fato de não receberem 

correções após a criação assentamentos, contribuindo com a redução do potencial agrícola, 

em especial da pastagem que é a principal fonte de suprimento de energia animal.  

Essa situação é muito ruim para as famílias e para o meio ambiente, pois a pastagem 

também é considerada como prática conservacionista à medida que mantem a cobertura do 

solo “a densidade de cobertura vegetal é o princípio fundamental de toda proteção que se 

oferece ao solo” (BERTONI NETO, LOMBARDI, 2014, p. 95). Assim, além da 

funcionalidade da pastagem como suporte a produção bovina, bem manejada passar a ser um 

modo de conservação do solo.  Segundo estes autores “os terrenos onde as culturas não 

proporcionam produções compensadoras ou onde é grande o perigo de erosão deve ser 

reservado às pastagens, que fornecem também boa proteção ao solo” (BERTONI; BERTONI 

NETO, LOMBARDI, 2014, p. 96). 

De acordo com o que versam estes autores, a formação de pastagens, embora com 

menor intensidade que as florestas, fornecem proteção contra a erosão. A Figura 7 demonstra 

uma voçoroca em parcela do Projeto de Assentamento Keno, em que a pastagem está 

totalmente degradada, o que a torna suscetível à erosão, que por sua vez representa prejuízos 

de ordem econômica e ambiental. 

 

Figura 7 - Assentamento Keno: Voçoroca em pastagem degradada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018).  

 

No Projeto de Assentamento Conquista, algumas famílias assentadas relatam que até 

mesmo quando há a reforma da pastagem ou mesmo o ressemeio das pastagens, estes não têm 
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surtido efeitos duradouros, tendo a necessidade de refazer a reforma em curtos períodos (02 

anos). Atribuímos esta situação, possivelmente, pela falta de acompanhamento especializado, 

em especial na avaliação dos solos para determinar as correções necessárias e indicação das 

espécies que melhor se adaptem aquela realidade e a exploração desejado. 

Outro importante indicativo é que 64,3% da área dos assentamentos tem aptidão para 

produção de agrícola (lavouras). No entanto, credita-se como obstáculo/barreiras para 

produção a carência de assistência especializada, seguida das dificuldades de acesso ao 

sistema financeiro pelos assentados rurais no Brasil. Considerando ainda que produção 

agrícola praticada pelos assentados rurais tem certas particularidades que as difere da 

agricultura comercial/capitalista e, que cada cultura agrícola se revela mais apta a 

determinado tipo de solo, é preciso averiguar de modo sistêmico as condições de produção de 

cada assentamento e/ou parcela, avaliar as culturas que melhor se adaptam ou tecnologia que 

pode ser empregada para a produção de acordo com interesse do assentado.  

Assim, de acordo com os dados compilados de aptidão agrícola e, tomando como base 

a metodologia adotada por Ramalho Filho e Beek (1995), tem-se elementos que permitem 

realizar apontamentos que existem indícios de que todos os assentamentos rurais do 

município estão em áreas que requerem algum tipo de correção do solo, que por sua vez, 

exige aplicação de capital para o melhoramento e conservação das condições das terras. 

Todavia, não recebendo investimentos para a melhora das condições produtivas atuais, 

acarreta em menor potencial de uso da terra. Ao encontro com esta constatação, as 

informações obtidas junto às famílias demonstram que há dificuldade de acesso a crédito e 

assistência técnica (especializada) para melhoramento da terra, o que se torna um empecilho 

para produção. Ainda vale ressaltar que estas famílias precisam, além de crédito e assistência 

técnica, também da criação de canais de comercialização para seus produtos.  

Agricultura praticada por pequenos produtores rurais precisa ser pensada para além 

do mercado. A simples oferta de crédito às baixas taxas de juros não é suficiente, 

pois se fazem necessárias a disponibilização de serviços de assistência técnica e 

extensão rural públicos de qualidade e a criação de canais preferenciais para a 

comercialização de produtos gerados por tais produtores. (HESPANHOL, 2008, p. 

86).  

Segundo Hespanhol (2008) a agricultura familiar tem como melhor alternativa 

diversificar a produção por meio da avicultura, fumicultura integradas às agroindústrias, 

produção de leite, produção de mel, produtos hortifrútis, silvicultura, entre outros. Neste 

contexto, a leitura que se pode realizar é que os assentamentos rurais, no município de 

Caiapônia, têm condições de produção em algumas áreas favoráveis à produção agrícola por 
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se encontrarem em áreas de ampla aptidão, mas que necessitam de investimentos para 

melhoramento dos solos. Assim, mesmo que alguns assentamentos apresentem áreas restritas 

a pastagem, não é um puramente um obstáculo, podem ser pensados e implementados outras 

atividades econômicas. Seria de grande relevância incrementar a introdução de mecanismos 

para incentivar a produção agropecuária nestes assentamentos.  

 

2.9 Distribuição espacial dos assentamentos e seus efeitos.  

Embora a leitura que se pode fazer de início é que a agricultura por ocupar área da 

Região Sul do município, utilizando os melhores solos, enquanto os assentamentos estão 

concentrados nas porções oeste; nordestes; norte do município, onde a área de agricultura 

ainda não é tão representativa, portanto os assentamentos estariam em áreas que são de menor 

interesse para a agricultura moderna/capitalista. No entanto, não existem indícios que possam 

levar à compreensão de que a distribuição geográfica dos assentamentos seja um expurgo das 

famílias assentadas frente aos interesses da agricultura capitalista. Embora, de fato, as 

condições naturais sejam mais favoráveis na porção sul para a produção agrícola.  

Na verdade, existem elementos que indicam que os assentamentos rurais estão em 

áreas com aptidão para o estabelecimento de lavouras, o que explica o avanço do cultivo de 

grãos em áreas próximas ou, até mesmo, em terras destinadas à reforma agrária pelo INCRA 

no município. Para compreender a localização dos assentamentos, deve-se partir da 

perspectiva temporal que os P.As começaram a ser constituídos no final de década de 1990 

até o ano de 2013. Enquanto que a área destinada para lavouras aumentou, sobretudo, no 

município após 2004. Este avanço foi sobre as regiões onde se encontram os assentamentos 

rurais, conforme evidencia o Mapa 6 - Cobertura e Uso da Terra de Caiapônia - GO (2017), 

página 82. Enfim, os assentamentos foram criados num período anterior ao avanço da 

agricultura moderna/capitalista no município. Até porque agora estão na rota de colisão do 

avanço/expansão da área de cultivo de grãos no município.  

De modo que a expansão da agricultura moderna/capitalista sobre ou próxima as áreas 

dos assentamentos rurais podem ser compreendidas em parte pelas limitações naturais 

impostas na porção sudoeste município, com predomínio de solos arenosos, exposto no Mapa 

5 - Caiapônia (GO), com predomínio Quartzarênico. Enquanto que na porção sul embora 

venha apresentar aspectos relacionados a qualidade dos solos e do relevo, lembre-se que nesta 

porção localizada nas divisas com os municípios de Rio Verde e Jataí – (GO), há muito tempo 

se destacam no cenário nacional na produção de grãos. Portanto, tem-se infraestrutura 
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considerável do agronegócio, atraindo para o seu entorno a produção. Mas, encontra-se 

praticamente toda ocupada, também há encarecimento dos preços da terra, tanto para a 

compra e/ou arrendamento, o que dificulta a introdução de novos produtores ou, ainda, a 

expansão da área de cultivo dos que ali estão instalados ou dos pretensos a abrir novas áreas. 

Isto possivelmente tem fomentado o avanço sobre o restante do território do município.  

Em suma, os dados compilados junto ao SIEG/INPE/TOPODATA/MapBiomas, 

convertidos em produtos cartográficos com ênfase na localização dos assentamentos rurais do 

INCRA, permitem estabelecer inferências, dentre estas de que quanto à localização geográfica 

puramente, considerando: Altimetria; Declividade; Uso e cobertura da terra; Classificação 

de solos e aptidão agrícola, há elementos contundentes que os assentamentos rurais 

estabelecidos pelo INCRA no município não estão estabelecidos nos “piores” solos, ou com 

menor aptidão agrícola, ou, ainda, em menores altitudes ou com maior percentual de 

declividade do município, ou ainda em terras inaptas.  

Mas, todavia, são solos que necessitam receber correção, que, por sua vez, demandam 

investimentos financeiros e acompanhamento especializado para o uso pleno de sua 

potencialidade. Desta maneira, o que se pode apontar, a partir dos produtos obtidos é que os 

assentamentos rurais deste município, ao que tudo indica, têm condições naturais propícias à 

produção agropecuária. Porém têm sido penalizados pelas dificuldades de acesso às políticas 

públicas de crédito, de assistência técnica e inserção em canais de comercialização, que tem 

comprometido o desenvolvimento socioeconômico das famílias assentadas e do próprio 

município. 
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3 EFEITOS SOCIOECONÔMICOS PARA AS FAMÍLIAS ASSENTADAS PELO 

INCRA NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA – GO 

Segundo Leite e Ávila (2007), o Brasil é profundamente injusto, devido aos índices 

elevados de concentração econômica (da renda, da terra, da produção). Esta desigualdade tem 

sido aprofundada pelo modelo de desenvolvimento denominado comumente de agronegócio. 

Nesta perspectiva, o crescimento é acompanhado pelo processo de concentração do crédito, 

de capitais e da terra. Veiga (2000), apoiado no modelo proposto por Murphy, Shleifer e 

Vishny (1989), afirma que “[...] o crescimento alavancado por um determinado setor da 

economia só pode ser durável se os benefícios do surto inicial forem distribuídos de maneira 

suficientemente igualitária que permitam a expansão e o aprofundamento dos mercados” 

(VEIGA, 2000, p. 178). Neste sentido, o padrão norteador da economia brasileira tem 

ampliado as desigualdades sociais e econômicas, longe de proporcionar desenvolvimento 

econômico consistente.  

Para Veiga (2001), o desenvolvimento econômico está atrelado à distribuição de terras 

e ao acesso ao crédito rural. Deste modo, o autor discorda e refuta o pensamento ideológico 

da elite dominante brasileira, que procura desvincular o desenvolvimento econômico à 

necessidade de melhor distribuição de terras. Ele ainda explica que a criação dos 

assentamentos ou, ainda, dos programas de crédito, como PRONAF tem sido implementado 

apenas como resgate da “dívida social”, apenas para reduzir as pressões sociais, não sendo de 

fato, institucionalizados como projeto de crescimento econômico. 

Na visão dominante, eles não teriam qualquer importância estratégica de termos de 

crescimento econômico e desenvolvimento, ou seja, os programas mais legitimados 

por compromissos assumidos durante a campanha eleitoral do que pelas convicções 

de seus intelectuais orgânicos (VEIGA, 2001, p. 4). 

Neste sentido, Leite e Ávila (2007) apud Stiglitz (2000) discorrem que a Reforma 

Agrária para obter êxito depende da distribuição de terras e do acesso ao crédito, à extensão 

rural, o que permite a distribuição de poder político, sentimento de equidade, justiça social e a 

disposição da sociedade para mudança necessária para o processo de desenvolvimento de fato. 

Corroboram para tal pressuposto Leite e Ávila (2007), ao indicarem que existem evidências 

que permitem afirmar que há casualidade positiva entre a distribuição de ativos fundiários 

(créditos) e o crescimento econômico, sob determinadas circunstâncias. Como exemplo da 

importância dos créditos, ele aponta a liberação para assentados rurais na compra de materiais 

para a construção de casas e plantio. Isto traz efeitos benéficos na economia local. Outro 
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aspecto apontado pelo mesmo autor é a produção de alimentos, que permite simultaneamente 

a garantia de renda, emprego e a segurança alimentar.  

A produção própria de alimentos e a garantia de emprego em sua própria terra 

reduzem a possibilidade de que os agricultores familiares sofram de fome ou 

desemprego, contribuindo para o papel estratégico do autoconsumo (LEITE; 

AVILA, 2007, p. 798). 

Veiga (2001) também afirma que a distribuição de terras e acesso a créditos, como 

PRONAF, não apenas combate a pobreza rural, mas sua ampliação e o aprofundamento 

passam a ser cruciais para que a economia brasileira possa ter crescimento durável 

(sustentável) sem o aumento do desemprego urbano. Nesta perspectiva, a política de 

implantação de assentamentos rurais é uma forma de combate à pobreza e às desigualdades 

sociais. O acesso a terra e aos recursos, à informação e a formação de grupos de lutas, 

contribuem para a fortalecimento de pensamentos políticos, ou seja, há empoderamento da 

classe camponesa/agricultor familiar. Assim, a promoção do acesso a terra não deve ser 

compreendida apenas como política de inclusão social ou compensação social, embora possa 

cumprir este papel.  

Neste sentido, a criação de assentamentos rurais pelo INCRA deve ser analisada na 

perspectiva estrutural de construção de um padrão de desenvolvimento que seja inclusivo, 

além, é claro, do poder de contribuição para a dinamização da economia e de redução das 

desigualdades. Deste modo, o grande desafio no Brasil é tornar a política de assentamentos, 

que vem sendo realizada como política pontual, restrita e de caráter compensatório, numa 

política efetiva de Reforma Agrária em conjunto com políticas agrícolas de fortalecimento da 

agricultura familiar, promovendo assim mudanças estruturais para alavancar o 

desenvolvimento na sociedade brasileira. 

Neste estudo, procurou-se verificar se ocorreram melhorias para as famílias a partir da 

criação dos assentamentos rurais pelo INCRA no município de Caiapônia, comparando a atual 

situação socioeconômica com as anteriores aos assentamentos, para posteriormente realizar 

inferências ao consumo no comércio local, como forma de avaliar se de fato a criação dos 

assentamentos rurais pelo INCRA, vai ao encontro com os argumentos apresentados pelos 

autores supracitados. Conforme afirmado de início, a pesquisa é de caráter quali-quantitativa e 

o número de famílias assentadas pelo INCRA, no município, é relativamente elevado, 

totalizando 580 famílias. Por isso, optou-se por realizar visitas in loco aos assentamentos a 

10% dessas famílias. Ou seja, em cada assentamento foram visitados 10% do número oficial 

de famílias, conforme dados do INCRA, totalizando 58 formulários aplicados.  
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Foram aplicados formulários a 51 pessoas do sexo masculino e 7 do sexo feminino. 

Preferencialmente, com as que obtiveram o acesso a terra por meio do processo de luta, ou 

seja, pessoas que ficaram acampadas. No entanto, devido às limitações em campo e a prática 

de venda de parcelas, houve a necessidade de realizar a aplicação dos formulários a três 

pessoas que compraram suas parcelas, ou seja, não foram assentadas desde o início. Na coleta 

de dados, direcionou-se o formulário ao responsável direto pela administração familiar. Os 

resultados obtidos permitiram compreender melhor as condições de acesso à saúde, educação, 

bens e moradia, além de, também, entender ainda o perfil da família do assentado, buscando 

averiguar se houve melhora (ou não) na qualidade de vida dessas famílias e, 

consequentemente, seu reflexo na organização socioeconômica do município. 

 

3.1  Idade, composição familiar e identificação 

A idade média dos entrevistados é de 53 anos. A composição familiar apresentou 

média geral de 4,5 pessoas por família, embora seja significativo o caso de filhos que não 

residem com os pais nos P.As, pois constatou-se que 70% dos filhos não mais residem nos 

assentamentos. Tudo indica que o abandono das parcelas pelos filhos está relacionado a 

fatores econômicos e culturais. A principal dificuldade é a econômica, segundo os 

participantes da pesquisa, a renda proporcionada no lote não é suficiente para manutenção da 

família toda na parcela. Mas, também fica evidente o interesse dos mais jovens pela vida na 

cidade.  

Questionados em como se descrevem quanto a sua atividade, 44,8% se identificam 

como “agricultores familiares”; 32,8%, como “trabalhadores rurais” e 22,4%, como 

“lavradores”. De acordo Wanderley (2003), a identificação é incorporada pelo assentado em 

virtude dos trâmites legais, como no acesso a crédito via PRONAF ou na própria 

aposentadoria.  

[...] ao contrário talvez de outros estudiosos do tema – de que o conceito de 

agricultura familiar (e de agricultor familiar) é pertinente para a compreensão do 

ator social a que estamos nos referindo. Mesmo sendo uma identidade ‘atribuída’, na 

maioria dos casos, ela é incorporada pelos próprios agricultores e à diferença de 

outras denominações impostas de fora (agricultor de baixa renda, por exemplo), ela 

aponta para qualidades positivamente valorizadas e para o lugar desse tipo de 

agricultura no próprio processo de desenvolvimento. (WANDERLEY, 2003. p. 58). 

Um dos requisitos para acesso ao PRONAF é a Declaração de Aptidão ao PRONAF 

(DAP). Neste documento, o termo designado para identificação do assentado é de Agricultor 
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Familiar. Por este documento, é perceptível a designação que tem sido utilizada pelos órgãos 

governamentais quanto ao assentado rural.  

[...] a legislação exige que os agricultores familiares apresentem aos Agentes 

Financeiros um documento chamado Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP. A 

DAP é fornecida gratuitamente e emitida por órgãos públicos, entidades de classe 

(Emater, sindicatos e associações de produtores rurais, técnicos agrícolas, entre 

outros) devidamente credenciados pelo MDA. Sua validade é de seis anos, a contar 

da data da emissão. (SEBRAE, 2012, s.p). 

Alguns assentados, relataram o seguinte: “Sou agricultor familiar, é assim que está nos 

documentos” ou “agricultor familiar, é mais fácil de aposentar”. Isto leva a entender que esta 

autoafirmação está envolta nas condições jurídicas que esses sujeitos estão submetidos. Na 

pesquisa, não se identificou indivíduos que se declararam camponeses. Pelo contrário, houve 

por parte de um pesquisado a indagação: “O que seria Camponês? ” Mas, pelo fato de não se 

declarar camponês, por si só não anula o conceito de camponês. Neste sentido, corrobora 

Wanderley (2003).  

Gostaria de defender uma hipótese – que não é nova nem é minha – que pode ser 

formulada da seguinte forma: mais do que propriamente uma passagem irreversível 

e absoluta da condição de camponês tradicional para a de agricultor familiar 

“moderno”, teríamos que considerar, simultaneamente, pontos de ruptura e 

elementos de continuidade entre as duas categorias sociais. (WANDERLEY, 2003, 

p. 47). 

Quanto à origem domiciliar dos assentados, verifica ser bastante diversa. Ao menos, 

na amostragem usada nesta pesquisa, tendo como questionamento o último município de 

residência, antes de ser assentado. Aqueles que informaram que residiam em Caiapônia foram 

36,2%; em Iporá, 8,6 %; Palestina de Goiás, 6,9% de Piranhas, 6,9% de outros municípios 

foram 41,4%. Não foi realizado o levantamento daqueles que são oriundos de outro Estado da 

federação, limitou-se a questionar Caiapônia, Iporá, Palestina de Goiás e Rio Verde, por 

entender que estes são os municípios adjacentes que poderiam ter maior influência, aqueles 

que declararam que são de outros municípios além das alternativas já citadas, foram 

considerados de outros municípios. 

Observou-se que o contingente de assentados de origem domiciliar de outros 

municípios é maior em assentamentos que estão localizados em pontos mais distantes do 

núcleo urbano de Caiapônia e, portanto, próximos dos limites do município, como o P.A. 

Nascente São Domingos, o P.A. Nossa Senhora da Abadia, o P.A. Conquista, o P.A. Keno e o 

P.A. Padre Ilgo. De todos os pesquisados, observou-se que a maioria dos assentados mantinha 

relação direta com a terra, antes de ser assentado, sendo que 79,3% eram trabalhadores rurais; 
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8,6% eram trabalhadores do comércio e os 12,1% restantes atuavam em diversas áreas, 

inclusive com profissionais autônomos e funcionários públicos. 

 

3.2  Caiapônia – GO: Organização político-social dos assentados rurais do INCRA  

A organização política social dos assentados do município está concentrada em dois 

sindicatos: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caiapônia e Palestina de Goiás (STR18) e 

no Sindicato dos Trabalhadores das Agricultura Familiar (SINTRAF). Dos pesquisados, o 

percentual de filiados ao STR é 72,4 % e ao SINTRAF 15,5%. Assentados cadastrados em 

ambos os sindicatos são 6,9% dos pesquisados e, em nenhum sindicato somam 5,2%. Quanto 

ao STR de Caiapônia e Palestina de Goiás, de acordo com presidente do sindicato, este foi 

fundado em 1986, desde então sua atuação na região precede aos movimentos sociais, como 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Ao longo dos anos, sua ação tem 

sido em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. O STR não tem informações precisas 

sobre o real número de filiados, mas a estimativa é que seja algo entre sete e oito mil.  

Mas, atuantes junto ao sindicato seriam em torno de 500 pessoas/famílias. A 

estimativa do sindicato é que 80,0% dos assentados sejam filiados. Estimativa bem próxima 

ao que se obteve em campo, na amostragem, 72,4%. Vale destacar, que o STR representa 

tanto assentados como trabalhadores rurais, que atuam como funcionários em fazendas da 

região de Caiapônia e Palestina de Goiás, sendo sua principal atuação o auxílio jurídico nas 

rescisões contratuais e nos processos de aposentadoria. Na figura 8, tem-se uma imagem da 

fachada atual da sede do STR de Caiapônia e Palestina de Goiás.  

Figura 8 - Sede do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Caiapônia e Palestina de Goiás 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares. (2019). 

                                                 

18 Sede do STR. Rua José Amâncio, nº 220, Setor Nova Caiapônia, CEP: 75850-000.   
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Segundo o presidente do STR, o Sr. S19, as reuniões com assentados filiados ocorrem 

semestralmente. Quase sempre para discutir demandas de aposentadorias, financiamentos e 

captação de recursos. Nos anos de 2017 e 2018, ocorreram esforços em parceria com a 

Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (FETAEG) 

para obtenção de crédito moradia para assentamentos. Assim, os principais projetos e 

parcerias desenvolvidos são de auxílio na obtenção: Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR); PRONAF e demais Créditos. De acordo com ele, o STR também atuou no acesso a 

terra por meio do crédito fundiário (Banco da Terra). No entanto, o sindicato não atuou ou 

deu assistência para que os assentados pelo INCRA pudessem se beneficiar dos programas de 

entregas de alimentos, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). Isso ficou a cargo das Associações e Cooperativas 

dos próprios assentamentos.  

O presidente do STR compreende que estas políticas são importantes pois “dão 

sustentabilidade para o assentado criar sua família”. Segundo ele, todos os filiados 

obtiveram acesso ao crédito via PRONAF. Fato, que não foi verificado em campo, visto que 

dos entrevistados (58), apenas 38 afirmaram que obtiveram acesso ao PRONAF, ou seja 

apenas 65,5%. Quanto aos movimentos sociais, o MST teve atuação apenas na formação 

apenas no P.A. Keno, no entanto, não tem mais qualquer influência sobre este assentamento, 

pois, segundo informações dos próprios assentados, seus dirigentes foram expulsos porque 

atuavam somente na arrecadação de dinheiro, não mais representando os interesses dos 

assentados. Segundo o entrevistado Sr. A “nós expulsamos o MST daqui”. Segundo o 

assentado Sr. A. B, não se pode negar a importância desse movimento na luta pelo acesso a 

terra: “Se nós não fosse fazer manifestação, hoje estava todo mundo do jeito que estava”.  

No entanto, o Sr. A.B, afirma que deixou de ser membro do MST, argumenta que os 

dirigentes atuais não têm mais os mesmos objetivos do início, segundo ele o interesse está 

apenas no financeiro. Deste modo, compreende-se que atuação do MST, na formação dos 

assentamentos rurais é mínima no município e ainda perdeu a pouca relevância que exercia na 

consolidação do P.A Keno. Destaca-se o assentamento em questão, formado a partir da 

atuação do MST, possivelmente seja o de mais difícil acesso e enfrenta as maiores 

dificuldades de organização interna. Em suma, o principal agente mobilizador da luta pela 

terra no município não é o MST, mas o STR, sendo que este ainda continua atuante nos 

assentamentos e na formação de novos acampamentos, enquanto que os movimentos sociais 

                                                 
19 Entrevista realizada no segundo semestre de 2017.  
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têm atuação bastante reduzida. Outra importante entidade é a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), que tem atuado na mediação, não só nos conflitos na luta pelo acesso a terra, mas nas 

cisões que podem ocorrer dentre os assentamentos rurais formados.  

 

3.3  Escolaridade e acesso à educação das famílias assentadas 

O percentual de analfabetos é de 8,6%; aqueles que se denominam alfabetizados é de 

25,9% (em geral, são indivíduos que conseguem assinar o nome e realizam leituras rasas, o 

que se considera como “analfabeto funcional”), os que possuem ensino fundamental completo 

correspondem a 12,1% e apenas 5,2% terminaram o ensino médio. Nenhum deles com ensino 

superior, ainda que incompleto.  Conforme demonstrado na Tabela 16.  

 

Tabela 16 –Escolaridade dos assentados no município de Caiapônia 

Nível de Escolaridade                                              Escolaridade 

Não alfabetizado  8,6% 

Alfabetizado 25,9% 

Ensino Fundamental Incompleto 39,7% 

Ensino Fundamental Completo 12,1% 

Ensino Médio Incompleto 8,6% 

Ensino Médio Completo 5,2% 

Total Geral 100% 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. Org.: Silva, Santiago Soares. (2018).  

 

Dos assentados pesquisados, 53,5 % afirmaram que tiveram oportunidade de estudar 

somente após serem assentados. Mas, segundo eles, o cansaço físico e a irregularidade de 

oferta das aulas dificultaram a aprendizagem. O principal programa de alfabetização 

disponibilizado nos assentamentos rurais foi o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), porém, no momento que se realizava a coleta de dados não se 

identificou nenhum núcleo ou programa em operação nos assentamentos. Inclusive, cumpre 

ressaltar, que somente no P.A Conquista tem-se unidade escolar em funcionamento.  

Buscou-se também identificar a escolaridade por faixa de idade. Para isto, realizou-se 

o isolamento por faixa etária de idade, em estratos de dez anos. Nos assentados com idade 

entre 20 a 30 anos, verificou-se que não havia indivíduos analfabetos ou que se declaram 

apenas alfabetizados. Neste perfil, são 33,3% com ensino fundamental incompleto e 66,7 % 

com ensino médio incompleto. Enquanto que, no perfil de idade de 31 a 40 anos, há 75,0% 

com ensino fundamental incompleto e 25% com ensino médio incompleto. É possível 
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identificar a redução na escolarização, já que não houve quem tenha concluído o ensino 

médio. 

No intervalo de idade entre 41-50 anos, apenas 6,3% assentados concluíram o ensino 

médio, sendo o mesmo índice de não alfabetizados fato que não se evidenciou nos grupos 

anteriores. Nos assentados com idade entre 51-60 anos, o número de analfabetos é de 5,9%. 

Agora, pessoas que se declaram alfabetizadas são 29,4%. Enquanto que, o percentual de quem 

tem ensino fundamental incompleto é de 41,2% Por fim, acima de 60 anos, 21,4% são 

analfabetos, 50,0% se declaram apenas alfabetizados. Portanto, os índices de analfabetismo 

são mais acentuados a partir dos 41 anos e, sobretudo, acima dos 60 anos.  

 

Gráfico 3 - Caiapônia-GO: Relação idade/escolaridade dos assentados no município 

Fonte: Trabalho de Campo. Org.: Silva, Santiago Soares da Silva (2018). 

 

Questionados se após se tornarem assentados rurais melhorou o acesso à educação de 

sua família, 37,9 % afirmaram que houve melhora, sendo que os principais argumentos para 

indicar essa melhora é por estarem fixos em suas terras e o aumento na renda. De acordo com 

os assentados rurais que atribuíram uma melhora no acesso à educação, após ingressarem nos 

P.A passaram a ter transporte escolar garantido aos filhos, fato que nem sempre ocorria 

quando estavam na condição de trabalhador rural. Para 48,3% dos que consideraram que 

houve melhoras no acesso, isso se deve também ao aumento na renda.  

A compreensão que se tem é que as famílias que estão localizadas em assentamentos 

rurais estabelecidos pelo INCRA mais distantes da cidade, foram as menos beneficiadas com 

a infraestrutura nos P.As. São estas também que estão mais descontentes com acesso à 

educação aos seus filhos. Quanto ao acesso à unidade escolar, observou-se que nos P.As: 
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Padre Ilgo, Conquista, Querência, Morrinhos II e Keno encontram-se as maiores dificuldades 

de acesso à escola, pois são aqueles que estão mais distantes dos centros urbanos. Neste 

último, as crianças e adolescentes saem do assentamento por volta das nove horas da manhã e 

só retornam por voltas das 20 horas. Dos assentados entrevistados, 67,3 % deles não tinham 

filhos em idade escolar. Já alunos que estudam na cidade, realizando o trajeto todos os dias 

até a unidade escolar localizado na cidade, foram 25,8%. E apenas 3,5 % tinha acesso à 

educação no campo, ou seja, a educação em escolas situadas no campo, limitando-se ao 

assentamento Conquista e, apenas no nível fundamental.  

Quando se compara o nível de escolaridade dos filhos ao dos pais (neste caso, ao do 

responsável pela família), percebe-se um salto considerável, já que apenas 2,8% são 

analfabetos, contrapondo aos 8,6%. Bem como também, 13,9% obtiveram diploma de curso 

superior, enquanto não se identificou dentre os pais quem tivesse curso superior. 

 

Tabela 17 – Caiapônia (GO): escolaridade dos filhos dos assentados. 

Nível de Escolaridade dos Filhos Escolaridade 

Não alfabetizado  2,8% 

Alfabetizado 1,9% 

Ensino fundamental incompleto 11,1% 

Ensino fundamental completo 14,8% 

Ensino médio incompleto 22,2% 

Ensino médio completo 26,9% 

Ensino superior incompleto 6,5% 

Ensino superior completo 13,9% 

Total Geral 100,0% 

Fonte: Trabalho de campo, 2018. Org.: Silva, Santiago Soares. (2018). 

 

A leitura realizada a partir dos dados é que o nível de escolaridade é mais baixo nos 

assentados rurais com maior idade, principalmente acima dos 50 anos. Observou-se que os 

filhos têm alcançados níveis mais elevados de escolaridade. De acordo com relatos dos 

pesquisados, na condição de trabalhador rural, em alguns momentos, não podiam garantir o 

acesso à escola aos filhos, principalmente porque dependendo da localidade em que residiam, 

não havia escolas próximas nem transporte. Enquanto atualmente nos assentamentos do 

município, tem se garantido o transporte escolar, mesmo com algumas deficiências.  
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3.4 Alimentação das famílias Assentadas 

Nos Projetos de assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA em Caiapônia é 

muito comum encontrar quintais onde estão inseridos vários tipos de cultivos alimentares. 

Porém, não é prática comum vender essa produção, pois serve para o consumo da família, 

bem como atende aos familiares que residem na cidade. Em resposta à seguinte questão, feita 

na aplicação do formulário: sua alimentação e da sua família está melhor agora? Dos 

pesquisados, 68,9% afirmaram que alimentação melhorou, enquanto que 24,1% afirmaram 

está a mesma coisa e 6,9% que a alimentação piorou após ser assentado.  

A melhora na alimentação está relacionada, sobretudo, à qualidade dos alimentos para 

o autoconsumo, produzidos nas próprias parcelas. Conforme afirma Sr.ª M, assentada no P.A. 

Cachoeira Bonita, “Produzimos leite e carne”. Mas, a resposta mais frequente é: “É mais 

saudável, porque não tem veneno”. Se observa que há diversidade na produção para o 

autoconsumo e também menor uso de produtos químicos para manutenção dos cultivos. Na 

Figura 9, pode-se observar o quintal do Sr. B., no P.A. Eldorado dos Carajás, em que há o 

cultivo de bananas, abacaxi, abóboras e mandioca 

Figura 9 - P. A Eldorado dos Carajás/Caiapônia (GO): quintal com policultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Autor: Silva, Santiago Soares. (2018). 

 

Verifica-se também que a produção agrícola dos assentados rurais se difere da 

agricultura capitalista, estando pautada, sobretudo, na qualidade e na diversidade em 

detrimento da quantidade. São alimentos que não contém ou possuem grande quantidade 

agrotóxicos. Foi observado que, no geral, as famílias assentadas tendem a utilizar esterco, 

urina de bovinos, esterco de frango e outros, ou seja, adubos e pesticidas naturais, o que pode 

possibilitar ampliação na sua renda, devido à redução no custo de produção. 
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Neste sentido, Leite et al. (2004) apontam, na pesquisa intitulada “Impactos dos 

Assentamentos Rurais: Um estudo sobre o meio rural brasileiro”, que o modo de produção 

dos assentados não só beneficia a qualidade da alimentação da família assentada, mas 

contribui para o comércio local e com os demais moradores. 

[...] especialmente em áreas antes monocultoras ou de pecuária extensiva, 

significando uma espécie de “reconversão produtiva” em regiões de crise da 

agricultura patronal, em alguns casos contribuindo para uma reorganização dos 

sistemas de uso dos solos da produção familiar no seu contexto mais geral. Essa 

diversificação tem influência tanto sobre a qualidade de vida quanto sobre os 

aspectos ambientais. A diversificação na pauta de produtos tem impactos também no 

nível dos próprios assentados, uma vez que a coexistência de uma produção de bens 

destinados à subsistência com produtos produzidos para o mercado constitui uma 

forma de resguardo das famílias produtoras em face dos problemas de 

comercialização e leis do mercado, além de significar uma melhoria qualitativa na 

alimentação (LEITE et al., 2004b, p. 259). 

A Figura 10 retrata o quintal do Sr. A, assentado do P.A Nascente São Domingos. É 

possível encontrar neste quintal diversos alimentos cultivados juntos, sem obedecer a 

padronização retilínea de cultivos e o emprego de agrotóxicos, ou seja, elementos que são 

fundamentais na agricultura capitalista. Portanto, se distingue por dois motivos: não obedece 

ao padrão geométrico retilíneo das lavouras comerciais, mas combina o consórcio de variadas 

espécies. Neste quintal, tem-se mandioca, banana, chuchu, mamão, goiaba etc. E ainda, não é 

empregado o uso de agrotóxicos na produção. Em especial, este assentado mantém o quintal 

para o consumo próprio e dos filhos, que moram na cidade. Diferentemente da agricultura 

capitalista que visa somente o lucro, aqui o principal objetivo é garantir a alimentação, sendo 

o excedente comercializado. Pela variedade de cultivos, nota-se que a agricultura familiar tem 

maiores possibilidades de exercer a sustentabilidade ambiental e socioeconômica. 

Figura 10 - P.A Nascente São Domingos/Caiapônia (GO): quintal com policultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Autor: Silva, Santiago Soares. (2018). 
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Não somente nos quintais é perceptível esta variedade de cultivos, mas também nas 

roças. Nota-se que também não se adota a simetria, observada nas lavouras capitalistas. 

Todavia, isto não representa que não haja produtividade, trata-se de apenas de uma produção 

tradicional do assentado rural. Observa-se na Figura 11, a propriedade do Sr. N, assentado no 

P.A. Dom Carmelo; a roça é diversificada, havendo cultivo de diversas culturas, como: 

mandioca; cana de açúcar; abacaxi e outros. Neste caso, em específico há uma espécie de 

consórcio das culturas, no entanto, não se pode enfatizar que é uma prática dominante entre 

assentados, destacam-se apenas os aspectos de assimetria e o reduzido uso de agrotóxicos.  

 

Figura 11 - P.A Dom Carmelo/Caiapônia (GO): plantação com policultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Autor: Silva, Santiago Soares. (2018). 

 

Como dito anteriormente, a produção é destinada principalmente para o consumo da 

família, porém alguns destinam parte para vendas em feiras locais, a vizinhos, e, em 

pouquíssimos casos, aos comerciantes locais. A venda de parte da produção ocorre, 

sobretudo, por assentados rurais situados próximos às cidades, seja Caiapônia ou em cidades 

adjacentes, como Piranhas ou Palestina de Goiás. Nos assentamentos que estão distantes de 

centros urbanos, a produção é voltada quase toda para o próprio consumo. Certamente em 

ambas as situações, seja no consumo ou venda, tende a beneficiar as famílias, haja vista que 

além de permitir a alimentação, a venda do excedente pode representar uma fonte de renda. 
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Além do fato que pode ocorrer a conversão do recurso que seria gasto na compra de 

alimentos, na aquisição de bens de consumo e serviços. 

 

3.5  Percepção quanto à renda obtida após ser assentado pelo INCRA  

A renda obtida pelas famílias assentadas tem sido utilizada na reprodução social de 

seus membros, na compra de produtos que não produzem e também como fonte de 

investimentos no próprio processo produtivo da propriedade. Assim, é fundamental 

compreender se houve melhora na renda, para depois estabelecer um paralelo com o 

dinamismo da economia, sobretudo em Caiapônia (GO), que tem sua economia pautada no 

setor agropecuário, responsável por 53,5% do PIB (2014). Nesta perspectiva de avaliar os 

efeitos no comércio local, a partir da renda dos assentados pelo INCRA, neste município, 

questionou-se: houve aumento ou declínio da renda após ser assentado? Dos participantes 

pesquisados, 63,8% responderam que houve aumento da sua renda, enquanto que 27,6% 

afirmaram que sua renda declinou e apenas 8,6% acreditam que não houve alteração. 

 

Gráfico 4 - Percepção de aumento da renda por parte das famílias assentadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 

Estes dados revelam que significativa parte das famílias pesquisadas acreditam que 

obtiveram aumento na renda a partir de quando foram assentadas. Corrobora neste sentido, 

Sousa et al. (2011), ao indicarem que a criação dos assentamentos contribuiu para o 

desenvolvimento socioeconômico local.  
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A constituição de um projeto de assentamento implica um complexo processo de 

desenvolvimento local que articula alterações na dinâmica demográfica, formação 

de novos produtores e consumidores, organização social e produtiva, ampliação do 

volume de recursos financeiros de circulação local, entre outras questões. Enfim, um 

conjunto de elementos que contribuem efetivamente para o desenvolvimento 

socioeconômico tanto no âmbito local quanto regional (SOUSA et al., 2011. p.88). 

Pode-se afirmar que o aumento na renda representa maior potencial de compra ao 

assentado rural, isso certamente se reflete na aquisição de bens de consumo ou serviços. Desta 

forma, procura-se realizar um comparativo com alguns bens de consumo duráveis, para 

avaliar se a inserção no assentamento rural e mediante ao aumento de renda atribuído pelos 

próprios assentados rurais pesquisados tem refletido na compra destes e, por conseguinte 

contribuído com o comércio local.  

3.6  Aquisição de Bens e Serviços pelo Assentado, comparativo antes e após ser 

assentado 

Para avaliar a aquisição de bens de consumo duráveis, estabeleceu-se: TV, DVD, 

geladeira, freezer, telefone e computador como indicadores. Para esta avaliação, questionou-

se se a família dispõe atualmente destes bens, comparando ainda com a condição anterior, se 

já possuíam antes de estarem assentados. Identificou-se que o número de aparelhos televisores 

aumentou 17,3% após as famílias serem assentadas. Em todas casas visitadas, com acesso à 

energia elétrica, constatou-se que há ao menos um aparelho de TV. Em assentamentos que 

ainda não tem acesso a energia elétrica, como é caso dos P.As Padre Ilgo, Keno, Querência, 

em todas as residências visitadas que tem utilizado energia solar, há aparelhos de TV. 

 

Gráfico 5 - Comparativo TV - Antes/depois da Família Assentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018).  



114 

 

Dentre todos os bens de consumo pesquisados, observou-se que houve redução de 

aparelhos de DVD, comparando ao período que antecede ao assentamento. O percentual de 

famílias que tinha DVD antes de ser assentado era de 62,1% e reduziu-se para 53,5% depois 

de família assentada, redução de 8,6 pontos percentuais. Porém, isto não se explica pelo 

aumento ou redução da renda. Possivelmente, está relacionado às mudanças no padrão de 

tecnologia/consumo dos últimos anos, proporcionada pelo avanço do acesso à internet. 

Corrobora neste sentido, matéria publicada no site especializado tecmundo.  

O aumento das plataformas de streaming de vídeos, entre filmes e seriados, acabou 

por matar as nostálgicas locadoras de vídeo. Junto com elas, um pouco mais 

lentamente, está morrendo também os outrora cobiçados aparelhos reprodutores de 

Blu-ray e DVD. Assim que a mais recente mídia de reprodução de vídeos chegou ao 

mercado e nos fez dispensar os DVD players para adotar essa nova tecnologia, que 

oferece mais qualidade de imagem e som, a internet também deu um salto em sua 

capacidade de envio de dados e tornou possível a transmissão de vídeos em alta 

qualidade diretamente para nossos aparelhos. (TECMUNDO, 2018). 

Outro bem de consumo pesquisado foi a geladeira, eletrodoméstico indispensável nos 

dias atuais. Deste modo, verificou-se que houve aumento de 6,9 pontos percentuais dos 

pesquisados que não o possuíam e passaram a ter após ser assentado. Isto foi possibilitado 

pelo aumento da renda e do acesso à energia elétrica. Nos assentamentos que não foram 

beneficiados com a instalação de energia elétrica (P.A Querência; P.A Morrinhos II; P.A 

Padre Ilgo e P.A Keno) são raras as famílias que têm geladeira, somente aquelas que puderam 

instalar um bom sistema de energia solar. Nos demais assentamentos, onde já receberam 

energia elétrica, não foi verificado a falta de geladeira em nenhuma das casas visitadas.  

 

Gráfico 6 - Comparativo Geladeira - Antes/depois da Família Assentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 
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No entanto, percebe-se uma redução de 25,9 pontos percentuais, após as famílias 

serem assentadas, antes de serem assentadas 81,1% que tinham freezer, após serem assentados 

o percentual é de 55,2%. Não se pode identificar com precisão o motivo desta redução. Mas, a 

hipótese é a falta de energia elétrica em alguns assentamentos. Embora os dados revelem que 

as famílias adquiram geladeiras, contudo, são situações diferentes, visto que o freezer 

demanda maior consumo de energia. Nos assentamentos que ainda não tiveram instalado a 

energia elétrica, a família tem utilizado energia solar, que apresenta algumas limitações 

quanto ao consumo energético. As geladeiras, na atualidade, também são muito modernas e 

dependendo do seu tamanho podem suprir a utilidade de um freezer.  

O acesso a aparelhos de telefone teve aumento considerável de 31,1 pontos 

percentuais. No entanto, a comunicação em alguns assentamentos é bastante deficitária, 

exigindo a instalação de antenas para captação de sinal telefônico ou internet. Aliás, a internet 

rural vem tornando-se o principal meio de comunicação e entretenimento. Observou-se em 

campo que as famílias já dispensam a instalação de antenas para a captação de sinal de 

celular, até pouco tempo objeto de desejo das famílias que habitam o campo. Com isso, 

algumas empresas passaram a se especializar em atender à demanda no campo, inclusive nos 

assentamentos. Segundo informações obtidas em campo, o custo de instalação está em torno 

de R$ 2.000,00. Porém, não se pode afirmar que se trata de um recurso tecnológico 

amplamente difundido. Reitera-se que se observa uma preferência pela instalação do sinal 

internet em detrimento da linha telefônica.  

Gráfico 7 - Comparativo Telefone - Antes/depois da Família Assentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 

No entanto, ainda existem famílias que não possuem nenhum meio de comunicação, 

estas alegam que não têm recursos suficientes para provê-los, pois trata-se de algo oneroso 
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para ser instalado e/ou ainda a existência de limitações quanto ao sinal na parcela. Destaca-se 

que, durante a pesquisa, não se verificou/identificou famílias que utilizam telefone rural, ou 

seja, que utilizam outro tipo de aparelho que não seja o celular. 

Quanto ao percentual de famílias que tinha PC ou Notebook, passou de 3,5 % para 

15,5 %, representando aumento de 11,5 pontos percentuais. Sobre o acesso dos assentados 

rurais ao computador e à internet, compreende-se que seja interessante, não somente pelo 

aumento do consumo, ou seja, pelo viés econômico, mas, por fornecer recursos que 

possibilitam maior acesso à informação, podendo ser instrumento de mobilização e 

capacitação inclusive para a produção e acesso a canais de comercialização para as famílias. 

Internet hoje é fundamental na garantia da cidadania. 

Outro fator positivo para as famílias assentadas, foi o acesso a veículos automotores. É 

importante esclarecer que nesta pesquisa foram considerados como veículos os automóveis e 

motocicletas. No comparativo com o período que antecede o acesso à terra, o percentual de 

assentados que não tinha veículos era de 41,4%. Após serem assentados este percentual 

reduziu para apenas 8,6%. Houve um aumento de 32,8 pontos percentuais, passando de 58,6% 

para 91,4% dos que possuem veículos. Pode-se afirmar que na atualidade quase que a 

totalidade das famílias tem algum tipo de veículo, seja carro ou moto, em alguns casos ambos. 

Segundo o Sr. S, assentado do P.A Cachoeira Bonita, após estar na condição de assentado 

rural, teve condições de adquirir um veículo mais novo: “Antes eu tinha Passat, cai o fundo, 

hoje tenho uma Strada 2015”. Quanto aos veículos, infere-se, também, que o aumento do 

número de famílias que adquiriram veículos esteja contribuindo para o aquecimento do 

comércio local, à medida que aumenta o consumo de combustível e de serviços especializados 

em manutenção de automóveis e motos. 

Gráfico 8 - Comparativo Veículos - Antes/depois da Família Assentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 
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A aquisição de veículos pelo assentado é muito mais que uma questão de conforto e/ou 

deslocamento pessoal, é imprescindível a quem mora a longas distâncias de serviços, para o 

escoamento da produção, acesso a atendimento médico, ao lazer, ou ainda acesso ao comércio 

local, na busca por produtos que eles não produzem, ou seja, é inteiramente relacionada ao 

desenvolvimento social e econômico das famílias. Tamanha é a importância, pois ainda na 

fase de coleta de dados para a pesquisa, foi confidenciado por alguns assentados, residentes 

nos P.A Querência; Padre Ilgo e P.A Keno, que ainda não possuem veículos, que eles em 

diversos momentos tiveram que pagar frete para transportar as compras realizadas no 

comércio local de Caiapônia para o assentamento. Segundo os relatos, são pagos fretes a 

veículos de particulares de até R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) para o transporte até 

os assentamentos. Em um caso específico, um assentado afirmou ter pago esta quantia para o 

transporte de mercadorias que somavam apenas R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). 

Certamente, quando o assentado rural não tem condições de adquirir algum veículo ou ainda 

arcar com o frete, isso compromete sua condição de vida e sua renda, e ainda o escoamento de 

sua produção. Isto torna-se um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico, já que 

como demonstrado as famílias não realizam compras apenas em Caiapônia. 

 

3.7  Acesso à saúde das famílias assentadas pelo INCRA no município de Caiapônia 

A realização da leitura do acesso à saúde do assentado rural é uma tarefa que exige 

bastante cuidado, pois, são inúmeros fatores que podem interferir nesta análise. Pode-se 

destacar que o assentado rural atribui ao fato de estar na terra a sensação de bem-estar. E, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é “[...] um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. Muitos 

assentados relataram estarem em contato com terra ou na sua terra, lhes fazem se sentir 

melhor e isto tem contribuindo até mesmo para a saúde física e emocional. Soma-se isso as 

condições de trabalho que estavam subjugados quando eram funcionários/trabalhadores 

rurais. Também é mister destacar que o acesso à saúde era limitado. Ou seja, buscar 

atendimento médico não dependia somente do trabalhador rural, envolvia diretamente ação do 

empregador.  

Deparou-se com relatos de assentados rurais que, outrora a serviço do latifundiário, 

afirmaram que a necessidade de aguardarem horas ou dias para irem ao médico, em virtude da 

dependência da liberação ou transporte do empregador. Não quantificado nesta pesquisa, mas 

atribuído pelo assentado, a liberdade é um fator importante na melhoria do acesso à saúde, 
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pois interfere na disponibilidade e no poder de decidir o momento de ir ao atendimento 

médico. Soma-se a isto o aumento da renda e atenção das autoridades locais da área de saúde, 

de acordo com alguns dos pesquisados, existe prioridade no atendimento nos hospitais 

públicos da região para as famílias assentadas. Estes fatores têm proporcionado aos 

assentados a percepção em melhora no acesso à saúde. De acordo com Sparovek (2003, p. 24) 

apud Romeiro (1991) “Pesquisas realizadas pela FAO, em assentamentos, nas mais diversas 

regiões do País, comprovam uma substancial melhoria em todos os indicadores sociais 

pesquisados relativos à moradia, educação, saúde, mortalidade infantil e lazer”. 

De todo modo, as famílias de assentados rurais pesquisadas compreendem que houve 

uma melhora no acesso à saúde. 63,8% das famílias declararam que houve melhora no acesso 

a saúde, enquanto que 24,1% afirmaram estar na mesma condição e, apenas 12,1% avaliaram 

que o acesso à saúde da sua família piorou. Ou seja, mais da metade destas famílias entendem 

que houve melhora na saúde após terem tido acesso à terra. 

 

Gráfico 9 - Percepção dos Assentados quanto ao acesso a serviços de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018). 

 

Sobre o atendimento recebido na área de saúde, 63,8% avaliaram como bom; 13,8% 

ótimo; 15,5% regular; 5,2% e 1,7% ruim. Também se identificou que o hospital público de 

Caiapônia é o mais procurado. Dos pesquisados, 58,6% apontaram que recebem serviços 

médicos neste município. Enquanto, aqueles que procuram Palestina de Goiás são 20,7 %, o 

segundo mais procurado. Chama atenção o significativo número de famílias que procuram 

serviços de saúde em Palestina de Goiás, possivelmente porque, das 580 famílias assentadas 
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209 residem nos assentamentos rurais próximos à área urbana de Palestina de Goiás, alguns 

até mais próximos que Caiapônia. O número de famílias no P.A. Conquista é (34); P.A. 

Eldorado dos Carajás (29); P.A. Morrinhos II (08); P.A. Querência (18) e P.A. Padre Ilgo 

(120), em termos percentuais corresponde a 36,3% das famílias assentadas pelo INCRA.  

Como dito, algumas estão mais próximas a Palestina, cerca de 70 quilômetros a menos que 

Caiapônia. 

Também é reconhecido na região que o Hospital Municipal de Palestina possui 

excelente estrutura e o atendimento é rápido. Mas, segundo informações dos assentados, a 

Prefeitura de Palestina tem negado consultas médicas, tem direcionado todos os assentados 

para Caiapônia, devido a questões relacionadas ao cadastro do cartão do SUS. Se esta situação 

perdurar, possivelmente ocorrerá alteração na situação que se observa atualmente. 

Ainda sobre a saúde, pode-se fazer um paralelo entre ela com as condições de moradia 

dos assentados, em especial aquelas que são dotadas de aparelhos de saneamento básico 

(vasos sanitários, pias, fossas sépticas, etc.), ou seja, residências que proporcionam às famílias 

melhores condições de higiene pessoal. Pois, moradias com tais aparelhos trazem benefícios à 

sua saúde. De acordo com artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos 

devem ter direito não só a saúde, mas também à moradia.  

(1) toda pessoa tem direito a um padrão de vida adequado à saúde e ao bem-estar de 

si mesmo e de sua família, incluindo alimentação, vestuário, moradia, cuidados 

médicos e serviços sociais necessários, e o direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outra falta de sustento em 

circunstâncias fora de seu controle. (2) A maternidade e a infância têm direito a 

cuidados e assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do 

matrimônio, gozarão da mesma proteção social (ONU, 2018, s.p). 

Neste sentido, a saúde das famílias assentadas também se passa pelo estabelecimento 

de políticas públicas que contribuam para o acesso à moradia. Lamentavelmente as famílias 

dos assentamentos mais distantes da cidade de Caiapônia ainda não tiveram acesso ao crédito 

moradia. São os assentamentos P.A. Conquista (110 km), P.A. Querência (80 km), P.A. Keno 

(72 km), P.A. Padre Ilgo (120 km) e P.A. Morrinhos II (84 km). Portanto, estas famílias 

possivelmente estão mais propícias às doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico e 

disponibilidade de moradias em condições adequadas. 

3.8  Condições de moradia das famílias assentadas pelo INCRA no município de 

Caiapônia 

Quando considerado os dados globais obtidos, 63,8% dos pesquisados afirmaram que 

houve melhora em suas condições de moradia após serem assentados, 8,6 % afirmaram que as 
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condições da atual moradia são as mesmas de quando não eram assentados rurais. Já 27,6% 

acreditam que as condições de moradia pioraram. 

 

Gráfico 10 - Percentual das condições de habitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018). 

 

Entretanto, na fase de coleta de dados, percebemos que a melhoria na qualidade da 

moradia se mostra uma questão complexa, haja vista que as famílias tendem a atribuir a 

melhora nas condições de habitação a outros fatores que vão além dos tipos de construção 

e/ou a estrutura da casa em si. O simples fato de ter uma moradia própria, em muitos casos 

pode ser interpretado por parte do assentado rural de que houve melhora. Por isso, se fez 

necessário realizar um levantamento quanto aos tipos de construções/materiais das casas. Para 

isto, foi estabelecido três tipos de construção, tendo como critério o predomínio do material 

utilizado: Alvenaria (Tijolos; Telhas de barro, cimento ou amianto); Madeira (Lona; tabas, 

vigotas, pau roliço) e combinado (alvenaria, madeira, plástico, placas de cimentos e outros). 

Os resultados obtidos indicam que dentre as famílias pesquisadas, houve uma redução 

de 17,3 pontos percentuais daquelas habitavam em casa de “alvenaria”, um aumento de 10,4 

pontos percentuais das famílias que moram em casas de “madeira/lonas” e 6,9 pontos 

percentuais que residem em casas construídas com materiais “combinados”. O reduzido 

número de moradias de alvenaria se dá, sobretudo, porque nos assentamentos P.A Padre Ilgo; 

P.A. Keno; P.A. Morrinhos II e Querência, as famílias afirmam não ter acessado o crédito 

para moradia. Juntos, estes assentamentos concentram 190 famílias, em termos percentuais 

32,77%, das 580 famílias assentadas, de acordo com dados do INCRA (2018).  
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Gráfico 11 - Percentual dos tipos de Moradias (Alvenaria, Madeira e Combinado) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018). 

Nestes assentamentos há o predomínio de moradias construídas com lona/madeira e 

outros materiais combinados, sendo que em geral apresentam condições precárias. Portanto, 

seria contraditório afirmar que houve melhora nas condições de moradia. Assim, quando se 

considera apenas os assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA que ainda não receberam 

os créditos para moradia (P.A. Keno; P.A. Padre Ilgo; P.A. Querência e P.A. Morrinhos II), 

73,7% das famílias pesquisadas afirmaram que as condições de moradia pioraram, 21 % que 

melhorou, enquanto 5,3% responderam que ficou a mesma coisa. 

 Das famílias pesquisadas nestes assentamentos, 68,4% têm casas de madeira (lona/madeira), 

21,1% de materiais combinados e apenas 10,5% em alvenaria. Na Figura 12 fica explícito a 

precarização da moradia do Sr. A, no P.A Keno. Este assentado afirma não ter tido acesso de 

crédito para moradia, mesmo residindo há mais de uma década no assentamento. 

Figura 12 - Moradia no assentamento P.A Keno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018).  
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A escassez de recursos para construção das moradias tem obrigado estas famílias a 

improvisarem, conforme ficou evidenciado na Figura 12 anterior e, também na Figura 13. 

Esta última trata-se de uma moradia categorizada como “combinado”. Construída utilizando-

se telhas de PVC e madeira pelo Sr. M.G, sua parcela está localizada no P.A. Padre Ilgo. 

Como mencionado anteriormente, em ambos assentamentos rurais as famílias assentadas 

alegam não ter tido acesso ao crédito para moradias, obrigando-os a utilizar os materiais 

disponíveis ou com menor custo para estabelecerem as moradias, até que sejam liberados 

créditos para construção das casas. Esta situação traz precariedade habitacional para os 

assentados rurais, dos assentamentos rurais apontados. 

 

Figura 13 - Moradia construída no P.A Padre Ilgo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018).  

 

Eis aí a importância de acesso a créditos para moradia, pois além de trazer conforto às 

famílias assentadas, acreditamos que contribui para a permanência das famílias no campo. 

Pois estas famílias ao adentrarem aos assentamentos rurais estão desprovidas de recursos para 

as necessidades básicas, inclusive moradia. No entanto, percebe-se que nos demais 

assentamentos, as famílias receberam créditos moradia, as casas apresentam melhores 

condições estruturais, embora não sejam homogêneas quanto ao padrão construído, com 

variados níveis de acabamento. São moradias que oferecem certo conforto às famílias 

assentadas. Na Figura 14 têm-se a residência do Sr. I, no P.A. Nascente São Domingos. 
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Figura 14 - Moradia construída P.A Nascente São Domingos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Silva, Santiago Soares. (2018). 

 

 

Quanto à construção de moradia, infere-se que não beneficia somente à família 

assentada, mas contribui para desenvolvimento socioeconômico do município e seus 

adjacentes, visto que o material para a construção e ampliação das moradias tende a ser 

comprado no comércio local. Também é uma condição básica para permanência e 

sustentabilidade da família no assentamento rural. Corrobora neste sentido, Leite et al (2004), 

ao afirmarem que: 

[...] antes, porém, em todo o período da primeira safra (limpeza da área, preparo do 

solo, plantio, tratos culturais e colheita), o lote demanda grandes investimentos em 

material e trabalho por parte da família assentada. Neste sentido, para dotar as 

famílias de um mínimo de condições iniciais para sua inserção social, econômica e 

produtiva, tem grande importância o acesso aos créditos de instalação ou 

implantação administrados pelo Incra mediante três modalidades: fomento, 

alimentação e habitação, que deveriam atender a todas as famílias no momento de 

chegada ao assentamento. (LEITE et al., 2004a, p. 87) 

Nota-se que a criação dos assentamentos rurais pelo INCRA no município enfrenta 

graves problemas no que tange à moradia, ao ficar evidenciado que um grande número de 

famílias tem enfrentado condições bastante precárias, ainda mais pelo tempo de instalação 

destes assentamentos rurais. Neste sentido, contribui Leite et al (2004, p. 87) “A fase inicial 

de chegada ao assentamento, especialmente nos casos em que a população não vivia na área, é 

bastante difícil, pois tudo no lote está por fazer, inclusive o local de moradia”. Para estes 

autores essas dificuldades tornam-se mais claras quando se observa o perfil social do 

assentado rural, devido ao próprio desgaste econômico no processo de luta pela terra. Além 
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disso, há o descaso do Poder Público que não tem disponibilizado crédito e políticas públicas 

visando ofertar melhores condições de moradia e de produção a estes assentados. 

3.9  Assistência técnica aos Assentados Rurais de Caiapônia 

O que pode ser observado em campo, é que existem tentativas dos assentados rurais de 

produzirem no meio rural a partir das técnicas passadas por gerações, mas ao encontrarem 

obstáculos, isto lhes serve de desejo de aprimorar as técnicas e os instrumentos existentes. Na 

perspectiva dos seus usos na agricultura familiar, isto não representa que emprego do 

conhecimento técnico científico venha suprimir o saber popular, passado pelas gerações, mas 

venha contribuir para o fortalecimento da sua produção.  

Possivelmente, a maior representação da incorporação da ciência na agricultura e 

pecuária, por estas famílias, está no desejo compartilhado de acesso a assistência técnica. Não 

é que não saibam cultivar ou rebanhar, mas entendem que os tempos mudaram, as 

necessidades também. No trabalho a campo, procurou-se identificar como ocorre o acesso à 

assistência técnica, isto se existe. Para tal, questionou-se os assentados rurais sobre atuação 

dos seguintes órgãos/organizações e entidades: EMATER/MDA; INCRA; SENAR; 

Universidade e Prefeitura Municipal. Os resultados obtidos indicam que estas famílias não 

têm acesso a uma assistência técnica contínua e universal, não dispõem do acompanhamento 

de profissionais.  

Os dados captados e analisados indicam que 98,3 % dos entrevistados afirmam não ter 

assistência técnica da EMATER e do MDA, somente 1,7% afirmaram ter assistência desse 

órgão ou do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quanto ao SEBRAE e o 

INCRA, 91,4% afirmaram não ter qualquer assistência, e 8,6% afirmaram ter assistência. 

Propriamente no P.A Cachoeira Bonita, existem relatos de que o SEBRAE tem desenvolvido 

ações para o desenvolvimento do turismo na Cachoeira da “Jalapa”, localizada na área do 

assentamento, nada que ainda tenha demonstrado resultados. Quanto ao INCRA, a percepção 

por parte dos assentados é que o instituto apenas os colocaram na terra e, a partir disso, suas 

iniciativas são limitadas.  

Dentre os órgãos/organizações e entidades pesquisados, destaca -se apenas o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), porque 77,6% dos assentados rurais pesquisados 

afirmaram que o SENAR tem dado assistência. De acordo com eles, a atuação do SENAR, 

tem-se caracterizado pela oferta de diversos cursos, dentre eles: construção de cercas; 

produção de maracujá; fabricação de doces; produção de leite etc., ou seja, a assistência 

prestada pelo SENAR tem como base a capacitação, mas sua periodicidade é irregular, sendo 
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que é unanimidade dentre os pesquisados que os cursos são oferecidos quando são solicitados. 

Neste sentido, a leitura que fazemos é que não existe assistência técnica mais sistêmica e 

regular para os assentamentos rurais, o que se torna mais um obstáculo para produção. 

Gráfico 12 – Oferta de Assistência Técnica segundo os Assentados por órgãos/entidades 

 

Fonte: Trabalho de Campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares da (2018). 

Quanto à assistência prestada pela Prefeitura Municipal de Caiapônia, segundo os 

assentados rurais, tem-se restringido ao patrolamento das estradas (de modo irregular) e o 

gradeamento de algumas áreas para cultivo, porém, não de modo regular. Todavia, sua 

realização depende da contrapartida, pois é prática do executivo exigir para a realização de 

serviços de abertura, recuperação e manutenção das estradas, bem como do serviço de 

gradagem do solo, o custeio do óleo diesel por parte dos proprietários rurais e assentados 

rurais. Informação confirmada junto ao chefe do executivo, o Sr. C.S. L (Prefeito Municipal), 

que argumenta que o maquinário da Prefeitura de Caiapônia é insuficiente para ampliar os 

serviços e até mesmo atender à demanda, pois de acordo com ele, o município é o segundo em 

terras contínuas do estado de Goiás, tendo praticamente 12 mil quilômetros de estradas  “[...] 

hoje nosso maquinário são duas patrol (patrolas) quatro caminhões, uma pá carregadeira,  

uma retroescavadeira que tá fundida”, Porém, ressaltou que a prefeitura busca por meio 

emendas parlamentares e licitações a compra de mais máquinas.  

Não foi verificado qualquer outro tipo de assistência por parte do Poder Público 

Municipal, como assistência agronômica, técnica, financeira etc. De acordo com Prefeito 

Municipal, existe uma parceria com Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural 

e Pesquisa Agropecuária (EMATER), para que esta venha auxiliar os assentados nos projetos 

para obtenção de crédito. Todavia, nem a EMATER ou a Prefeitura Municipal disponibiliza 
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agrônomos, veterinários, ou técnicos agrícolas, pois ele afirma que a burocracia é um entrave 

para a contratação destes profissionais, de acordo com ele seria necessário realizar processos 

licitatórios para a contratação destes, enquanto que para o Poder Público seria mais viável 

realizar o credenciamento, porém, a lei não permite. De acordo com ele, com processo 

licitatório se contrata número limitado de profissionais, já no credenciamento poder-se-ia 

contratar de acordo com a demanda. 

 

3.10  Maquinários agrícolas nos assentamentos rurais  

Nos trabalhos de campo constatou-se que uso comunitário de equipamentos agrícolas 

é dificilmente implementado, devido aos problemas de mobilização interna dos próprios 

assentados rurais. Segundo informações do agente pastoral L.N (CPT) foram realizadas 

doações de seis tratores para os assentamentos do município, nos anos 2000, pela Prefeitura 

Municipal de Caiapônia. No entanto, é perceptível em campo que estes estão subutilizados ou 

até mesmo em processo degradação, muitos estão embaixo de árvores sem qualquer uso, ou 

com problemas mecânicos. Dos assentamentos visitados que foram em sua totalidade do 

município, constatou-se que apenas no P.A Eldorado Carajás existe uso eficiente do trator 

doado pela Prefeitura Municipal de Caiapônia. Inclusive após a doação a associação do 

assentamento adquiriu mais implementos, como grade, carreta e vincon. A Figura 15 

demonstra o trator e a carreta do P.A Eldorado do Carajás. No dia da visita estavam 

realizando um pequeno mutirão (trabalho coletivo) para a colheita de milho em uma das 

parcelas do assentamento. 

 

Figura 15 - Caiapônia – GO: Trator Agrícola do P.A Eldorados dos Carajás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 
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De acordo com Sr. A, um dos líderes do P.A Eldorado dos Carajás, o uso comunitário 

do trator é possível, devido à manutenção dos implementos por meio de contribuição no 

pagamento de horas para executar serviços para os próprios assentados ao preço de R$ 50,00 

a hora para uso trator/carreta e de R$ 80,00 trator/grade. Este valor é apenas para as 16 

famílias que contribuíram para retificação do motor no início de 2017, com o custo de 

aproximadamente R$ 13.000,00. Enquanto as demais famílias 13 contribuem com o valor de 

R$ 70,00 a hora trator/carreta e R$ 100,00 a hora do trator/grade. Deste valor, são retirados 

R$ 15,00 para o pagamento do operador e também o valor de 3 litros de óleo diesel, 

quantidade necessária para funcionamento de uma hora do trator.  

Certamente esta experiência é um bom modelo a ser seguido como referência aos 

demais assentamentos rurais do município, ao demonstrar a importância de parcerias entre os 

próprios assentados para produzir. Por outro lado, revelam que ineficiência na gestão não é 

exclusiva do poder público, observa-se que vários assentamentos foram beneficiados com 

tratores, que poderiam ser utilizados e reduzir os trabalhos aplicados na produção, mas os 

assentados rurais não souberam fazer a gestão do uso e manutenção destes equipamentos 

fornecidos.  
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4 EFEITOS DA IMPLEMENTAÇÃO/CRIAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

DO INCRA NO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA – GO 

A hipótese inicial desta pesquisa era que a criação dos assentamentos rurais em 

Caiapônia, pelo INCRA possibilitou às famílias beneficiadas obter melhoria nas condições 

socioeconômicas, provendo benefícios não somente a elas, mas contribuindo também para o 

desenvolvimento socioeconômico do município. Isto em decorrência da conversão de parte da 

renda obtida com venda da produção ou do excedente na compra de produtos que estas 

famílias não produzem em seus respectivos lotes/parcelas, tendo como efeito o aquecimento e 

a dinamização do setor de comércio e serviços do município. No capítulo anterior, já ficou 

demonstrado que houve melhorias significativas na qualidade de vida destas famílias, quando 

analisados os seguintes aspectos: saúde, alimentação, educação e renda. E, para algumas a 

condição de moradia. A pretensão, neste capítulo, é discutir a participação efetiva destas 

famílias no comércio do município, por meio da comercialização de seus produtos e a 

conversão da renda ou parte dela na compra de outros produtos no comércio local, para assim 

demonstrar em quais aspectos a criação dos assentamentos rurais trouxe efeitos/reflexos para 

a dinamização do setor de comércio e serviços local.  

No primeiro momento, procurou-se discutir a participação das famílias dos 

assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA no comércio local através das feiras-livres. 

Entende-se que a participação destas famílias nas feiras tem duplo benefício, com a oferta de 

alimentos com menor índice de contaminação por agrotóxicos a população local, e ainda uma 

fonte de renda para o assentado rural, por ser um importante mercado para venda da produção, 

assegurando até mesmo sua manutenção no campo.  

No segundo momento, discute-se os efeitos da criação dos assentamentos na 

dinamização da economia local, através da reflexão sobre o local de compra das famílias 

assentadas pesquisadas. Procurando também demonstrar quais os fatores que influenciam na 

escolha destas famílias quanto ao município, onde adquirem bens e serviços e ainda optam 

para realização de compras regulares em supermercados e lojas agropecuárias. Já que foi 

identificado que algumas famílias têm buscando serviços e produtos nos municípios 

adjacentes. 

No terceiro momento, são apresentados os resultados de entrevistas realizadas com 

proprietários de estabelecimentos comerciais do município, ou seja, discute-se esse efeito 

através da ótica dos próprios comerciantes dos ramos/segmentos de: supermercados 

(secos/molhados/verdurão) e lojas agropecuárias (produtos agropecuários). Ao final, discute-
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se os efeitos por meio de dados do setor de arrecadação da Prefeitura Municipal e do 

posicionamento dos gestores locais e da entidade da classe comerciária do município, a 

Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). 

Sobre a participação dos assentados rurais nas feiras livres, já foi constatado por Leite 

et al (2004. p. 134), que “[...] Um dos impactos mais evidentes provocados pelos 

assentamentos nas áreas urbanas vizinhas tem sido o crescimento das feiras e do movimento 

no comércio”. A constatação dos referidos autores vai ao encontro dos resultados obtidos 

nesta pesquisa, quanto ao aspecto das feiras livres do município. 

4.1  Participação das Famílias Assentadas pelo INCRA no comércio local através das 

feiras-livres. 

Na cidade de Caiapônia acontecem duas feiras semanais, uma aos domingos e outra às 

quartas-feiras, sendo a primeira considerada a principal da cidade e a segunda sendo 

conhecida no município por “Feirinha”, mas oficialmente é denominada de “Feira da Nossa 

Terra”. Quanto ao efeito da criação dos assentamentos rurais pelo INCRA nestas feiras-livres, 

destaca-se a expressiva participação de feirantes que são oriundos de Projetos de 

Assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA no município. Na Figura 16 tem-se a visão 

panorâmica das duas feiras livres.  

Figura 16 - Feiras livres de Caiapônia - GO: Feira de Domingo (A) Feira da Nossa Terra 

“Feirinha” (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares (2019). 
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De acordo com os dados coletados no início de 2018 na feira de domingo 

“tradicional”, 70,0% dos feirantes são provenientes do campo (Pequenos proprietários de 

terras; Arrendatários e Assentados Rurais). São 17,5% de pequenos proprietários, os 

arrendatários também somam 17,5 % dos feirantes, enquanto a proporção de feirantes com 

origem de assentamentos rurais, era de 35% de um total de 42 feirantes (Urbanos/Rurais). O 

restante de 30% são feirantes residentes na zona urbana. Evidenciando a ampla participação 

dos assentados rurais e, mais uma vez demonstrando a importância dos assentamentos rurais 

locais para o fornecimento de alimentos no esquema de circuito-curto, ou seja, diminuindo a 

dependência no município de trazer alimentos de áreas longínquas. 

Outro espaço para comercialização da produção é a feira da Nossa Terra, realizada 

todas as quartas-feiras na região central da cidade. Segundo Sr. S.G, fundador da feira “Feira 

da Nossa Terra”, ela foi criada em 2002 com a intenção de comercializar produtos locais: 

artesanatos, doces, tortas, salgados, verduras, hortaliças etc. No período de coleta de dados, 

no início de 2018, havia 27 feirantes, sendo composta por 85,2% deles com origem na zona 

rural e 14,8% residentes na zona urbana do município. E, de igual modo a feira-livre de 

domingo, esta feira tinha ampla participação dos assentados rurais do município. Estes 

representavam 48,1% do total geral de feirantes (Urbanos/rurais), os pequenos proprietários 

somavam 14,8 % arrendatários correspondia a 22,3%. Desta forma, em maior proporção 

estavam os feirantes com origem em assentamentos rurais do INCRA. 

 

Gráfico 13 - Caiapônia – GO: Participação dos assentados rurais nas feiras livres  

 

Fonte: Trabalho de campo, 2018.  Org.: Silva, Santiago Soares. (2018). 
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Soma-se a isso o fato, de que dentre aqueles feirantes que se declararam residentes na 

cidade, são comercializados principalmente salgados e doces, produtos que não estão em 

relação direta com terra. Isto permite inferir que os feirantes que são assentados rurais, além 

de constituírem a maior parte dos feirantes, também são os principais responsáveis pela 

comercialização de alimentos, como: verduras, hortaliças, frango, ovos, leite, farinha, carnes 

etc. Neste sentido, destaca Rabaiolli et al (2015).  

Do ponto de vista da política econômica e do desenvolvimento local e regional, as 

unidades de produção familiar assumem importantes papéis como os de: permitir a 

sustentabilidade da unidade familiar; garantir a oferta diversificada capaz de ir além 

dos seus limites produtivos; atender ao abastecimento alcançando mercados 

regionais por meio de feiras, quitandas e outras formas de comercialização.  

(RABAIOLLI et al., 2015, p. 422). 

Sobre a feira da Nossa Terra, diferentemente do que se possa compreender, pela 

representativa participação dos assentados rurais, em princípio ela não visava atender apenas 

ou a priori a demanda dos assentados rurais, até mesmo porque no ano de sua criação, apenas 

o P.A. Lagoa da Serra e P.A. Morrinhos haviam sido criados, ambos 1999. No ano de criação 

da feira, em 2002, estavam sendo implementados os P.A Cachoeira Bonita e Nossa Senhora 

da Abadia. Portanto, havia poucos assentamentos criados na época e, aqueles que surgiam não 

estavam consolidados, sendo que os demais assentamentos rurais, só foram criados nos anos 

sequentes, precisamente entre 2005 e 2013. Todavia, de acordo com entrevistado Sr. S.G, já 

nos primeiros anos de funcionamento, a feira tinha participação dos assentados rurais, 

comercializando seus produtos. No entanto, não soube mencionar a quantidade. Outro fator 

apontado pelo entrevistado é que na atualidade a feira não prioriza a produção local, como ele 

havia idealizado na fundação da feira da Nossa Terra.  

Segundo o Sr. S.G, inicialmente era permitido apenas a comercialização da produção 

local nas 45 barracas existentes e, todas deviam obedecer a barracas padronizadas de quatro 

(4) metros2. Após seu afastamento da feira da Nossa Terra, estas exigências teriam deixadas 

de ser observadas. Por isso, na atualidade ocorre a venda de verduras e legumes produzidos 

fora do município e ainda não se tem a padronização das barracas. Desta forma, pode-se 

deduzir que ao menos a exigência de comercialização de apenas da produção local, em tese 

seria favorável aos assentados rurais, já que em visitas à feira, e como o Sr. S.G, observa-se a 

venda de produtos com origem de outras localidades, precisamente adquiridas no CEASA20 

em Goiânia.  

                                                 
20 Ceasa. (Centrais de Abastecimento S/A). Existente em vários estados do Brasil, As Ceasas são empresas 

estatais ou de capital misto (público e privado), destinadas a aprimorar a comercialização e distribuição de 

produtos hortifrutigranjeiros. 
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Entretanto, foi identificado a participação de assentados rurais nas feiras provenientes 

de apenas quatro Projetos de Assentamentos rurais P.A: Cachoeira Bonita; Boa Vista; 

Lagoa da Serra; Dom Carmelo Scampa, dos 13 projetos estabelecidos pelo INCRA no 

município. Também há ocorrência dos assentados rurais participarem das duas feiras, ou 

ainda, daqueles que optam pela participação em apenas uma, ou ainda situações sazonais, 

quando o assentado rural decide em qual participar ou em ambas de acordo com sua 

produção. Destaca-se que estes fatores dificultam traçar um perfil dos assentados rurais que 

participam de cada feira.  

Quanto à participação por assentamento na feira livre de “domingo”, predominava a 

participação de assentados rurais do P.A. Cachoeira Bonita, com 50 % dos feirantes, seguido 

dos P.A Lagoa da Serra e Boa Vista, com 21,5% de participação cada e, com menor 

representatividade estava a participação de assentados rurais do P.A. Dom Carmelo Scampa, 

com apenas 7,0%. Situação semelhante observou-se também na feira da Nossa Terra, com 

predomínio em participação de assentados rurais que residem no Assentamento Rural 

Cachoeira Bonita, correspondendo a 53,8% dos feirantes que são assentados rurais, enquanto 

que 15,4 % são do P.A Lagoa da Serra, 15,4% do P.A Boa Vista e 15,4 % do P.A Dom 

Carmelo Scampa. 

 

Gráfico 14- Participação feirantes por Assentamento – Feira (DOMINGO) e Nossa Terra 

(QUARTA-FEIRA). 

 
Fonte: Trabalho de Campo. Org.: Silva, Santiago Soares da Silva 2018. 
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Infere-se, ainda que a participação dos assentados rurais nas feiras livres apresenta um 

aspecto variável ao longo do ano, devido a diversos fatores, desde a própria sazonalidade na 

produção até as condições de acesso. Portanto, não é correto apontar neste estudo que estes 

valores são estáveis ao longo do período, como um ano. Feita esta ressalva, destaca-se que a 

principal constatação é que de fato a constituição do assentamentos rurais pelo INCRA tem 

impactado diretamente nas feiras livres, conforme já apontara os estudos de Leite et al (2004). 

Assim, mesmo que haja variações quanto ao número de participantes assentados rurais nas 

feiras livres locais, observa-se que estes estão produzindo e contribuindo para oferta de 

alimento para as populações locais.  

São diversos os produtos vendidos por assentados rurais nestas feiras, conforme é 

possível observar na Figura 17. Eles vendem farinha, doces, hortaliças, carnes, etc. Há uma 

diversidade muito grande dos produtos vendidos, há que se considerar que no decorrer do ano 

o assentado rural ainda pode alternar os produtos oferecidos na feira livre, em virtude de sua 

produção.  

 

Figura 17 - Produtos vendidos por assentados rurais nas feiras livres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares (2019).  
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Por fim, destaca-se que estes assentamentos rurais, dos quais tem-se feirantes, são os 

mais próximos da cidade, e que apresentam as melhores condições de acesso. Sendo que, 

também é notória a dificuldade de acesso e transporte aos outros assentamentos rurais 

estabelecidos pelo INCRA no município. Em virtude das condições das estradas vicinais, que 

em boa parte do ano apresentam péssimas condições de conservação, principalmente no 

período chuvoso, outro fator, e, possivelmente, o mais agravante é a distância destes 

assentamentos rurais do perímetro urbano.  

Observa-se que, dentre o percentual de feirantes que são assentados rurais, ocorre 

maior participação daqueles que são do P.A Cachoeira Bonita, este, por sua vez, é o que se 

encontra mais próximo do perímetro urbano, apenas 6 quilômetros. Condição esta que é 

determinante para maior efetividade de participantes dentre os assentados rurais nas feiras 

livres de Caiapônia. Lembrando que, alguns assentamentos rurais estabelecidos pelo INCRA, 

estão localizados em distâncias superiores a 100 km. Algumas famílias visitadas nestes 

assentamentos argumentam que o custo com combustível para o deslocamento inviabiliza a 

participação das feiras. 

 

Tabela 18 - Caiapônia - GO: Distância dos Assentamentos Rurais do INCRA até centro 

urbano de Caiapônia – GO.  

NÚMERO DE 

ASSENTAMENTOS 

PROJETOS DE ASSENTAMENTO 

(P.A) 

DISTÂNCIA 

(KM) 

1 Cachoeira Bonita 6 

2 Lagoa da Serra 18 

3 Morrinhos 32 

4 Dom Carmelo Scampa 40 

5 Nascente São Domingos 52 

6 Nossa Senhora da Abadia 55 

7 Vale da Boa Vista 55 

8 Keno 72 

9 Querência 80 

10 Morrinhos II 84 

11 Conquista 110 

12 Eldorado dos Carajás 115 

13 Padre Ilgo 120 

Fonte: Lindomar Neres (Agente da CPT). (2019) Org.: Silva, Santiago Soares. (2019). 
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É preciso ter em vista que a participação nas feiras livres possibilita renda aos 

assentados rurais, garantindo assim sua reprodução social, ao mesmo tempo que também 

oferece o acesso da população a alimentos de boa qualidade. De acordo com Wanderley 

(2003), os agricultores familiares defendem um modelo fundado na qualidade, que questiona 

a visão da agricultura “moderna” de privilegiar a quantidade produzida e a produtividade, de 

considerar a agricultura somente como um simples campo de investimento de capital. Ou seja, 

a perspectiva que se tem é que a dita “agricultura moderna” procura maximizar a produção e o 

lucro, nem que seja às custas de altas taxas de uso de agrotóxicos e sucessivos danos 

ambientais.  

A mesma autora aponta que os agricultores familiares “[...] defendem um modelo 

fundado na qualidade dos produtos e propõem um pacto social entre produtores e 

consumidores, isto é, entre os agricultores e as populações urbanas”. (WANDERLEY, 2003. 

p. 54). De fato, estes assentados rurais afirmam usar na produção técnicas que buscam reduzir 

o uso de agrotóxicos. Dentre as práticas usadas estão o uso de urina de vaca, fumo e calda 

bordalesa, em substituição a produtos químicos. De acordo com os assentados, há uma 

preocupação não somente com a qualidade, mas também com o meio ambiente, por meio do 

reaproveitamento de matéria orgânica e na redução de custos. Tendo em vista que no caso da 

urina de vaca ela substitui a uréia, usada principalmente na adubação foliar. Parte destas 

técnicas são transmitidas em cursos ministradas nos assentamentos principalmente pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). No entanto, deve-se considerar, que 

parte do conhecimento do homem que está no campo foram passadas, de modo geral, pela 

oralidade da própria família. Isso em um processo contínuo de recriação camponês/agricultor 

familiar.  

Ainda sobre a participação dos assentados rurais em feiras livres, corrobora Leite 

(2000) ao apontar a importância da participação dos assentados rurais na dinamização da 

economia local.  

O mercado é dinamizado ainda pela venda de produtos oriundos dos assentamentos, 

como é o caso das feiras, da venda direta a supermercados, etc. ocasionando um 

novo tipo de concorrência e oferta de produtos que, principalmente quando se 

considera municípios pequenos, tem um peso relativo maior. (LEITE,2000, p. 49) 

Desta forma, além da oferta de alimentos, que tendem a ter melhor qualidade, devido 

aos processos de produção, segundo os assentados com pouco uso de agrotóxicos. Percebe-se 

que a participação dos assentados rurais nas feiras atua também na movimentação econômica, 

tanto paras as famílias assentadas, como para o comércio local, pois segundo os assentados 
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rurais feirantes, parte da renda obtida na comercialização é gasta no próprio município, até 

mesmo no deslocamento para a feiras, neste caso o consumo de combustíveis. 

 

4.2  Comparativo entre preços feira - livre e supermercados (responsáveis pela venda de 

verduras e legumes) 

Outro ponto analisado na ocasião, foram os preços praticados nas feiras livres, 

especialmente pelo assentado rural, comparando os preços destes produtos nos três maiores 

supermercados do município. Este tipo estabelecimento tem sido o principal responsável pelo 

comércio de frutas e verduras na cidade. Vale ressaltar que os produtos em análise que são 

comercializados em supermercados não são produzidos no próprio município, com raras 

exceções, são adquiridos na CEASA (Centrais de Abastecimento S/A) no município de 

Goiânia. Dificilmente se encontra produção dos assentados ou pequenos proprietários locais 

nos supermercados, exceto em produtos como farinha e rapadura. Sobre isto, em outro 

momento da pesquisa se fará uma discussão mais ampla.   

O levantamento de dados foi realizado na primeira semana de 2018 em visitas aos 

supermercados pesquisados, na feira livre de domingo e na Feira da Nossa Terra (quarta-

feira). Nestas visitas foi realizado o levantamento dos preços de alguns itens (farinha; 

mandioca; carne suína; quiabo, jiló e limão). A opção por trabalhar com estes itens é devido 

ao fato de serem produtos encontrados tanto nas feiras quanto em supermercados, bem como 

serem os principais produtos comercializados pelos assentados rurais nas feiras. Porém, é 

importante compreender que os assentados comercializam outros diversos produtos, tais 

como: frango caipira, queijo, requeijão, conservas, pimentas, cheiro verde, leite e frutos do 

cerrado (pequi). Sendo que o leite é vendido in natura, sem receber qualquer tratamento, 

embalados em garrafas pet. Ou seja, de modo clandestino.  

De modo geral, o que se observa nas feiras livres é que não existe uma observância 

quanto a rótulos e informações nas embalagens quanto ao processo de produção, o que existe 

de certa forma, é a relação de confiança entre consumidor e produtor. Esta produção “caipira” 

artesanal não atende aos padrões industriais, é que em certo ponto torna o produto até mais 

atrativo para alguns consumidores, já que alguns afirmam ser mais saudável os produtos 

adquiridos nas feiras. Segundo a Srª. M, consumidora assídua das feiras livres de Caiapônia, 

“é muito melhor, tem menos veneno”.  

Nas feiras livres do município a comercialização de verduras e legumes é feita, 

principalmente, pelos feirantes que são oriundos de assentamentos e que, além disso, seguem 
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a tendência de uniformidade ou padronização de preços. Ou seja, não há muita variação de 

preços entre si, ocorrendo um certo alinhamento de preços. Percebe-se também que as 

verduras e legumes são colocados na exposição em embalagens (saquinhos) de 

aproximadamente 600 gramas/cada, prática adotada por todos os feirantes, especialmente 

pelos assentados rurais, sendo que entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, eram 

comercializados com valor de $ 2,50. Devido a esta especificidade, optou-se, para facilitar a 

comparação e a compreensão entre a média de preços praticada nas feiras e no comércio local, 

a conversão dos preços praticados nas feiras para 1 kg. Porque em supermercados são 

vendidos por quilo (1 kg). A seguir tem-se o gráfico 15 com o comparativo de preços.  

 

Gráfico 15 - Comparativo de preços entre feiras livres e supermercado em janeiro 2018 

 

Fonte: Silva, Santiago Soares. Org. 2018.  

 

Verificou-se que os preços praticados pelos assentados rurais nas feiras estavam mais 

elevados, no entanto, nos trabalhos de campo, constatou-se que possuem qualidade superior. 

Sobretudo em relação aos supermercados (1 e 2) que comercializam frutas/verduras/legumes 

fora dos padrões de mercado (cor/tamanho/sabor) e com qualidade inferior aos produtos 

comercializados por assentados e pelo supermercado 1. Este último é o maior verdurão do 

município, comercializa produtos considerados tipo 1, pelos comerciantes. É de conhecimento 

de todos aqueles que comercializam verduras e legumes adquiridos no CEASA, que na 

Central de Abastecimento S/A, do Estado de Goiás, é possível obter produtos com qualidade 

diversa, esta qualidade tem como base os aspectos dos produtos. Assim, há certos padrões 
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quanto ao tamanho e coloração das verduras/legumes/hortaliças. Por exemplo, batatas e 

cebolas devem ter tamanho médio, quando estas são muito pequenas ou muito grandes não 

são atrativas aos consumidores, por isso não são consideradas de primeira, daí são revendidas 

por preços menores. 

As análises indicam que a criação dos assentamentos rurais pelo INCRA no 

município, tem contribuído com as feiras locais, devido à considerável participação dos 

assentados rurais, destacam-se também pela diversidade e qualidade dos produtos ofertados à 

população local, e como demonstrado anteriormente algumas famílias têm realizado a 

comercialização também em municípios adjacentes, permitindo o consumo de alimentos com 

menor nível de contaminação por agrotóxicos.  

No âmbito econômico, a renda obtida pelos assentados rurais (agricultores familiares) 

tem sido utilizada no próprio município. No entanto, ainda é necessário avanço em canais de 

comercialização que permitam a ampliação de venda da produção dos assentados, além das 

feiras locais, talvez seria interessante o reconhecimento e certificações da qualidade destes 

produtos, que poderia agregar valor econômico/social/ambiental. Não foi identificado no 

decorrer do trabalho de campo, ou relatado de qualquer incentivo por meio de políticas 

públicas. 

Outro aspecto relevante reside no fato de que os assentados rurais optam por realizar a 

comercialização nas feiras livres, do que realizar a comercialização em supermercados locais, 

responsáveis pelo maior volume de venda, que por sua vez, optam por revender produtos 

adquiridos no CEASA. Segundo o entrevistado Sr. J.P, proprietário do Supermercado (1) 

mencionado anteriormente, a opção por comprar no CEASA é pelo fato de que os produtores 

locais não conseguem lhe entregar os produtos na regularidade e quantidade que necessita. 

As informações-análises obtidas fazem refletir sobre os obstáculos e/ou entraves que 

dificultam a participação nas feiras dos indivíduos residentes em outros assentamentos além 

dos constatados. Possivelmente, fomentaria a formulação de projetos e políticas públicas para 

o fortalecimento da agricultura familiar, consequentemente do comércio e da segurança 

alimentar local. Enfim, isso tudo levou a compreender que as feiras livres se constituem 

“laboratórios” de pesquisa que permitem obter análises que podem romper com os 

preconceitos em relação ao assentado, porque demonstra a importância do mesmo na oferta de 

alimentos e na promoção de renda no campo e na cidade. 
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4.3  Fatores que influenciam o assentado rural de Caiapônia na escolha do município 

para realizar a aquisição de bens, serviços e compras em supermercados e lojas 

agropecuárias 

A questão norteadora deste estudo era de que a criação dos assentamentos rurais pelo 

INCRA, teria provocado o aumento na renda dos assentados rurais e que parte desta renda 

tende a circular na economia local, por meio da compra de produtos que os assentados rurais 

não produzem. Nesta perspectiva, analisou-se em quais municípios os assentados realizam 

suas compras em supermercados e lojas agropecuárias, pois, compreende-se que estes 

ramos/segmentos são fundamentais para manutenção da família e da parcela/propriedade. 

Quanto às compras em supermercados, os resultados obtidos indicam que são 

realizadas, principalmente, em Caiapônia, pois de acordo com 69% dos pesquisados, eles 

fazem compra em supermercados do município, já 10,4% deles em Palestina, 10,3% em 

Piranhas e 10,3% em Iporá. Compreende-se que embora as compras não sejam realizadas nos 

supermercados de Caiapônia, ainda assim as compras são realizadas no comércio local, ainda 

que seja nos municípios adjacentes. 

 

Gráfico 16 - Compras efetuadas por assentados em supermercados por município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 

O valor médio gasto declarado pelas famílias pesquisadas em supermercados é de R$ 

436,38 por mês. É comprado somente aquilo que não é produzido nos lotes. Portanto, não é 

uma prática a compra de produtos alimentícios, como verduras, frutas, legumes e carnes. 

Praticamente em todas as parcelas visitadas tem-se a produção de hortaliças para o consumo, 
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mesmo em parcelas que se encontram arrendadas para a produção de grãos ou alugadas para a 

pastagem, isto porque no entorno da residência, o chamado “quintal” ainda é utilizado na 

produção para o autoconsumo. Em geral, é em torno de um hectare destinado para isso. Via de 

regra, são comprados nos supermercados principalmente os seguintes produtos: arroz, feijão, 

produtos de higiene pessoal e limpeza. Ou seja, aqueles que as famílias não produzem nas 

parcelas. Quanto à carne bovina, optam pelo consumo do próprio rebanho. Porém, há relatos 

de compras esporádicas de verduras, legumes e carne, especialmente em épocas de estiagem 

ou períodos que não são próprios à produção convencional.  

Quanto à aquisição/compras em lojas agropecuárias, verificou-se que a criação de 

animais (bovinos, suínos etc), alinhada à atividade da agricultura exercida pelas famílias 

assentadas, resulta no consumo, pois tem-se a demanda por: remédios, ferramentas, rações, 

sais minerais etc. Neste caso, as compras ocorrem sobretudo em Caiapônia, de acordo com 

67,2% pesquisados. Os demais pesquisados afirmaram que optam por realizar suas compras 

em cidades próximas, em alguns casos devido à menor distância da sede dos municípios 

vizinhos. Além disso, outros por serem de origem destes municípios e terem relações de 

confiança e parentesco. Em suma, em ambos os tipos de estabelecimentos nota-se a 

regionalização da compra, beneficiando, não somente o comércio de Caiapônia, bem como 

dos municípios adjacentes.  

 

Gráfico 17 - Percentual de compras feitas por assentados em lojas agropecuárias, por 

município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 
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O gasto médio declarado em lojas agropecuárias ficou em R$ 393,57. Quando 

analisados apenas os assentados pesquisados que realizam arrendamento de áreas para o 

cultivo de grãos e/ou pastagem, percebe-se uma queda para R$ 242,86 do gasto médio, pois, 

quando ocorre o arrendamento parcial ou integral da parcela, há redução no consumo, 

consequentemente no valor gasto junto ao comércio local. Os produtos adquiridos destinam-

se apenas para o número reduzido de animais de grande porte (bovinos) e/ou animais de 

pequeno porte (frangos; porcos), ou seja, apenas aqueles que podem ser criados nos quintais 

ou em pastagem mínima. Inclusive, para algumas famílias, o arrendamento tem se constituído 

a única ou a principal fonte de renda. Já 3,4% dos pesquisados, afirmam não realizar qualquer 

tipo de compra em lojas agropecuárias. Estes são, sobretudo, aqueles que arrendaram toda 

área, ficando apenas como residente na parcela.  

Observou-se, também, que existe relação direta no valor médio gasto com produtos 

agropecuários e as práticas agroecológicas, como o uso de estercos, caldas e urina de vaca. 

Enquanto que aqueles que declararam não utilizar nenhuma das técnicas agroecológicas, 

17,2% dos pesquisados, o gasto médio fica em R$ 545,00. 82,8% dos pesquisados que 

afirmaram que utilizam técnicas agroecológicas, têm-se um gasto médio de R$ 377,86 por 

mês. Ou seja, 44,2% a menos do valor gasto médio, quando comparados com aqueles que 

afirmam não utilizar técnicas agroecológicas. Portanto, usar essas práticas, além do aspecto 

sócio ambiental, tem relação com a renda da família assentada. A adoção destas práticas 

acontece, em parte, pelo conhecimento empírico, repassado pelas gerações anteriores, e/ou em 

cursos de formação, oferecidos pela CPT e/ou pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

(SENAR).  

O aumento na renda  também resulta em aumento do consumo de bens de consumo 

duráveis, de igual modo adquiridos no comércio local e nos municípios adjacentes. Dos 

entrevistados, 65,5% afirmaram que realizam suas compras dos bens de consumo duráveis no 

comércio de Caiapônia, 12,2% em Iporá, 10,3% em Piranhas e Palestina de Goiás e apenas 

1,7% em outros municípios não quantificados na pesquisa. Conforme se observa no gráfico 

18 a seguir.    
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Gráfico 18 - Percentual de compras de assentados de bens de consumo duráveis, por 

município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo. Org. Silva, Santiago Soares. (2018). 

 

A compreensão que se tem é que os resultados sobre a aquisição de produtos 

alimentícios, produtos agropecuários e aquisição de bens de consumo sofrem pequenas 

variações entre os grupos de itens pesquisados, mas que em geral as famílias optam, 

sobretudo, pelo comércio local de Caiapônia. Todavia, conforme apresentado anteriormente, 

identificou-se que as movimentações não ocorrem somente no município de Caiapônia, as 

famílias optam, por vezes, aos municípios adjacentes (Piranhas; Palestina de Goiás; Iporá). 

Assim, a criação dos assentamentos rurais beneficiou não somente o município de Caiapônia 

em si, mas o contexto regional.  

Desta forma, infere-se que as compras dos assentados rurais em outros municípios, 

ocorre sobretudo nos assentamentos que estão situados próximos aos seus limites, ou seja, 

àqueles que estão mais distantes do centro urbano de Caiapônia, próximos às divisas com 

outros municípios e que a família assentada não tenha como origem a cidade de Caiapônia. 

Como é o caso dos P.A Conquista; Padre Ilgo; Querência; Morrinhos II; as famílias destes 

assentamentos tendem a realizar suas compras em supermercados das cidades de Iporá e 

Palestina de Goiás. Em princípio em virtude da distância, mas também em decorrência de 

outros fatores. 

Sobre este fato, identificou-se que desdobramento das compras para municípios 

vizinhos acontece por diversos fatores, dentre estes estão: localização-logística, infraestrutura 
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(estradas, pontes, transporte), assistência de Prefeituras e origem domiciliar (laços familiares e 

de amizade) anterior ao assentamento. Sobre a localização-logística, compreende-se que a 

própria organização espacial dos assentamentos rurais do município favorece o deslocamento 

para outros municípios, à medida que alguns assentamentos rurais estão situados muito 

distantes da sede de Caiapônia, e/ou ainda nas divisas com os municípios adjacentes. Pode-se 

dizer que estão periféricos à sede do município, conforme demonstrado anteriormente no 

Mapa 2 – Caiapônia- GO: Distribuição espacial dos Assentamentos Rurais/ INCRA, página 

72. 

No referido mapa é possível observar que o P.A Nascente São Domingos encontra-se 

na divisa dos municípios de Caiapônia e Piranhas – GO, precisamente 25 lotes estão situados 

no território de Caiapônia, e os demais no município de Piranhas. Enquanto o P.A Nossa 

Senhora da Abadia encontra-se nas divisas entre os municípios de Caiapônia, Arenópolis e 

Palestina de Goiás, porém muito próximo à sede do município de Piranhas. Próximos à divisa 

de Palestina, encontram-se os P.A Conquista; Padre Ilgo; Eldorado dos Carajás; Querência e 

Morrinhos II, além de estar mais próximo de Iporá do que de Caiapônia. Desta forma, seja 

tanto por estradas vicinais ou rodovias, tem se acesso às cidades adjacentes e/ou até mesmo 

com distâncias menores ou similares até a sede de Caiapônia. Tratam-se de elementos 

ponderantes para os assentados rurais na escolha do local de realização de suas compras e/ou 

para a venda de sua produção.  

Neste sentido, as más condições das estradas também se mostraram um dos motivos 

que levam às famílias a optarem por outro local de consumo ou venda da produção. A 

principal argumentação dos assentados rurais, em especial aqueles que estão situados nos 

assentamentos mais distantes da sede de Caiapônia, é que enfrentam problemas de acesso 

devido à precarização das estradas. Corrobora Leite et al (2004, p.93).  

A existência de estradas e de transporte coletivo é determinante na vida dos 

assentamentos, seja para aspectos cotidianos da vida dos assentados, como por 

exemplo, a relação com a cidade (compras, problemas de saúde, acesso à educação), 

seja para aspectos mais propriamente produtivos (como a compra de insumos e o 

escoamento da produção).  

Soma-se a isto o fato de algumas dessas famílias terem suas origens nestes municípios 

adjacentes a Caiapônia, por isso, por vezes opta por realizar suas compras/vendas nestes. Veja 

a situação do Sr. J.B, assentado no P.A. Nossa Senhora da Abadia. Segundo ele, realiza todas 

as suas compras no comércio da cidade de Piranhas e realiza a venda de sua produção em 

feiras nos municípios de Piranhas e Arenópolis. A distância do P.A. Nossa Senhora da Abadia 

é a mesma, tanto para o centro urbano de Piranhas, quanto para o de Caiapônia, cerca de 45 
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km. Pode-se inferir, nesta situação, que não é somente a logística, mas a origem domiciliar 

antes de ser assentado. Ele é oriundo de Piranhas e sua esposa de Arenópolis, desta forma, se 

sentem mais familiarizados nestes municípios.  

Não se trata de um caso isolado, é possível encontrar famílias em condições parecidas 

nos P.A Conquista; Padre Ilgo; Morrinhos II, Eldorado dos Carajás, que optam por realizar 

compras nos municípios de Iporá e Palestina de Goiás. Veja a situação do P.A Conquista, 

situado a 110 quilômetros de Caiapônia, cerca de 70 km de Iporá e a 65 km de Palestina de 

Goiás. Neste assentamento, 100% dos pesquisados realizam suas compras em supermercados, 

lojas agropecuárias e adquirem os bens de consumo em Iporá. Diante deste fato, destaca-se 

que não é somente a distância e a qualidade da estrada que interfere no local de compra, mas 

também a origem da família. 

No P.A. Padre Ilgo, o Sr. M, Presidente da Associação do Assentamento não soube 

apontar o percentual ou quantidade de famílias que compram em Caiapônia, ele próprio 

realiza suas compras em supermercados e lojas agropecuárias na cidade de Piranhas, sua 

cidade de origem. Neste caso, chama a atenção a distância da cidade de Piranhas até o 

Assentamento Padre Ilgo, são 190 km passando pela GO 060 até Caiapônia e depois 

prosseguindo pela BR 158. Contudo, aponta-se que, para uma análise mais aprofundada 

destas particularidades, seria indicado uma pesquisa de cunho puramente qualitativa, desta 

forma, a amostragem deveria ser mais representativa, pois as considerações aqui apresentadas 

são fruto das reflexões realizadas a partir das observações e conversas realizadas em campo 

com os presidentes de associações dos assentamentos e com as próprias famílias 

entrevistadas. Desta forma, diante do foco qualitativo do percentual de famílias que realizam 

suas compras em supermercados, em lojas agropecuárias e adquire bens de consumo duráveis, 

em Caiapônia, infere-se que este percentual está entre 60 e 70%.  

Quanto à ocorrência de comércio dentro da área do próprio assentamento rural, 

destaca-se que apenas uma situação observada, precisamente no P.A Padre Ilgo, por entender 

que esta é que se mostra mais contundente e expressiva. Conforme a Figura 18, existe um 

pequeno mercado neste assentamento rural, que além de realizar a venda de secos e molhados, 

oferta para as famílias a possibilidade de aquisição de insumos básicos para a manutenção no 

campo, tais como: medicamentos veterinários, rações, gasolina e botijão de gás.  
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Figura 18 - Mercado instalado no P.A Padre Ilgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Trabalho de Campo (2018). Org. Silva, Santiago Soares (2018). 

 

Segundo o proprietário, ele atende em torno de 40 famílias das 118 assentadas do P.A 

Padre Ilgo (oficial), o que em termos percentuais representa 33,9% dos moradores. Ele afirma 

que a aquisição das mercadorias para revenda ocorre no comércio local da cidade de 

Montidividiu-GO (sua cidade de origem), devido às condições precárias das estradas que 

ligam até Caiapônia. Soma-se a isso fato de que o acesso por meio do trajeto percorrido, por 

estradas vicinais até Montidividiu chega a ser cerca 40 km menor quando comparados até 

Caiapônia.  

De acordo com o próprio, a movimentação mensal na aquisição de mercadorias para 

revenda no comércio de Montidividiu chega a aproximadamente R$ 25.000,000 mensais. 

Devido a isto, o comércio local daquela cidade é beneficiado em diversos segmentos: 

supermercados, lojas agropecuárias, postos de combustíveis etc. todo este volume poderia ser 

gasto no comércio de Caiapônia, mas os elementos apontam que isso não ocorre devido à 

ineficiência do Poder Público em atender as famílias deste assentamento rural com estradas de 

acesso de boa qualidade. Obviamente que não se atribui apenas este fator, mas pontua-se que 

é um destes.  

Em suma, compreende-se que a renda obtida através da venda de parte da produção, 

arrendamento ou aluguéis de pastagens tem sido reinvestida em compras de secos e molhados 

(supermercados), bens de consumo duráveis (eletrodomésticos) e produtos de uso veterinário 

(rações, medicamentos para bovinos), não somente no município de localização do 
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assentamento, neste caso, em Caiapônia. Constatou-se em campo que a opção da cidade de 

compra pelo assentado rural envolve outras questões, que se estabelece desde a logística até a 

origem das famílias assentadas pelo INCRA.  

Para ampliar esta discussão buscou-se compreender a percepção dos comerciantes do 

município de Caiapônia sobre os possíveis efeitos que ocorreram com a implementação dos 

assentamentos rurais pelo INCRA, para tal, realizou-se visitas aos estabelecimentos 

comerciais e, por meio de entrevista semiestruturada, procurou-se analisar se a criação dos 

assentamentos rurais trouxe, de fato, algum efeito no volume de vendas e na economia local. 

Nesta situação, a coleta de dados consistiu em verificar junto a alguns ramos/segmentos que 

realizam a venda de mercadoria e produtos varejista, ou seja, direto ao consumidor. Optou-se 

por trabalhar com os seguintes ramos: agropecuárias; supermercados; e materiais de 

construção, por entender que são setores fundamentais para sociedade em geral, mas que 

possuem uma certa relação com o campo.  

4.4  Análise do segmento/ramo de lojas Agropecuárias 

Dentre os ramos de comércio pesquisados, o mais intrínseco às atividades 

agropecuárias são as lojas que oferecem produtos agropecuários. No município de Caiapônia 

no ano de 2019, há quatro lojas agropecuárias, além da Cooperativa Agroindustrial dos 

Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO).  

As lojas agropecuárias são as responsáveis pela venda direta de medicamentos, 

vacinas, rações, ferramentas e sais minerais e, por vezes, tem sido também a principal fonte de 

informações e assistência técnica aos proprietários rurais, sejam grandes ou pequenos, por 

intermédio de seus veterinários ou até mesmos balconistas “experientes”. Trata-se de uma 

relação bem próxima, envolta na confiança do dito “homem do campo”. Além do que toda e 

qualquer mudança no cenário do campo impacta diretamente em suas vendas. Em geral, as 

lojas agropecuárias comercializam produtos para pecuária e agricultura familiar, pois não é 

prática destas venderem implementos agrícolas para o uso na agricultura capitalista.  

Portanto, diante do exposto, torna-se fundamental compreender a importância da 

criação dos assentamentos rurais para este tipo de estabelecimento. De imediato, aponta-se 

que em Caiapônia, tem-se neste segmento três lojas agropecuárias (Casa do Campo, Procria e 

Agropecuária Caiapônia), sendo que duas estavam em atividade antes da criação dos 

assentamentos e outra fundada em 2003, período com poucos assentamentos estabelecidos. 

Portanto, a criação dos assentamentos, ao que tudo indica, não influenciou na abertura de mais 
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lojas. A Figura 19 demonstra as lojas agropecuárias estabelecidas e pesquisadas em Caiapônia 

no ano de 2018. 

 

Figura 19 - Caiapônia – GO: Empresas de Comércio do Setor/Ramo de Agropecuária 

pesquisadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares (2018/2019).  

 

Além das agropecuárias, o município tem em funcionamento uma loja da Cooperativa 

Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), que também atua na 

venda de medicamentos, rações, sais minerais e vacinas. Esta, por sua vez, se destaca por sua 

atuação principalmente para atender aos grandes produtores da agricultura capitalista, soma-se 

a isto ao fato que a COMIGO, passou atuar no município mais recentemente, em meados de 

2014, portanto, após a criação de todos assentamentos, desta forma optou-se por pesquisar 

apenas as lojas agropecuárias. Quanto à área de atuação deste segmento, os proprietários e 

responsáveis informaram que as lojas têm atuado sobretudo no comércio local, porém 

atendem alguns clientes de municípios próximos.  
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Quando questionados se a criação dos assentamentos contribuiu para o aquecimento 

nas vendas de sua empresa, o Sr. J.V, representante de uma das lojas pesquisada, e a Srª. V.S 

gerente de outra loja, afirmaram que a criação dos assentamentos rurais contribuiu para o 

aquecimento, gerando “aumento nas vendas”. Já o Sr. A, proprietário de uma das lojas, 

entende que permaneceu “a mesma coisa”. De acordo com Sr. J. V, o aumento se deve “pela 

quantidade de propriedade que aumentou, [...] e não tem contato com essas grandes 

empresas, como a Comigo”.  

Embora, um dos entrevistados tenha afirmado que permaneceu a mesma coisa, ele, 

assim como os demais entrevistados, concorda que a economia do município recebe 

influência das famílias assentadas e a criação dos assentamentos pelo INCRA foi positiva para 

o segmento de lojas agropecuárias. O Sr. A afirmou “eles adquirem animais” e com isto vem 

a demanda por produtos agropecuários. Quanto ao posicionamento deste entrevistado, que 

pode parecer contraditório, é preciso compreender que os efeitos na economia podem não ser 

observados por todos, pois ele reconhece que criação dos assentamentos não contribuiu para o 

aumento das suas vendas, contudo, acredita que para a economia do município teve efeito 

positivo por possibilitar maior movimentação na compra e revenda de animais e aquisição de 

insumos no comércio local. Desta forma, a criação dos assentamentos se mostrou positiva 

para o segmento.  

Ainda de acordo com os entrevistados, há um determinado período do ano que os 

assentados rurais tendem a realizar um maior volume de compras, trata-se do período de 

vacinação contra febre aftosa e a raiva, entre os meses de maio e novembro. Como se sabe, no 

Estado de Goiás são realizadas campanhas anuais nos referidos meses para vacinação 

semestral contra febre aftosa e, anual contra raiva, sendo que todos proprietários rurais de 

Goiás21 são obrigados a vacinar os seus rebanhos, a fim de evitar a transmissão e surtos dessas 

doenças.  

Quanto à frequência de compra dos assentados rurais nestes estabelecimentos, ficou 

evidenciado que no mês é maior entre os dias 25 e 30, período que, normalmente, os laticínios 

efetuam o pagamento pelo leite recebido aos produtores. Por isso a Srª. V.S e Sr. A acreditam 

que a frequência pode ser considerada mensal, já o Sr. J.V acredita que seja semanal. Nesta 

perspectiva, quando os assentados rurais vão às lojas agropecuárias, segundo os entrevistados, 

eles buscam, em especial: rações para aves, suínos e bovinos, medicamentos, ferramentas e 

vacinas. Também se infere que neste estudo não foi identificado a venda de produtos nestes 

                                                 
21 Para saber mais acesse: http://www.agrodefesa.go.gov.br/ 

http://www.agrodefesa.go.gov.br/
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estabelecimentos, que tenha como origem os assentamentos rurais do município, pela natureza 

dos produtos comercializados.  

Outros fatores importantes identificados residem na inexistência de estratégias para 

atrair os assentados rurais por parte dos entrevistados A e V.S. Para eles, é a mesma coisa 

para todos os perfis de clientes. Contudo, de acordo com o entrevistado A, sua empresa 

auxilia os clientes a realizar a declaração das vacinas nas campanhas (maio/novembro) o que 

tem atraído clientes, isto não chega a ser uma estratégia porque é ofertada a todos os clientes, 

independe do tamanho de sua propriedade. O Sr. J.V afirma que estabeleceu parceria com 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Caiapônia (STR) que garante 

descontos aos seus filiados, neste caso englobando os assentados rurais no município. E como 

afirmado neste estudo, este sindicato, além da sua importância no processo de luta pela terra, 

é a principal entidade de representação dos assentados e trabalhadores rurais de Caiapônia e 

Palestina de Goiás.  

Sobre as perspectivas das empresas para os próximos anos em relação aos clientes que 

são assentados rurais, o Sr. J.V, não respondeu, enquanto os demais afirmaram que pretendem 

manter os clientes conquistados.  Ainda neste sentido, questionados se acreditariam ser 

necessário algum mecanismo de fomento para o aumento do consumo dos assentados no 

município, com exceção do Sr. J.V, que não respondeu, os demais afirmaram que não é 

necessário.  

Indagados sobre a distinção entre os produtos (perfil) comprados no estabelecimento, 

por proprietários de grandes fazendas e por assentados rurais, os entrevistados afirmaram que 

são a mesma coisa, difere-se apenas na quantidade comprada. E sobre a quantidade/percentual 

de clientes que são assentados, o Sr. A afirma que acredita que seja em torno de 25%, todavia, 

não tem certeza deste percentual, os demais não souberam responder.  

 

4.5 Análise do segmento/ramo de Supermercados (Secos e molhados)   

Para este estudo é muito relevante compreender os efeitos gerados nos supermercados 

advindos da criação dos projetos de assentamentos rurais no município, dada a hipótese inicial 

de que a criação dos assentamentos rurais possibilita a produção para o auto sustento e ainda a 

venda do excedente, que seria investido em compras no comércio local e na oferta de 

alimentos à população local. Como já foi evidenciado neste estudo, segundo as próprias 

famílias pesquisadas, houve a melhora na renda. Portanto, a grande questão é como isto se 
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reflete nos supermercados, ainda mais porque este tipo de estabelecimento pode atuar tanto na 

venda para os assentados rurais como na revenda de sua produção. 

Procurando realizar esta análise, foi realizada a visita a três supermercados do 

município. A opção pela coleta de dados nestes estabelecimentos deveu-se a alguns critérios 

adotados: tempo de atividade; venda de verduras (verdurões); reconhecimento (neste caso, 

supermercados com maior tradição de mercado). Na Figura 20 tem-se todos os supermercados 

pesquisados.  

 

Figura 20 - Empresas de Comércio do Setor/Ramo de Supermercados Pesquisados em 

Caiapônia – GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares (2019).  

 

De acordo com as informações repassadas pelos proprietários e responsáveis dos 

supermercados visitados, eles atendem principalmente a população local, contudo afirmam 

que dentre os seus clientes há moradores de outros municípios. Para os pesquisados, a criação 

dos assentamentos rurais pelo INCRA no município contribui para aumento de suas vendas, 

porém, não souberam responder/estimar qual o percentual que isto veio a incidir sobre as 

vendas, ou, ainda, qual o percentual de seus clientes que são assentados rurais. Desta forma, é 

implícito que os comerciantes locais não têm um efetivo controle do número de clientes. 

Todavia, em comum, destacaram que há melhora na venda, porque entendem que as famílias 
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rurais passaram a ter uma renda, que se traduz em compras no comércio local. Outra 

constatação junto aos proprietários e responsáveis dos supermercados entrevistados é que para 

eles as famílias assentadas influenciam diretamente na economia.  

Questionados qual o período do ano ou mês que clientes oriundos dos assentamentos 

tendem a realizar maior volume de compras, verificou-se que há divergência de opiniões. 

Segundo os entrevistados a Srª. W. A e Sr. S. A, “é a mesma coisa”, ou seja, não há mês ou 

época do ano que há aumento no volume de compras. O entrevistado J.P, tem uma opinião 

diferente, segundo ele, nos períodos chuvosos a venda tende a cair. Porque nesse período, as 

famílias produzem mais alimentos “tá chovendo, eles produzem né”. Para ele, no período de 

estiagem ocorre a compra até mesmo de algumas verduras e legumes que não estão sendo 

produzidos. 

Quanto à frequência das visitas aos estabelecimentos, houve também divergências. 

Enquanto os entrevistados Srª. W.A, e o Sr. J. P afirmam que é semanalmente, o entrevistado 

S. A afirmou que se concentram em períodos de final de mês. No entanto, os primeiros 

concordam que no final de mês há um aumento expressivo. Têm-se a compreensão que isto 

existe devido a um fator preponderante no município, a data de pagamento pelo leite entregue 

e o pagamento de benefícios sociais (renda cidadã, pensões e aposentadorias), pois todos 

concentram-se no final do mês. 

Questionados se a instalação de assentamentos rurais pode ser considerada positiva ou 

negativa o para o ramo de atuação (supermercados), os comerciantes deste segmento, foram 

unânimes em afirmar que foi positivo, pois segundo a entrevistada Srª. W.A, “è bom, tem 

terra que estão paradas e passa a produzir”, o entrevistado Sr. J.P afirmou que foi “bom 

para eles e para nós” e de acordo com Sr. S.A “foi excelente”. Assim, pode-se afirmar que a 

criação dos assentamentos rurais foi importante para os proprietários de supermercados, pois 

representou aumento nas vendas e, na visão dos comerciantes deste segmento, é importante 

para economia local, sendo positivo, ao menos para os pesquisados. 

Para os entrevistados, os principais produtos adquiridos são: o arroz, feijão; açúcar, 

produtos de higiene pessoal e limpeza. Indo ao encontro da constatação realizada junto às 

famílias assentadas rurais quanto aos produtos adquiridos em supermercados. Assim, as 

famílias tendem a adquirir somente aquilo que não produzem. Dentre estes produtos, chama 

atenção o arroz, por se tratar de cultura que num passado não muito longínquo era produzido 

no município por diversas famílias de agregados ou arrendatários e, dentre as famílias 

pesquisadas, em apenas uma parcela foi constatado o seu cultivo, porém, por terceiros que 

arrendaram a área, para fins do cultivo de soja e utilizaram o arroz para a “abertura” da área. 
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Desta forma, o que se verifica é que o consumo está associado em especial aquilo que não se 

produz na parcela.  

No entanto, de acordo com o entrevistado Sr. J.P, os assentados rurais, em algumas 

ocasiões compram verduras e legumes que não estão produzindo, isto fica evidenciado porque 

no período de chuva há uma queda no volume de compra destes, pois neste período passam a 

produzir. Assim, nos períodos de estiagem algumas produções ficam restringidas, levando os 

assentados rurais a adquirirem produtos agrícolas que eles podem produzir. 

Quanto a venda de produtos de origem nos assentamentos rurais os entrevistados Sr. 

J.P e a Sr.ª W.A afirmaram que adquirem e revendem em especial: mandioca, abacaxi e 

alface. Todavia, ressaltaram que falta a de regularidade na entrega por parte dos assentados 

torna-se um obstáculo para aquisições regulares, o que possibilitaria um maior volume e 

variedade de produtos adquiridos junto aos assentados. De acordo com entrevistado J.P “eles 

não conseguem entregar a quantidade que preciso” e ainda “não consegue entregar toda 

semana”.  

 

Figura 21 - Produtos vendidos de origem nos assentamentos, vendidos nos supermercados 

pesquisados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares. (2019). 

 

Embora tenham admitido que a criação dos assentamentos rurais proporcionou 

aumento nas vendas, representou aquecimento na economia local e ainda que fora positivo 
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para o segmento, os proprietários e representantes de supermercados entrevistados admitem 

não manter qualquer estratégia para este tipo de cliente. Também entendem que não há 

distinção no perfil nas compras realizadas nos estabelecimentos entre os grandes proprietários 

e os assentados rurais.  De acordo com entrevistado Sr. J.P, a diferença reside apenas volume 

de compra “O fazendeiro compra mais”.  

4.6  Análise do segmento/ramo lojas de Materiais de Construção 

Quanto às lojas de materiais de construção, foram identificadas cinco (5) lojas no 

município no segundo semestre de 2018. Dentre estas, realizou-se três entrevistas; destaca-se 

uma por entender que devido ao seu recente período de criação (2016) não teria condições de 

auxiliar no diagnóstico. Enquanto que em outra, a proprietária optou por não participar da 

pesquisa, se restringindo a afirmar que não é simpatizante da reforma agrária no Brasil e do 

MST, entendendo que não traz um efetivo desenvolvimento econômico, sendo contrária à 

atuação de movimentos em prol do acesso à terra, em especial o MST. Por esses motivos se 

recusou a participar da pesquisa. 

 

Figura 22 - Empresas de comércio do setor/ramo de materiais de construção em Caiapônia – 

GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares (2019).  
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Dentre os participantes deste segmento/ramo, todos têm atuação principalmente no 

município, porém, afirmam que chegam a atuar com clientes de municípios vizinhos. Situação 

semelhante identificada nos demais segmentos pesquisados. De igual forma foram unânimes 

em responder que a criação de assentamentos aqueceu a venda de suas empresas. Para o Sr. A, 

“porque muitos assentados compram da gente aqui”, porém, ressaltou que é necessário fazer 

uma distinção entre o assentado originário, ou seja, aquele que recebeu a terra no ato do 

estabelecimento do Assentamento Rural, daquele que comprou a parcela. Para o entrevistado 

são aqueles que compram as parcelas que aquecem as vendas. Já na visão do Sr. B, atuando 

no segmento desde 2013, o aquecimento das vendas ocorreu apenas nos anos iniciais da 

criação dos assentamentos rurais. 

Quanto à fala do entrevistado B, aponta-se que há um certo sentido, à medida que a 

construção das casas ocorreu no período inicial, quando os indivíduos entraram nos lotes. Nos 

anos seguintes restringe-se à manutenção, ampliação e reforma das casas. Todavia, é 

necessário relembrar que em alguns assentamentos rurais do município ainda não foram 

contemplados com crédito para moradia, o que pode contribuir no futuro, caso seja 

disponibilizado aos assentados, para o aquecimento da economia local. Ainda de acordo com 

este comerciante, há uma certa frustração quanto à expectativa que se tinha sobre os 

assentamentos rurais, pois para ele no município vizinho de Doverlândia - GO a realidade foi, 

e é mais promissora para os comerciantes deste segmento. Já o entrevistado o Sr. I, (atuando 

desde 2000) demonstrou bastante entusiasmo com a criação dos assentamentos rurais “devido 

a linha de crédito moradia, cada parcela é uma casa” ele afirma já ter atendido famílias 

estabelecidas em ao menos cinco assentamentos do município, além de famílias estabelecidas 

em assentamentos rurais de outros municípios, estimando mais de oitenta casas (80) no 

assentamento Bandeirantes, próximo a cidade de Doverlândia – GO.  

Embora os entrevistados tenham apontado para algumas “frustrações”, todos 

indicaram que a criação dos assentamentos rurais em Caiapônia tem influenciado a economia 

local. Isto traz um aspecto interessante, pois mesmo ressaltando em suas respostas, que as 

compras estão abaixo da expectativa ou que famílias compram mais nos primeiros anos, há 

um reconhecimento que as famílias exercem influência na economia. Ou seja, há um 

entendimento que estas famílias têm poder de compra. Esta aparente discrepância pode ser 

explicada pela falta de controle do número efetivo de clientes ou dados implementos. Pois 

como vem sendo observado ao longo do estudo, os comerciantes locais não têm um controle 

ou informações precisas de seus clientes. 
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Indagados se tem algum período do ano que os assentados tendem a realizar maior 

volume de compras, os comerciantes afirmaram que sim, devido às condições climáticas. De 

acordo com os entrevistados, os períodos de estiagem são melhores para as vendas, isto no 

contexto geral, porque as obras são conduzidas sem interrupções, diferentemente do período 

chuvoso. Quanto à frequência dos assentados rurais a este tipo de estabelecimento, mostrou-se 

bastante variável e difícil de determinar, até porque depende das condições climáticas, como 

já dito e da liberação de créditos para a moradia. Todavia, existem outros produtos que são 

revendidos em lojas de materiais de construção, como é o caso de ferramentas agrícolas, 

mangueiras etc. por isso, o Sr. I afirma que é diária a frequência de clientes assentados. Já os 

demais entrevistados se divergem em semanalmente e mensalmente. 

Questionados se a criação dos assentamentos rurais pelo INCRA foi positiva para o 

seu segmento, todos responderam positivamente. Neste sentido, corrobora a fala do Sr. I, “No 

Assentamento Cachoeira Bonita, era uma fazenda com dois peões, agora são 64 parcelas, ou 

seja, 64 casas”. Ainda neste sentido, de acordo com os pesquisados, as famílias assentadas 

optam pela compra dos produtos básicos utilizados da construção civil: tijolos, areia, brita e 

cimento. De acordo com Sr. I, há uma procura por materiais de menor custo e por ferramentas 

(pás; enxadas; machados; serrotes; etc). Ao ver este potencial, se especializou na venda destes 

produtos. Portanto, o que se observa é que há um nicho de mercado que se forma com a 

criação dos assentamentos, cabendo ao comerciante ter a perspicácia de observar estas 

características. De todos os entrevistados, este foi o único proprietário de loja de materiais de 

construção, talvez seja o único que tenha realizado esta observação. Pode-se afirmar que isto 

tornou-se uma estratégia para este comerciante. Ainda de acordo com Sr. I “são pessoas 

simples”, desta forma tendem a procurar materiais mais baratos, não se prendem ao luxo.  

Outras constatações é que este tipo de comércio não tem demanda de produtos 

produzidos pelos assentados rurais de Caiapônia – GO. Como demonstrado anteriormente 

neste estudo, a principal atividade que permeia as famílias assentadas tem sido agropecuária, 

por meio da criação de gado, a produção de leite, em alguns casos aluguéis de pastagens. 

Também dentre os pesquisados não há uma (s) estratégia (s) para atrair as famílias assentadas, 

ao não ser o comerciante I, que trabalha com produtos mais baratos, pois entende que estes 

são preferíveis pelos assentados rurais. Todavia, este comerciante e os outros comerciantes 

argumentam que realizam o transporte dos produtos até propriedade a depender do volume 

comprado, porém, não se entende que isto venha a ser estratégia voltadas para as famílias 

assentadas, visto que o mesmo ocorre praticamente para todas as compras na zona urbana e 
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que há a mesma postura de transporte gratuito, ou apenas como contrapartida o combustível, é 

ofertada a toda a comunidade da zona rural do município.   

Questionados sobre a perspectiva da empresa para os próximos anos em relação aos 

clientes de assentamentos rurais, percebe-se uma dificuldade para responder tal 

questionamento, pois os comerciantes não demonstram ter estratégias definidas para atuação 

junto a estes paras os próximos anos. Apenas o Srº I, que espera a liberação de crédito 

moradia para as famílias ainda não contempladas. No entanto, é preciso enfatizar que as 

compras para tais construções são precedidas de um processo licitatório que nem sempre 

beneficia os comerciantes locais. De acordo com informações coletadas no P.A Vale da Boa 

Vista, no processo licitatório para materiais para construção das casas naquele assentamento 

foi contemplado uma empresa da cidade de Goiânia, por ofertar o menor preço.  

Quanto à distinção do perfil das compras realizadas no estabelecimento por 

proprietários de grandes fazendas e por assentados, segundo os entrevistados, as famílias 

assentadas optam por comprar o básico (tijolos, cimento e telhas), enquanto grandes 

proprietários tendem a comprar produtos com maior valor agregado. Por fim, aponta-se que os 

entrevistados do segmento/ramo de lojas de materiais de construção têm dificuldades para 

determinar o percentual de seus clientes, que são assentados rurais, assim como os demais 

comerciantes pesquisados neste estudo. 

Diante de tal constatação, em que todos proprietários dos estabelecimentos comerciais 

do município não dispõem de informações concretas quanto à quantidade ou/e em termos 

percentuais de seus clientes que são assentados rurais, recorremos à Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) para obter mais informações para ampliar a discussão sobre os efeitos 

socioeconômicos com a criação dos Assentamentos Rurais pelo INCRA no município.  

 

4.7  Percepção da Câmara Dirigentes Lojistas de Caiapônia – GO 

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) não tem nenhum levantamento quanto à 

representatividade dos assentados rurais no comércio local. Todavia, quando questionado 

quanto ao posicionamento da CDL em relação aos Assentamentos Rurais, o Srº A. A 

(Presidente da CDL de Caiapônia), afirmou “a gente enxerga que é boa coisa os 

assentamentos no município, isso na verdade traz riqueza ao município, então a gente apoia 

esses assentamentos”. No entanto, de acordo com o presidente da CDL, conforme já 

apontado, a instituição não possui nenhum levantamento de quais foram os efeitos 

socioeconômicos com a criação Assentamentos Rurais pelo INCRA para o município.  
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Ainda de acordo com o entrevistado, a CDL não tem nenhum programa de incentivo 

que venha a contemplar a população rural. De acordo com Sr. A. A, a atuação da entidade tem 

se resumido a atuar na defesa dos comerciantes e na melhoria do atendimento aos clientes, 

dessa forma beneficiando todos os consumidores, sem distinção de perfil. Porém, o 

entrevistado, na condição de representante da CDL, considera importante estimular a renda 

das famílias assentadas, desta forma aumentando o poder de compra no comércio local. Para 

ele: “Se assentado ganhar mais, ele vai gastar mais, e vai gastar aonde? Vai no comércio e 

vai fortalecer o comércio local”.  

 

Figura 23 - Sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caiapônia – GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Silva, Santiago Soares. (2019.  

 

 

Em suma, concluímos que os comerciantes pesquisados e a entidade de representação 

do setor reconhecem a importância dos assentamentos para economia local, sabendo que são 

consumidores que movimentam a economia da cidade. Todavia, não tem dados precisos de 

sua contribuição ou quanto representa como fatia de mercado, ou qual percentual de clientes 

por estabelecimento.  
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4.8  Efeitos na arrecadação de tributos do município 

Para realizar essa análise, procura-se de início junto ao departamento de Cadastro 

Imobiliário da Prefeitura Municipal de Caiapônia – GO no segundo semestre de 2017. Este 

departamento é responsável pelo controle de abertura de empresas, emissão de alvarás de 

funcionamento, cobrança de IPTU entre outros serviços. De acordo com informações 

repassadas pelo servidor Sr. J. M, o banco de dados da Prefeitura do município tem 

informações a partir do ano de 1987. No entanto, este banco de dados não tem sido atualizado 

de maneira adequada, isto porque não existe um efetivo controle no que tange à abertura e 

fechamento das empresas, pois os dados existentes se baseiam apenas na auto declaração dos 

próprios comerciantes, não ocorrendo uma fiscalização efetiva por parte poder executivo.  

Os dados disponíveis permitiram avaliar o recorte temporal de 1987 a 2017, ou seja, os 

últimos trinta anos. Para facilitar a análise, subdividimos em três períodos (1987 -1999) 

anterior aos assentamentos, 1999-2017 pós assentamentos e 1987-2016 período completo. Por 

meio destes dados verificou-se que houve um aumento considerável de empresas, no período 

pós assentamentos no percentual de empresas ativas de 626,09%. 

 

Tabela 19 - Abertura de empresas entre 1987 – 2016 - (Caiapônia-GO) 

Situação 

Período 

competência 

Período 

competência 

Período 

competência 

1987-1999 1999-2016 1987-2016 

Ativas 138 1002 1140 

Baixadas 349 818 1167 

Suspensas 61 224 285 

Inativas 0 3 3 

Total de empresas 548 2047 2595 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caiapônia - GO - Cadastro imobiliário. Org. Silva, Santiago 

Soares. (2017). 

 

Todavia, é preciso considerar que além dos dados imprecisos, este período coincide 

com o chamado “Governo Lula”, momento este que se notabilizou por um contínuo 

crescimento econômico do país. Outro fato, que não permite estabelecer esta relação direta é 

que um grande número de empresas que constam como “abertas”, porém, por motivos 

diversos deixaram de operar, sem, contudo, que os proprietários realizem encerramento nos 

órgãos competentes. Ao que tudo indica, a Prefeitura Municipal de Caiapônia – GO, também 
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não executa qualquer tipo de fiscalização neste sentido. Ou, seja não é possível mediante a 

estes dados estabelecer que a criação dos assentamentos por si só explicaria este aumento no 

número de empresas cadastradas na Prefeitura. Esta imprecisão, além de se tornar um 

obstáculo para pesquisas sobre o comércio local, também é um entrave para o conhecimento 

das demandas deste, e ainda dificulta o estabelecimento de planos ou programas de 

desenvolvimento regional, haja vista que não se conhece a real dinâmica econômica local.  

Outra possibilidade de avaliação do crescimento das atividades do setor de comércio e 

serviços é a arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços), por isso recorreu-se ao mesmo 

departamento municipal para levantamento de dados. Porém, o banco de dados tem somente 

informações a partir de 2002. Estes por sua vez demonstram vertiginoso crescimento entre 

2002 e 2016. Sendo que no ano de 2016 a arrecadação foi 2.561,25 % superior a 2002. 

 

Tabela 20 - Arrecadação com ISS (Impostos Sobre Serviço) 

Ano  Valor Arrecadado (R$) 

2002 R$       38.064,03 

2003 R$       84.440,09 

2004 R$     147.765,05 

2005 R$     199.983,32 

2006 R$     501.213,40 

2007 R$     139.450,97 

2008 R$     174.957,28 

2009 R$     149.166,10 

2010 R$     122.956,13 

2011 R$     991.007,93 

2012 R$     473.389,39 

2013 R$     584.385,07 

2014 R$     871.566,00 

2015 R$     924.148,54 

2016 R$ 1.012.981,76 

TOTAL (R$)  R$ 6.415.475,06 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caiapônia - GO - Cadastro imobiliário. Org. Silva, Santiago 

Soares. (2017). 

 

Contudo, este tipo de dado pode trazer confusão ou até mesmo, uma 

leitura/interpretação com erros quando analisados sem considerar o contexto do município. 

Isto porque a instalação de empresas de caráter temporário pode alterar os valores 

arrecadados. Em Caiapônia, em determinados anos o montante arrecadado divergiu muito em 

relação aos outros anos. Em parte, isso se explica pelo estabelecimento, ainda que temporário 
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de empresas ligadas à transmissão de energia elétrica (redes de alta tensão) e empresas de 

construção de manutenção de rodovias (construtoras).  

Nos momentos em que ocorreram a presença dessas empresas, houve alterações 

consideráveis no quadro de arrecadação do município. Somente no ano de 2006, as empresas 

Sadefem Equipamentos e Montanges e Cymi do Brasil Projetos e Serviços (ambas do setor de 

energia) pagaram de Impostos Sobre Serviço (ISS) respectivamente R$ 318.783,81 e R$ 

264.024,37. Já no ano de 2011, foi arrecadado somente pela Construtora Caiapó R$ 

547.314,37. Enquanto que no ano de 2012, a mesma empresa pagou o equivalente a R$ 

113.332,44 e, novamente Cymi do Brasil Projetos e Serviços, pagou em ISS, o equivalente a 

R$ 122.295,26. Em 2014, outra empresa de ramo de energético a Guaraciaba Transmissão de 

Energia, pagou R$ 335.206,60, enquanto que a CCB Construtora recolheu aos cofres públicos 

R$ 91.261,00. Nos anos de 2015 e 2016 a Guaraciaba Transmissão de Energia se instalou 

novamente na região e recolheu respectivamente nos anos mencionados R$ 237.972, 42 e R$ 

329.935,99. Finalmente em 2016, a construtora Centro-Oeste recolheu em imposto sobre 

serviço R$ 362.330,00. Portanto, por isso acreditamos que é incorreto e incoerente associar a 

elevação na arrecadação por meio do ISS somente pela criação dos assentamentos rurais pelo 

INCRA.  

Outro possível caminho para ampliar a compreensão, advindos da criação dos 

assentamentos rurais pelo INCRA no município, seria o aumento na arrecadação por meio dos 

alvarás de funcionamento.  

Alvará é o instrumento pelo qual o Poder Público manifesta a concessão de licença 

ou de autorização para a prática de determinados atos, o exercício de certos direitos 

ou a localização de estabelecimentos, quando dependentes de policiamento pela 

Prefeitura. O alvará representa sempre um ato de consentimento da Prefeitura à 

pretensão de alguém que se encontre sujeito ao seu poder de polícia (Manual do 

Prefeito, 2008. p. 19).  

E, de fato, eles demonstram um crescimento acentuado na arrecadação entre 2002 e 

2016 (dados disponíveis), conforme demonstra a tabela 21. Todavia novamente não se pode 

atribuir à criação dos assentamentos, veja que neste quesito houve também oscilação, pois no 

ano de 2008, o valor arrecadado foi de R$ 228.723,92, sendo o ano de maior volume de 

arrecadação do período analisado, enquanto que 2016, o montante foi pouco menos que a 

metade de 2008.  

 

 



161 

 

Tabela 21 - Arrecadação com Alvarás de Funcionamento 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caiapônia - GO - Cadastro imobiliário. Org. Silva, Santiago 

Soares. (2017). 

Em suma, compreende-se que a Prefeitura Municipal de Caiapônia, por meio do seu 

departamento de arrecadação, não tem realizando efetivo controle sobre os dados dos 

comércios locais, o que possibilitaria compreender melhor a dinâmica do pós-assentamento. 

Também ficou latente que o poder executivo, na pessoa do Prefeito Municipal Sr. C.S.L, 

compreende a importância dos assentamentos rurais, porém enxerga que o modelo 

implementado de assentamentos no Brasil não fornece os subsídios necessários para as 

famílias assentadas, comprometendo o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, e 

ainda que existem entraves/obstáculos para a produção e comercialização por parte dos 

assentados do município, em decorrência das distâncias e tamanho das área das parcelas.  

 

4.9  Percepção do Poder Executivo (Prefeitura) sobre os efeitos socioeconômicos 

Além dos dados coletados junto ao departamento, realizou-se uma entrevista22 com o 

Chefe do Executivo Municipal (prefeito) Sr. C.S.L, sobre os efeitos socioeconômicos dos 

assentamentos para o município. Para ele, os resultados não são positivos, devido ao modo 

como foram concebidos os assentamentos rurais em Caiapônia, atribuindo como obstáculos, a 

distância em relação à zona urbana, ao tamanho do lote e a condição do solo, o que 

                                                 
22 Entrevista realizada dia 18 de junho de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de Caiapônia.  

Ano Valor (R$) 

2002 R$               54.469,21 

2003 R$               66.569,64 

2004 R$               81.901,68 

2005 R$               76.976,85 

2006 R$               79.928,35 

2007 R$             104.665,08 

2008 R$             228.723,92 

2009 R$               96.725,43 

2010 R$               94.803,00 

2011 R$             108.161,06 

2012 R$             106.432,33 

2013 R$             128.230,62 

2014 R$             168.363,86 

2015 R$             123.036,80 

2016 R$             111.075,01 

Total do Período R$          1.630.062,84 
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impossibilitaria a produção. Citando o exemplo do P.A Keno ele aponta que “não tem 

condição de você ficar a 80 km, numa terra arenosa de 5 alqueires”.  

Na sua concepção, os assentamentos mais distantes deveriam possuir uma área maior, 

como exemplos ele aponta que os P.A Padre Ilgo e Keno (Três Morros) as parcelas/lotes 

deveriam ser de 20 alqueires (91,6 hectares), porque em geral possui solos poucos férteis e, 

ainda encontram-se muito distantes. Desta forma, conseguiriam manter um número de 

animais (bovinos) suficientes para produção, como por exemplo de queijos, para a venda nas 

feiras locais. Ele também compreende que a distância destes assentamentos torna muito mais 

difícil a produção e a comercialização de produtos típicos da agricultura familiar, além da 

própria permanência do assentado rural. Ele aponta que os P.A Lagoa da Serra e Morrinhos, 

são os que possuem melhores condições para a produção, devido aos solos e também por 

estarem próximos da cidade, o que favorece estes assentamentos em detrimento dos outros, 

porém, isto também contribui para o arrendamento das parcelas.  

De fato, a constatação do entrevistado reflete a realidade observada, já que os 

assentados rurais que participam das feiras locais, são residentes nos assentamentos mais 

próximos. Também foi constatado que nos assentamentos com solos favoráveis a 

mecanização e o cultivo de grãos, existe a prática de arrendamento, entre estes estão os 

assentamentos citados. 

Em geral, a percepção do Poder Executivo é que os assentamentos rurais de Caiapônia 

enfrentam “gargalos” desde a sua concepção, o que impede uma maior participação na 

economia local. Estes entraves teriam origem na própria concepção do P.A, devido ao local de 

implementação, na ausência de infraestrutura, no caráter puramente social e abnegação da 

produtividade. Ou seja, há um entendimento que a criação dos assentamentos rurais em 

Caiapônia, assim como no restante do país é puramente uma política de compensação social 

não como modelo econômico, o que não contribui para o aquecimento econômico local. Neste 

sentido, Sparovek (2003) afirma que:   

O programa de reforma agrária também não deve ser confundido com programas 

complementares como colonização, crédito fundiário e mudanças no Imposto 

Territorial Rural – ITR. Essas iniciativas têm outro sentido específico, e ação mais 

localizada, não alterando globalmente o perfil de distribuição da propriedade da 

terra. Finalmente, a reforma agrária não deve ser considerada um programa de 

assistência social, como tem ocorrido frequentemente, o que já é um pressuposto 

para o seu insucesso. (SPAROVEK, 2003, p. 27) 

Por outro lado, também ficou evidenciado que a Prefeitura Municipal de Caiapônia, 

mesmo diante das constatações de que existem entraves que afetariam a produção e, 

consequentemente, a obtenção de renda das famílias assentadas, não tem desenvolvido 
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políticas em prol dos assentados rurais. Sequer existe uma pasta/secretaria dedicada à 

agricultura familiar, pois o trabalho realizado tem se resumido às ações da Secretaria de 

Agricultura, na prestação de serviços de gradagem do solo e manutenção de estradas e, como 

já demonstrado anteriormente, a partir da contrapartida das famílias no fornecimento do óleo 

diesel. De acordo com Sr. C.S.L as ações são limitadas devido à falta de maquinário e de 

recursos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que a estrutura fundiária do município de Caiapônia é típica do processo 

de ocupação do Cerrado brasileiro, com o predomínio de grandes propriedades rurais 

(latifúndios), isto considerado em analises dados do INCRA e do IBGE, que conforme 

apresentado apresenta suas diferenças metodológicas. Neste sentido, também se constatou por 

meio do mapeamento do uso e ocupação do solo, que a realidade observada está em 

conformidade aos apontamentos realizados por Teixeira Neto (2011), de que o Sudoeste de 

Goiás, até recentemente caracterizado por uma economia rural baseada na criação de gado, 

porém, atualmente está voltada essencialmente para a agricultura e pecuária praticada em grandes 

empreendimentos rurais. Isto porque os dados indicaram que houve um aumento considerável 

na área e na produção de grãos nos últimos anos devido ao avanço agricultura capitalista, 

todavia a pecuária ainda persiste como uma importante atividade, talvez não nos mesmos 

moldes extensivos como no passado, até mesmo porque a adoção de novas práticas se fez 

necessário, devido ao aumento da área destinada ao cultivo de grãos. De toda forma, observa-

se que a agropecuária exerce grande influência na economia local e ainda mantem modelo de 

“desenvolvimento” pautado no latifúndio.  

Isto estimula a reflexão de que é no mínimo contraditório, para um país com economia 

pautada no sistema capitalista, ter uma das mais altas taxas de concentração de terras do 

mundo. Sendo que a distribuição de terras ou maior acesso a ela permitiria mais renda, por 

conseguinte ampliação do poder de compra dos indivíduos, contribuindo para o crescimento 

econômico, inclusive, para uma maior dinamização econômica. Contudo, este é um país de 

caráter rentista, onde reinam as oligarquias políticas, que se perpetuam como os senhores da 

terra e do poder. Isto está presente na realidade deste município encravado no Sudoeste de 

Goiás, sendo apenas um reflexo desta injusta realidade.  

Em contraposição a este “modelo de desenvolvimento”, os resultados obtidos indicam 

que as famílias assentadas pesquisadas do município, mesmo com todos os obstáculos 

existentes, quanto à localização, acesso, assistência técnica e financeira, tem fomentado a 

economia local. Demonstrando ainda, que a criação dos assentamentos rurais pelo INCRA 

trouxe melhorias nas suas condições de vida, pois indicaram que houve aumento de renda, 

melhorou o acesso à educação e a saúde e, com certas restrições/particularidades houve 

também melhorias nas moradias das famílias assentadas pesquisadas, ainda que grande parte 

não tenha ainda tido acesso ao crédito moradia, o que poderia resultar na ampliação da 

qualidade de vida. De toda forma, por meio deste estudo aponta-se que a criação dos 
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assentamentos pelo INCRA, resultou em benefícios sociais e econômicos às famílias e ao 

município. 

Os dados coletados e analisados permitem ainda interpretar que estes ganhos obtidos e 

o aumento da renda famílias assentadas pesquisadas no município de Caiapônia pelo INCRA, 

foram reinvestidos no consumo no comércio local e nos municípios adjacentes, seja na 

compra de produtos alimentícios, agropecuárias ou em bens de consumo durável. Verifica-se, 

ainda, que os embora os comerciantes não tenham tido condições de apontar/inferir qual o 

percentual de seus clientes que são assentados, eles compartilham da ideia/percepção de que a 

criação dos assentamentos rurais pelo INCRA foi positiva para economia do município e 

também para seus ramos/segmentos de atuação. 

Outra constatação importante refere-se à participação dos assentados rurais nas feiras 

livres do município, demonstra a importância da criação dos P.As. para fornecimento de 

alimentos para população local. Além disso, tem sido fundamental para geração de ocupação 

e renda no campo. E isto é um fator para permanência do homem no campo, reduzindo a 

migração para a cidade. Em contrapartida, verifica-se que a venda da produção tem sido 

concentrada principalmente na feira, sendo a comercialização para supermercados/verdurões 

inexpressiva. Também ficou evidenciado que assentados rurais participantes das feiras se 

limitam àqueles que estão assentados em P.As mais próximos ao centro urbano, aqueles que 

residem em assentamentos mais distantes do centro urbano enfrentam mais obstáculos para 

comercializar de sua produção. Desta forma, pontuamos que a distância dos P.As. alinhada a 

outras variáveis, como a falta de assistência técnica para produção e articulação de canais para 

a comercialização restringem a obtenção de renda do assentado rural de Caiapônia. 

Desta forma, as constatações a que chegamos comprovam a hipótese inicial, de que o 

assentado rural obtém ganho de renda e, fomenta o comércio local do município. Porém, 

constatou-se que os efeitos ao comércio provenientes da criação dos assentamentos rurais pelo 

INCRA se estendem também aos municípios adjacentes devido a certas particularidades, 

como a localização geográfica (alguns assentamentos estão muito distantes da zona urbana de 

Caiapônia e próximos aos centros urbanos dos municípios vizinhos), origem das famílias 

(local anterior de residência da família assentada). Estas características fazem com que muitos 

assentados rurais/famílias assentadas optem por realizar compras nos comércios dos 

municípios adjacentes. Sintetizamos desta forma, que as famílias assentadas pesquisadas 

predominantemente optam por realizar suas compras de Caiapônia. Por outro lado, percebe-se 

que as famílias assentadas nos P.As mais distantes da zona urbana do município e que tem 
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como origem os municípios adjacentes a Caiapônia, tendem a comprar nos municípios de 

origem.  

Este estudo também nos permitiu avaliar que existem obstáculos que vem impedindo a 

ampliação dos efeitos socioeconômicos, para as famílias e para o município, tais como: 

localização (distância); acesso a crédito moradia, deficiência de infraestrutura (energia, 

estradas) falta de acesso a políticas públicas e assistência técnica para a produção e 

comercialização. Estes obstáculos, em conjunto com outros, têm reduzido efeitos para o 

município, afetando a percepção dos comerciantes, da CDL, e até mesmo do poder público. 

Desta forma, infere-se a importância da implementação de mecanismos que venham a 

contribuir para o desenvolvimento destes P.As. 

Acredita-se que as observações quanto aos avanços e retrocessos no acesso à saúde, 

moradia e renda obtidos com esta pesquisa poderão ser apresentados aos indivíduos do meio; 

aos assentados rurais, e às entidades participantes do processo de reforma agrária no âmbito 

municipal para auxílio no desenvolvimento de debates, cursos de capacitação, mobilização e 

fomento para elaboração de políticas públicas. Isso possibilita a ampliação do mapeamento 

dos bloqueios/obstáculos que os assentados rurais enfrentam, e assim, estimula a concentração 

de suas compras no comércio local, o que acreditamos ser favorável para o desenvolvimento 

socioeconômico do município como um todo. Através da geração de empregos no campo e na 

cidade, na condição de vida das famílias, e maior oferta de alimentos. 

O estudo/pesquisa, vai ao encontro das considerações de Leite et al (2004), que 

observaram que nos últimos anos foi crescente a quantidade de pesquisas sobre os 

assentamentos rurais no Brasil. No entanto, ainda são poucas as informações sistematizadas 

sobre a importância destes no âmbito regional. Transcorrida mais de uma década desta 

observação, acredita-se que esta realidade se mantém. Mesmo que a respectiva pesquisa não 

tenha abrangência regional, acredita-se que ela trará elementos e subsídios para tal em 

pesquisas futuras. 
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