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Introdução 

A luta pela reforma agrária foi  sempre o objet ivo dos movimentos 

sociais no campo, na luta contra a grande propriedade, no enfrentamento 

com os lat i fundiár ios e com o Estado. Dessa forma, a luta dos movimentos 

sociais no campo não se reduz as manifestações, tem caráter amplo na 

part ic ipação e intensif icação dos trabalhadores por um modelo de um projeto 

de reforma agrária que contemple a classe dos excluídos, dos sem terra por 

meio de polí t icas ef icazes. 

A Nova Repúbl ica onde se acreditava na sol idi f icação da reforma 

agrária esta foi  f racassada sem a part ic ipação dos movimentos camponeses 

em prol de um programa que atendesse milhares de famíl ias que 

necessitavam de terra para trabalhar. Como af irma Fernandes (2000, p. 

195): 

Todavia, a democracia da Nova Repúbl ica logo 

mostrou-se insuf ic iente, impedindo a 

part ic ipação efet iva dos trabalhadores na 

real ização do Plano Nacional de Reforma 

Agrária. ( . . . )  Grande parte das Inst i tuições: 

igrejas, part idos polí t icos e sindicatos, 

acreditavam na possibi l idade da real ização da 

reforma agrária. 

O fracasso da reforma agrária na Nova Repúbl ica fez com que a luta 

no campo se intensif icasse, por meio das ocupações que foram se 

consol idando, fazendo com que os trabalhadores rurais seguissem o caminho 

na luta pela terra. Assim nasce o MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra) que se espalhou em todo terr i tór io Nacional,  como uma das mais 

importantes organizações de trabalhadores. No entanto, a década de 80, 
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apesar dos problemas existentes de violências no campo, foi  uma década em 

que as lutas se mantiveram e a reforma agrária permaneceu em pauta, 

surgindo assim a cr iação dos Assentamentos Rurais. Portanto, este trabalho 

pretende mostrar de forma analí t ica de acordo com os dados que dispomos 

por meio do empir ismo, a vida das famíl ias que fazem parte do MST no 

assentamento 1o.  de Janeiro, suas relações com a terra, com o movimento, 

quem são estas famíl ias, o que produz e como produz. Além de conhecer um 

pouco da histór ia dos movimentos sociais no campo no Tocantins. 

A importância dos movimentos sociais no campo no Tocantins  

No Tocantins as lutas dos camponeses sem terra ressurgem desde o 

século passado, quando o Estado ainda era integrado a Goiás. O movimento 

de Trombas e Formoso representa a exclusão do trabalhador e a violência 2 

em que foram sujei tos. A part i r  da construção da Belém-Brasí l ia as terras 

nesta região foram gri ladas por fazendeiros, juizes e donos de cartór io, que 

na década de 50 o processo de gri lagem se consumavam. A organização dos 

trabalhadores nesta região se deu por meio do Part ido Comunista do Brasi l  (  

PC do B) que em 1954 enviou quatro de seus mil i tantes para desenvolverem 

trabalho de base, como a própria forma de defesa contra os jagunços. 

 Outro movimento de organização dos trabalhadores no Tocantins na 

luta em defesa de uma reforma agrária justa no campo foi  a Guerr i lha do 

Araguaia que ocorreu em f inal da década de 60 e começo da década de 70, 

organizado também pelo PC do B, com seus 69 mil i tantes fez com que o 

exérci to deslocasse para esta região um contingente de 20.000 homens para 

combater a guerr i lha. 

Nesse sent ido, mesmo o Estado do Tocantins não exist indo nesta 

época, suas terras já eram local idades de gr i leiros, de jagunços, de 

fazendeiros que se apropriavam de terras públ icas e se diziam donos, 

expropriando o camponês, ou o pequeno trabalhador rural  e muitas vezes 

escravizando-os. 

Dessa forma, as lutas não cessavam no campo em todo o Brasi l ,  a 

década de 70 do século passado entra em processo de mil i tar ização do 

campo, onde foram criadas pelos mil i tares Coordenadorias Especiais em 

locais indispensáveis à segurança e o desenvolvimento nacional.  O GETAT- 

(Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins) cr iado em 1980 era um 

                                                 
2 Ver Oliveira, A. U. A de. Geografia nas lutas do campo. São Paulo: contexto, 1997. 
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órgão promotor da regular ização fundiár ia no sudeste do Pará, norte de 

Goiás e oeste do Maranhão. Enquanto o GEBAM (Grupo Executivo para a 

Região do Baixo Amazonas), atuava apenas nos municípios de Almerim (PA) 

e Mazagão (AP), área em que f icam situadas as terras do projeto 

Jarí.(OLIVEIRA, 1988). 

Para Ol iveira (1988, p. 85) “estes atos signif icaram prat icamente a 

intervenção mil i tar no INCRA e a transformação da condução da polí t ica de 

terras pela ót ica da estratégia geopolí t ica da “ ideologia da segurança e do 

desenvolvimento”.  

Compreender os movimentos sociais no campo é conhecer a histór ia 

agrária deste país. Em nenhum momento a reforma agrária foi  estabelecida 

ou fei ta de uma forma pacif ica. Na verdade, todo processo construt ivo de 

consol idação da reforma agrária a part ic ipação do camponês nas lutas e 

reivindicações estão sempre presentes. O camponês é o escudo para poder 

fazer de fato a redistr ibuição de terra. Primeiro vem os acampamentos, todas 

as pr ivações este homem está sujei to: desde a necessidade de um lugar 

para morar, em que são submetida aos casebres de palha, a má 

al imentação, das ameaças fei tas pelos jagunços; e se o acampamento for 

fei to na propriedade à violência é mais evidente como: queima dos barracos, 

de roças, embate entre os capangas e as famíl ias acampadas, as mortes, 

este têm sido o cenário polí t ico que tem tr i lhado a reforma agrária brasi leira. 

O resultado da reforma agrária nestas áreas de conf l i tos é uma 

vi tór ia para estes sujei tos de luta, de persistência na busca de condições de 

vida, e de fazer de fato o Estado se responsabi l izar com as suas obrigações, 

por mais que este homem faça parte do senso comum, mas seu ponto de 

part ida é a esperança. Como af irma Mart ins (2000 p. 57):  

 O novo herói da vida é o homem comum imerso 

no cot idiano. É que no pequeno mundo de todos 

os dias está também o tempo e o lugar da 

ef icácia das vontades individuais, daqui lo que 

faz a força da sociedade civi l ,  dos movimentos 

sociais.  

É com esta objet iv idade que os movimentos sociais no campo 

part icularmente o MST vão construindo o seu terr i tór io, no sent ido de 

organizar o pequeno trabalhador rural,  o assentado, em melhorar a sua vida 
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nos assentamentos, como a organização de associações, cooperat ivas e 

empresas produtivas. 

No Tocantins o MST se reorganizou desde 1997/1998 e iniciou as 

suas ações na organização da terr i tor ial ização, de forma que foi  

conquistando novos assentamentos avançando a luta e construindo sua 

ident idade na perspect iva de ocupar, resist i r  e produzir.  

O assentamento 1.º de Janeiro- a qualidade de vida e a produtividade 
das famílias 

O assentamento 1.º de janeiro está local izado nas proximidades do 

município de Palmeiras (TO), à margem da BR- 153 numa distância de 

130km da cidade de Araguaína (TO) o número de famíl ias assentadas é de 

164, dividido em duas agrovi las: Bom Jesus e União. Esta divisão se deu 

pelo fato de haver discordâncias onde seriam as local idades das parcelas, 

sendo que as famíl ias decidiram democrat icamente onde f icar iam suas 

casas. Enquanto uma das Vi las a Bom Jesus local iza perto da estrada, as 

famíl ias da Vi la União decidiram f icar mais próximo dos lotes. Assim, cada 

agrovi la tem o seu representante elei to para f icar na organização da 

associação. 

O que procuramos observar e diagnost icar neste assentamento é a 

forma de vida que estas famíl ias vivem, além da f i losof ia estabelecida pela 

doutr ina do MST que está presente nas falas de cada representante. O 

processo de luta se dará por meio da consciência e ident idade do 

movimento, que estão associadas às idéias e aos valores, mesmo após a 

cr iação dos assentamentos. 

Nesse sent ido, as ações do MST estão estabelecidas em 

seguimentos que organizam os seus integrantes na luta e na defesa dos 

seus ideais. São estas ações que organizam o movimento: frente de massa, 

setor de formação, setor de educação, setor de produção. 

O setor da frente massa é responsável pela própria organização do 

movimento, ou seja, é o processo de luta e expansão dos seus integrantes 

que vão se const i tuindo como sem-terra. Como af irma Fernandes (2000, p. 

173): “o conjunto de at iv idades desenvolvidas por um grupo de pessoas no 

processo de ocupação e conquista da terra, denominou-se setor de Frente 

de Massa”. 

Fernandes faz uma denominação o que seria estas frentes de massa: 
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O setor de Frente de Massas real iza as 

pr imeiras at iv idades, pelas quais entram as 

famíl ias que passam a compor o MST. Esse 

setor faz a travessia das pessoas de fora para 

dentro do MST. E no desenvolvimento desse 

processo de luta popular,  na construção da 

consciência e da ident idade com a luta e com o 

Movimento, os sem-terra vão se fazendo sem-

terra. (Fernandes 2000, p. 173) 

No Tocantins especif icamente no assentamento 1.º de Janeiro não é 

di ferente o processo de construção na organização do Movimento sem-terra. 

O que observamos é que nem todas as pessoas que se encontram no 

assentamento fazem parte do movimento. Isto devido à própria forma como 

foi  adquir ida a terra, sem a part ic ipação do movimento. Neste caso, foram 

famíl ias que compraram a terra de segundo ou terceiro, o que não tem a 

f i losof ia do MST, porém part ic ipam das reuniões para discut irem a melhoria 

no assentamento. 

A aquisição da terra no assentamento 1.º de Janeiro por números de 

famíl ias correspondente, demonstra o crédito e dignif ica o movimento pelo 

fato das pessoas em sua maioria acreditar nas mudanças. Mudanças 

relacionadas à capacidade de construir  um mundo igual i tár io como aponta a 

f i losof ia do MST. A TABELA 1 mostra que a maioria das famíl ias que se 

encontram no assentamento 1.º de janeiro obt iveram suas terras pela 

reforma agrária, di ferente de outros assentamentos em que a terra resulta no 

empreendimento de valor e não como espaço de construir  e de melhorar a 

capacidade dos desaf ios da luta do dia-dia. 

TABELA 1- Aquisição da Terra no Assentamento 1.º de Janeiro por 
números de famílias. 

Nome das Vilas Número de 
famílias 

Reforma 
agrária 

Compra/venda 

Vila União 13 12 01 

Bom Jesus 13 12 01 

Total 26 24 2 
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Fonte: Trabalho de campo- real izado em Julho de 2003 e maio 2004. 

Org: Alberto P. Lopes 

Os dados da TABELA 1 foram fei tos por amostragem cerca de mais 

de 10% das famíl ias entrevistadas nas duas Vi las. O resultado demonstra 

que os assentamentos organizados pelo MST se caracter izam pela forma de 

organização de consol idar o movimento no âmbito da seriedade do qual é 

pregada na formação da macha da luta pela conquista da terra, e esta por 

sua vez ser produtiva. Em cada vi la encontramos uma famíl ia que adquir i ram 

a terra por outro meio, como a pesquisa foi  por amostragem, isto demonstra 

que o resultado é pequeno diante da general ização do assentamento. Não 

podemos af irmar a inef ic iência do programa de reforma agrária, antes de 

tudo é necessário compreendermos que a construção do assentamento como 

um lugar para a geração de renda no sent ido de melhorar a vida do 

camponês, não termina com a simples redistr ibuição da terra, os assentados 

tem um outro desafio a enfrentar que é a nova exclusão social ,  pautada na 

exclusão das polí t icas agrícolas e sociais 3.  

Assim podemos compreender a desistência de algumas famíl ias que 

após a redistr ibuição das parcelas fazem o negócio com a terra adquir ida. 

Como af irma Bergamasco; Norder (1996, p. 42): 

De qualquer modo, após a (re)conquista da 

terra os assentados deparam com as 

di f iculdades para garant ir  a viabi l idade 

socioeconômica dos projetos, decorrentes em 

grande medida, do descaso de um poder 

públ ico que não tem oferecido a necessária 

infra-estrutura social  de saúde, educação, 

transporte, energia elétr ica etc.,  nem uma 

polí t ica agrícola condizente com as 

especif ic idades socioeconômicas e regionais 

destes produtores. 

Esta real idade também se encontra nos assentamentos organizados 

pelo MST, a exclusão social  e polí t ica são um enigma que acompanha a 

questão agrária brasi leira. Este fato, muitas vezes é distorcido pelos meios 

de comunicação que mostram real idades adversas dos movimentos sociais 
                                                 
3 BERGAMASCO, S. M; NORDER, L. A. C. O que são assentamentos rurais. São Paulo: Brasiliense, 
1996. 
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de massa e dos próprios assentamentos sem discut ir  a essência do problema 

que at inge milhares de pequenos produtores e pr incipalmente os 

assentamentos. 

Nesse sent ido, a polí t ica do MST está integrada as suas at iv idades 

construídas durante a sua formação. Cada envolvimento é uma experiência, 

erram e acertam mais desafiam o que acreditam na terra para produzir.  No 

assentamento 1.º de Janeiro as famíl ias que se encontram são também de 

outras local idades, haja vista que o Tocantins é um estado de fronteira. A 

TABELA 2 mostra a or igem das famíl ias assentadas nas agrovi las no 

assentamento 1.º de Janeiro. 

TABELA 2: Origem das famílias por Estado no Assentamento 1.º 
de Janeiro 

ESTADOS N.º DE FAMÍLIAS  % 

Tocantins 13 50 

Maranhão 12 46 

Ceará 1 4 

Total 26 100% 

Fonte: Trabalho de campo- real izado em Julho de 2003, Maio de 2004. 

Org: Alberto P. Lopes 

A TABELA 2 mostra que a or igem das famíl ias assentadas tem sua 

trajetór ia por meio das organizações polí t icas fei tas pelo MST, consol idando 

a expansão do movimento deslocando-se para outros municípios, estados ou 

regiões, formando novos grupos de famíl ias, conscient izando e real izando 

novas ocupações. No entanto, percebemos que a or igem das famíl ias neste 

assentamento se const i tui  pela ação do movimento no Estado com cerca de 

50% das famíl ias assentadas. Por outro lado, a social ização do movimento 

demonstra a sua expansão para outras local idades, o que vem resultar na 

miscigenação de raças, e de famíl ias de or igem diferentes. O Estado do 

Maranhão é o que está mais representado com cerca de 46%, seguido do 

estado do Ceará com cerca de 4%. 
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À frente de massa resulta na mistura de trabalhadores vindo de 

outras local idades com culturas e hábitos di ferentes que buscam a 

oportunidade por meio do processo de luta pela conquista da terra, conforme 

aparece representado na TABELA 2. Para o MST a luta não tem fronteira, é 

a ação que prevalece na conscient ização dos sem-terra, é a própria 

ident idade com princípios construídos desse movimento camponês. 

Nesse sent ido, a fronteira ela não estabelece l imites para o 

movimento, pelo contrar io é o lugar das oportunidades, das mudanças 

sociais em favor da humanização do individuo. Dessa forma, a fronteira: 

À pr imeira vista é o lugar do encontro dos que 

por di ferentes razões são diferentes entre si ,  

como os índios de um lado e os civi l izados de 

outro; como os grandes proprietár ios de terra, 

de um lado, e os camponeses pobres, de outro. 

Mas o conf l i to faz com que a fronteira seja 

essencialmente, a um só tempo, um lugar de 

descoberta do outro e de desencontro. 

(MARTINS 1997, p. 150) 

O que Mart ins coloca é que a fronteira é o lugar onde existem 

diversos contrastes seja de nível cultural ,  social  e econômico. No caso, o 

MST, enfrenta todas as adversidades, e estas são tratadas por meio das 

ações que são implementadas no movimento. 

 A part i r  desta questão a formação do mil i tante no movimento é uma 

real idade, do qual os trabalhadores adquirem uma formação sócio-polí t ica, 

para compreender a histór ia e a si tuação dos trabalhadores, o modelo 

vigente, a questão da terra e as polí t icas agrárias. Considerando essa 

questão, o MST cr iou uma outra forma de ação para organização do 

movimento que é o setor de formação. Neste setor,  organizam as at iv idades 

por meios de cursos periódicos e escolas sindicais. 

Nesse sent ido, desde de 1990 o MST invest iu num espaço próprio de 

formação do trabalhador, que local iza em Caçador – Santa Catarina. Neste 

centro de formação são oferecidos cursos, não só de formação polí t ica, 

como também devido à necessidade de alfabet izar os sem-terra do qual 

existe uma baixa escolar idade o que dif icul tava a sua formação. O 

movimento cr iou cursos suplet ivos de pr imeiro e segundo graus, de 

magistér ios e de Técnico em Administração de cooperat ivas. Para formação 
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dos seus integrantes o movimento fomentou a publ icação de cadernos, 

bolet ins e l ivros, contando com a colaboração de cient istas e 

assessores.(Morissawa, 2001). 

Neste contexto, a formação das l ideranças do assentamento 1.º de 

janeiro é uma real idade presente. As l ideranças desempenham um papel de 

grande relevância nas vi las que são responsáveis. Além de resolverem a 

formação polí t ica, const i tuíram um grupo de famíl ias que se encarregam de 

discut ir  temas da comunidade. É uma forma de manter organizado o 

movimento. À frente massa que é um dos meios de organização do 

movimento, está em fase de construção no assentamento 1.º de janeiro, o 

seu objet ivo é construir  a consciência e a ident idade do movimento sem-

terra. 

No assentamento 1 º de janeiro as l ideranças desempenham todas as 

funções na organização do movimento, percebe-se uma espécie de 

conselheiro, de uma relação próxima, pr incipalmente na vi la Bom Jesus onde 

o discurso de sua l iderança está expl ic i to, fazendo com que estas relações 

acabem prejudicando o próprio trabalho. Na Vi la Bom Jesus a l iderança 

desempenha o papel de presidente da associação, segundo os 

levantamentos fei tos pela pesquisa a sua atuação é central izadora, o que 

tem havido uma espécie de insat isfação por parte dos integrantes, alegando 

que as at iv idades não são social izadas e que as decisões não são conjuntas, 

ou seja t i radas em assembléias di f icul tando a melhoria da estruturação da 

vi la. 

O discurso da l iderança é o da vít ima, que desempenha todas as 

funções além das obrigatór ias, uma espécie de uma pessoa generosa, que 

cuida de seus rebanhos como fossem seus próprios f i lhos. Essa comoção é 

notór ia quando perguntamos sobre se venderia a terra. A sua resposta é que 

“não venderia, a terra não se vende, a terra é mãe”. Do ponto de vista da 

generosidade todos os integrantes entrevistados af irmam esta característ ica 

enquanto pessoa, o problema é o desempenho de suas funções enquanto 

l iderança do movimento que tem deixado a desejar,  di f icul tando a formação 

de novos quadros. Para EOCH (2002, p. 14) 

 “Assujei tamento 4”- ( . . . )  o individuo não é dono 

de seu discurso e de sua vontade: sua 

consciencia, quando existe, é produzida de fora 

                                                 
4 Grifo do autor. 
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e ele pode não saber o que faz e o que diz. 

Quem fala, na verdade, é um sujei to anônimo, 

social ,  em relação ao qual o individuo que, em 

dado momento, ocupa o papel de locutor é 

dependente, repet idor.  Ele tem apenas a i lusão 

de ser a or igem de seu enunciado, i lusão 

necessária, de que a ideologia lança mão para 

faze-lo pensar que é l ivre para fazer e dizer o 

que deseja. Mas, na verdade, ele só diz e faz o 

que se exige que faça e diga na posição em 

que se encontra”.  

 Na Vi la União o que observamos são as funções bem distr ibuídas 

pelos seus membros, o que tem t ido um bom desempenho na luta pela 

condição de estruturação da local idade. 

Um outro fator importante diz respeito às funções exercidas pelos 

assentados antes de tornarem-se parceleiros pertencentes ao Movimento 

Sem-Terra- MST no assentamento 1.º de janeiro. O GRÁFICO 1 mostra esta 

relação de cada assentado com a terra. 

GRÁFICO 1 

Funções das famílias assentadas no 
Assentamento 1 de janeiro antes da 

reforma agrária

61%11%

8%

20%
Agricultor
Vaqueiro
Doméstica
Outros

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre junho de 2003/ abril de 2004 

Org.: Alberto Pereira Lopes 

A real idade das funções exercidas pelas famíl ias do assentamento 

1.º de janeiro antes da reforma agrária mostra que a grande maioria sempre 
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teve uma l igação com a terra, ou seja sempre foram trabalhadores da 

agricultura plantando as chamadas plantas brancas, como mostra o gráf ico 

acima, em que cerca de 61% viviam do que produziam na terra. A f igura do 

vaqueiro é interessante enquanto trabalho assalar iado que irá contr ibuir  na 

sustentação da famíl ia representada acima com 11%, mais a sua condição 

enquanto homem l igado a terra proporciona o trabalho exercido na 

agricultura, ou seja, além da função de vaqueiro ele exerce a função de 

agricultor a part i r  do momento que l ida com a terra por meio da produção 

para sustento da famíl ia.  A função doméstica representada no gráf ico com 

8% são as mulheres que hoje trabalham na agricultura. Quando viviam na 

cidade estas trabalhavam em residências como domésticas. Hoje a sua 

função no assentamento é de grande relevância, além de mãe ela part ic ipa 

na organização do movimento, sendo part ic ipat iva na produção como 

lavradoras. 

A or igem das famíl ias assentadas se caracter izam pelo fato, de 

muitos terem sido vi t imas do êxodo rural a part i r  da década de 50 com o 

desenvolvimento tecnológico no campo, concentrando-se nas peri fer ias das 

cidades, trabalhando em serviços não especial izados ou morando na cidade 

e trabalhando no campo de meeiro, ou em outras at iv idades contratadas pelo 

proprietár io da terra. Um outro caso seria ser morador ou si t iante ou caseiro 

conforme a região. Estes por sua vez tomavam de conta das fazendas, 

l igadas as at iv idades da agropecuária. No entanto, os movimentos sociais no 

campo se organizaram principalmente a part i r  da Nova Repúbl ica, exigindo a 

reforma agrária. 

O conf l i to no campo se expandia entre os camponeses e os 

lat i fundiár ios, além da quebra de braço no congresso nacional entre cada 

representantes de cada segmento, os representantes dos movimentos e os 

representantes do grande lat i fundiár io que cr iavam estratégias para 

permanecer a concentração da grande propriedade. O governo recua em 

suas propostas mais os movimentos sociais permanecem na luta, juntamente 

com entidades de bases l igados a Igreja catól ica e part idos de esquerda que 

estavam na clandest inidade e que teve um papel importante na organização 

camponesa. 

Dessa forma, a reforma agrária mesmo ainda insolente foi  fei ta em 

algumas áreas, beneficiando parte das famíl ias, que lutavam pela posse da 

terra. 
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Os trabalhadores que estavam desgarrados nas cidades se 

integraram ao movimento para que fossem beneficiados com o processo de 

reforma agrária que foi  uma promessa do governo Sarney quando assumiu a 

presidência da Repúbl ica em 1985. Dessa forma, a pesquisa mostra que os 

assentados t inham uma l igação com a terra mesmo sendo moradores da 

cidade como mostra os GRÁFICOS 1 e 2. 

GRÁFICO 2 

Residencias das famílias assentadas 
antes da criação do assentamento

81%

19%

Cidade
Campo

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre junho de 2003/ abril de 2004 

Org.: Alberto Pereira Lopes 

No GRÁFICO 2 mostra que a maioria dos assentados viviam na 

cidade, cerca de 81% das famíl ias pesquisadas por amostragem mostrou 

este resultado, o que indica a expulsão do homem do campo com a expansão 

da pecuária extensiva e o desenvolvimento da agricultura moderna. Cerca 

19% viviam no campo na condição de moradores, aqueles agricultores que 

vivem nas terras do médio e grande proprietár io. 

Nesse sentido, podemos af irmar que as famíl ias assentadas têm uma 

l igação com a terra, a part i r  das gerações que compreendem o grau de 

parentesco de primeira, segunda geração, em que as at iv idades estão 

voltadas para a agricultura. As outras at iv idades ocorrem a part i r  da 

mudança do local de vivência, deixando o campo para viver na cidade. As 

relações sociais,  culturais são afetadas a part i r  do momento em que 

convivem com uma outra real idade. Para sobreviver,  procuram at ividades 

que não exigem qual i f icação como já mencionadas anteriormente. O salár io 

 7952 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

varia, uns tem trabalho f ixo quando são empregados por empresas, 

pr incipalmente da construção civi l ,  outros fazem seus salár ios de forma 

independente. 

GRÁFICO 3 

Salário das Famílias antes de 
residirem no assentamento

19%

81%

Salário Minímo
Sem salário Fixo

 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre junho de 2003/ abril de 2004 

Org.: Alberto Pereira Lopes 

O GRÁFICO 3 mostra a real idade das famíl ias em termos da renda 

antes de vir  para o assentamento, em que a grande maioria não t inha um 

emprego f ixo que garant isse a própria sobrevivência, cerca de 81% viviam do 

trabalho independente, as at iv idades eram l igadas a terra, como por exemplo 

o trabalho de empreita, meeiro etc. Estas at iv idades, eram temporárias 

devido está l igada a época das chuvas na região. Portanto, o que observamos é 

que a vida dessas famíl ias tem uma construção advinda de dif iculdades com 

um agravante, o grau de escolar idade ser baixo ou nenhum, o que traz 

consigo à fal ta de informação e da formação, elementos importantes para a 

construção da cidadania. 

A vida no assentamento 1.º de janeiro comparada a si tuação anterior,  

demonstra uma si tuação instável,  em que há uma relação de comunidade, de 

organização social  que de uma certa forma preocupa-se com o bem-está da 

colet iv idade. No depoimento de um dos moradores demonstra a sua 

sat isfação em ter um lugar para morar: 
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“Viver aqui é a coisa melhor do mundo. A vida melhorou 100%, eu 

vivia nas fazendas trabalhando para os outros, cr iando calo nas costas. Hoje 

é uma outra real idade trabalho para mim.”(R.R.) 

O depoimento do assentado mostra que as polí t icas públ icas no 

assentamento são necessidades, para que o pequeno trabalhador tenha esta 

relação com a terra, com o resultado do seu trabalho. A ident idade de um 

lugar se dará a part i r  da construção de vivência. E esta, é construída por 

meio das relações sociais existentes, da cultura, da expansão do sistema de 

saúde, educação e da oportunidade de ter o seu trabalho. No caso dos 

assentamentos, a terra é o meio de produção primoroso, por que é dela onde 

vem a dignidade humana, do ir  e vir .  O lugar é onde temos os vínculos que 

são as razões que os f izeram morar al i .  Os vínculos podem ser: os 

famil iares, proximidade do trabalho, condições econômicas entre outras. 

O mundo tornou-se cada vez mais exigente em seus aspectos 

econômicos, sociais e polí t icos, ou seja, com a crescente 

internacional ização da economia capital ista, para atender as necessidades 

da nova maneira de produzir.  Para Santos (1996, p. 46) :  “  Quanto mais os 

lugares se mundial izam, mais se tornam singulares e específ icos, isto é, 

únicos”.  

O assentamento 1.º de Janeiro traduz esta forma especif ica de 

vivência das famíl ias em que se preocupa com as condições de vida, das 

relações que se estabelecem na forma de pensar a colet iv idade, de assumir 

um papel importante na construção da cidadania no contexto regional,  

nacional e global.  Estes objet ivos são construídos a part i r  do processo de 

formação do movimento, em organizações que seguem o processo de 

formação na luta pela terra. 

Dessa forma, o sistema de produção está baseado na terra; os 

produtos que são adquir idos para a subsistência estão calcado na 

diversi f icação produtiva dos al imentos para o consumo e na venda do 

excedente. Apesar da baixa produtividade e rentabi l idade as famíl ias, se 

organizam para lutar por projetos que viabi l izem a melhoria da produtividade 

e na qual idade dos produtos. 

TABELA 3-  Os principais produtos agrícola no assentamento 1.º de 
janeiro-em percentagem 2003-2004 
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Culturas Total 
produzida 

(%) 

Total 
consumida 

(%) 

Total 
comercializada 

(%) 

Arroz 73,7 50 23,7 

Milho 18 13 5 

Feijão 8 7,3 0,7 

Fava 0,3 0,3 - 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre junho de 2003/ abril de 2004 

Org.: Alberto Pereira Lopes 

A TABELA 3 vem demonstrar os pr incipais produtos cult ivados no 

assentamento 1.º de janeiro, no caso, são as chamadas culturas brancas que 

dão sustento as famíl ias. Além dessas culturas encontram-se em escala 

menor os plant ios de abóboras, melancia, mandioca (esta também se ut i l iza 

para fazer far inha, para o consumo e o excedente para venda na cidade). 

Podemos observar nos quintais das casas algumas plantações de fruteiras 

como mamão, manga, goiaba etc. e verduras como: quiabo, cheiro verde, 

cebol inha. Encontra-se também alguns pés de mandioca, e pequenas linhas de feijão. 

A produção dos quintais em termos de quantidade e área de plant io, 

os assentados não tem uma visão certa, por que vão colhendo de acordo 

com a necessidade e com a época da colheita. No caso da mandioca, esta 

f ica mais complicada a quantidade produzida, devida não ter um controle da 

produção. Numa escala maior como apresentadas na TABELA 3 as culturas 

que dão o sustento da famíl ia são as chamadas de culturas brancas. O arroz 

que está representado numa escala maior em termos de produção com 

73,7% da quantidade produzida. Esta cultura é à base da al imentação das 

famíl ias, a porcentagem é maior devido o t ipo do solo e o próprio relevo da 

área do assentamento que favorece esta cultura. Sempre o plant io do arroz é 

acompanhado de outras culturas como: milho e abóbora. Este produto cerca 

de 50% é consumido e 23, 7% é comercial izado na cidade ou na agrovi la. 

O milho é o segundo produto cult ivado no assentamento, cerca de 

18%, sendo que 13% é para o consumo e 5% é comercial izado. Este é 

plantado em algumas áreas juntamente com o arroz. Além de servir  de 
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al imentação para as famíl ias este produto serve como ração para os animais 

cr iados no assentamento. Um outro produto que é básico na al imentação é o 

fei jão sua quantidade produzida em relação ao milho e fei jão é bem menor, 

com 8%, isto se deve ao fato segundo os produtores, de pragas e excesso 

de chuvas. Mesmo assim, é comercial izado com 0,7%. A fava é plantada 

apenas para o consumo com 0,3% de produção. Os números desta tabela 

foram calculados em cima da quantidade das sacas produzidas pelo produtor 

em relação a cada produto. Em relação à área cult ivada de cada parcela os 

produtores ut i l izam várias medidas di ferentes como: l inha, hectare e 

alqueire, f icando dif íc i l  de fazer a transformação para uma só medida. 

Os assentados têm planos de produzirem outros produtos como 

melancia, caju isto para sobrar o excedente para ser comercial izada, mais 

encontram dif iculdades de comercial ização e transporte. O RURALTINS que 

é o órgão do estado que visa á or ientação de técnicas adequadas no campo, 

não tem muito contr ibuído na organização de projetos agropecuários no 

assentamento, este órgão tem beneficiado a grande propriedade segundo os 

assentados. Um outro órgão que esta sendo cogitado pelos os assentamentos é o 

COPTER (Cooperat iva de Trabalho e Prestação de Serviço e Extensão 

Rural),  é um órgão conveniado com o INCRA que presta serviço de 

acompanhamento rural na elaboração e no acompanhamento de projetos. 

Ver comentário de um dos assentados sobre o órgão :  “A proposta do 

COPTER é vir  da acompanhamento de perto, cursos e anál ises de solo. Eles 

em outros assentamentos estão fazendo este trabalho. E a procura é muito, 

a procura é muito e eles são Poucos”. (A.S.M) 

Podemos sent ir ,  a necessidade dos pequenos agricultores em 

melhorar a sua produção com técnicas ef ic ientes, com a part ic ipação dos 

órgãos que dão conf iabi l idade aos parceleiros. Sobre a experiência com 

apicultura em que produziu cerca de 30 a 40 l i t ros de mel mesmo com 

dif iculdades o agricultor relata :  

 “Tem o fumegador mais não tem o terno de mexer com abelhas, 

então é na base da calça jeans- duas calças, duas camisas e ainda pega 

ferroada. A mão é protegida com saco de plást ico, que é ruim. Queríamos 

ampliar a apicultura. Se sair  f inanciamento, agente faz umas três caixas, 

achamos que dá resultado.” 

A dif iculdade de diversi f icar a produção é comum no assentamento 

devido à fal ta de recurso e de uma orientação técnica. O que podemos 
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perceber são as formas de produzir o mel,  ainda em aspecto bem 

rudimentar.  Este aspecto demonstra a fragi l idade dos assentamentos à pós a 

conquista da terra por mais que tenha uma organização social  no caso dos 

assentamentos do MST, as di f iculdades de acesso aos recursos dest inados a 

melhoria da produção é uma real idade presente. As polí t icas públ icas nos 

assentamentos rurais como: or ientação para aquisição do crédito agrícola, 

estradas para faci l i tar o escoamento e a própria necessidade das famíl ias se 

deslocarem para a cidade, a educação, o posto de saúde em funcionamento, 

são prior idades mínimas para uma vida mais digna. Como uma das 

produtoras nos coloca: 

 “Viver aqui é muito bom, só que é di f íc i l  devido não ter estrada pra 

gente vender o que nós planta, se eu quiser vender um arroz, um milho eu 

tenho que atravessar aquela pinguela al i  no r io. Quando um adoece f ica 

di f íc i l  levar para a cidade, porque não tem como vir  carro até a casa da 

gente tem que atravessar o r io numa rede. Um bom é o sossego, e para 

quem quer trabalhar sempre tem alguma coisa para fazer.” 

Devido à fal ta de uma orientação técnica de combate as pragas, 

como também da concepção ideológica do MST, os agricultores não ut i l izam 

agrotóxicos em suas lavouras, ut i l izam sempre a semente natural.  Para 

combater as pragas ut i l izam-se das simpatias, ou seja, da sabedoria popular 

que para eles sempre deu certo conforme um dos assentados: 

“Combate à lagarta: espeta uma lagarta com espeto de pau e coloca 

no canto da roça e pede para que todas as que existam morram ou vão 

embora”. 

“Purgão: joga na água corrente junto com a palha do arroz”.  

“Purgão: joga cinza da fogueira de São João em três cantos da roça, 

deixa um para eles saírem...  algumas pessoas usam reza para as pragas, 

que também resolve”.  

Em relação à ut i l ização das plantas transgênicas no assentamento, 

seguem a ideologia do MST, não aceitam a plantação das sementes, isto 

devido à fal ta de estudos mais aprofundados sobre o assunto em relação o 

que poderá causar a saúde das pessoas. Diante desta decisão, alguns 

assentados mais fervorosos a rel igião fazem a sua anál ise no contexto da 

Bíbl ia. Ver o depoimento do Pastor,  f i lho de assentado: 
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 “Os transgênicos olhando para a bíbl ia não é bom para nós. Porque 

a bíbl ia mostra sobre as mudanças fei ta pelo homem que é contra os 

mandamentos bíbl ico, e agente cobra dos irmãos.. .  para mim prejudica á 

área de cresce (. . . )  a bíbl ia diz mult ipl icai  e crescei ( . . . ) .  ”( I .J.G.O) 

Neste contexto, podemos observar a preocupação das famíl ias 

assentadas em preservar o produto natural sem nenhuma modif icação 

genética, para que a semente colhida sirva para a próxima plantação, e sem 

haver r isco de problemas de saúde ou de saturação do solo. As sementes 

plantadas são naturais da própria colheita, em que são guardadas em 

depósitos de refr igerantes ou ensacadas e colocadas nos armazéns de suas 

próprias casas. 

As relações de produção no Assentamento 1º de Janeiro apresenta-

se como em toda pequena parcela camponesa, relações em que as famíl ias 

trabalham em mutirão por não ter recursos suf ic ientes para pagar os dias de 

serviços. No caso, fazem a troca de dias nas parcelas. Esta relação é muito 

comum nas áreas de assentamento no Estado do Tocantins, onde 

encontramos um contraste no desenvolvimento capital ista movido por suas 

relações contraditór ias. De um lado, o pequeno produtor,  o assentado com as 

suas relações de trabalho tradicional de lhe dar com a terra. Em épocas 

crí t icas busca trabalho nas grandes propriedades para a sobrevivência. Do 

outro, o capital ista com os meios de produção com tecnologias modernas, 

explorando as relações de trabalho assalar iado dos assentados ou do 

pequeno produtor.  

O assentamento 1.º de Janeiro além da produção agrícola, as 

famíl ias l idam com a pecuária, que é um dos sistemas de produção forte no 

Estado. No assentamento 1.º de janeiro a produção pecuária, possui um 

caráter complementar à at iv idade agrícola. Os animais são cr iados para o 

consumo das famíl ias, pr incipalmente as aves (gal inhas, pato, ganso, peru 

etc),os bovinos além do fornecimento do lei te e o seu derivado o quei jo para 

o consumo, são ut i l izados para a comercial ização, no caso os suínos 

também são consumidos e comercial izados complementando a renda 

famil iar.  Os animais eqüinos, (cavalo, burro, jumento) estes servem de 

transporte para as famíl ias se deslocarem, como também transportarem os 

seus produtos das roças até o local de dest ino. O GRÁFICO 4 demonstra a 

porcentagem da cr iação dos animais no assentamento. 

GRÁFICO 4 
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Produção animal no Assentamento 1 
de Janeiro
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Fonte: Pesquisa de campo realizada entre junho de 2003/ abril de 2004 

Org.: Alberto Pereira Lopes / Sandra 

O GRÁFICO 4 mostra que as aves representam 69% do total  na 

produção animal,  estas são representadas por gal inhas, perú, pato que 

servem no rendimento famil iar,  além da produção de ovos que são ut i l izados 

para o consumo. Os bovinos representam 26% do total  dos animais cr iados 

no assentamento, seguido de 3% dos suínos e 2% dos eqüinos. 

Portanto, a vida das famíl ias no Assentamento 1.º de Janeiro apesar 

das di f iculdades, percebe-se em cada olhar a sat isfação de ter um local para 

morar, de poder t i rar a sua sobrevivência por meio do produto plantado e 

colhido da terra, que é o pr incipal meio de produção das famíl ias assentadas 

pela reforma agrária. 

Considerações finais 

A reforma agrária mesmo sendo fei ta por meio de polí t icas 

distr ibut ivas tem beneficiado a classe de pequenos trabalhadores sem terra, 

que por meio de suas relações tradicionais com a terra ret i ra o seu sustento 

para a sua sobrevivência. A questão que at inge os assentamentos rurais é 

demonstrada pela fal ta de polí t icas públ icas, de crédito agrícola e a 

or ientação técnica. A fal ta de polí t icas públ icas, a burocracia, sobretudo a 

di f iculdade ao acesso ao crédito são fatores que contr ibuem para que as 

famíl ias assentadas não permaneçam na terra, ut i l izando a mesma como 

mercadoria de valor.  
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O Assentamento 1.º de Janeiro organizado pelo MST não foge da 

regra da reforma agrária brasi leira, muitas famíl ias estão no Assentamento, 

mais não part ic iparam da luta para adquir i r  a terra, são famíl ias que 

compraram suas áreas nas mãos de segundos, terceiros e que no sent ido de 

contr ibuir  para o fortalecimento do MST, são distantes, não part ic ipam, não 

opinam. A part ic ipação destas famíl ias para o assentamento é no sent ido 

enquanto assentados, que tem o mesmo direi to de exigir  os benefícios vindo 

do Estado já que se cadastraram no INCRA como donos da terra. 

 No entanto, podemos perceber que o Assentamento 1.º de Janeiro 

apesar de ter sido uma reforma agrária social  distr ibut iva, a vida das 

famíl ias tem melhorado no sent ido da distr ibuição de renda, contr ibuindo 

para o desenvolvimento da região. Este desenvolvimento se dar a part i r  do 

momento em que há uma diversi f icação da produção, além das famíl ias 

permaneceram em suas terras sem necessitar i r  para a cidade desprovida do 

desemprego, da fal ta de moradia etc. A terra é o meio onde os agricultores 

famil iares poderão se modernizar e sair  da produção tradicional,  no momento 

em que recebam apoio do Estado com polí t icas públ icas melhorando a 

qual idade de vida de seus part ic ipantes. 
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