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RESUMO 
A política de Reforma Agrária no Brasil visa, em linhas gerais, permitir o acesso a terra à família de 
agricultores, de modo que os mesmos sejam capazes de se desenvolver socioeconomicamente de 
maneira sustentável. Todavia, após décadas do início de sua implantação, a mesma ainda se depara 
com diversos desafios, que por vezes, impedem que os objetivos a que se propõe sejam atingidos. 
No que se refere à região Norte do país, a situação é preocupante, pois as ações governamentais não 
têm sido capazes de promover a fixação das famílias nos assentamentos, tendo em vista que fatores 
como a falta de infraestrutura e conhecimento técnico os impedem de tornar seu lote produtivo e 
viável economicamente. Com base nesses fatores, o presente estudo tem por objetivo levantar e 
analisar os principais problemas que afetam o Projeto de Assentamento Nova Amazônia, localizado 
no estado de Roraima. O assentamento foi criado em 2001 como uma iniciativa pioneira de se 
instalar famílias sem terra em uma área de Lavrado (Savana) na Amazônia. Esta seria uma tentativa 
de se reduzir a pressão existente sobre as áreas de floresta localizadas na porção sul do estado, além 
de atrais produtores rurais de outras regiões do país. Por meio de questionários e entrevistas 
aplicadas, além de trabalhos de campo realizados em 2011/2012, foi possível traçar o perfil dos 
assentados, os principais fatores que afetam a produtividade do assentamento e construir o mapa de 
uso e ocupação da área. Diante das dificuldades com as quais se deparam, muitos assentados 
vendem ou trocam seus lotes e voltam a residir na cidade de Boa Vista. Alguns lotes, inclusive, 
passaram a ser utilizados por moradores da capital como sítios para lazer nos fins de semana, 
desvirtuando assim sua função inicial. A partir dos resultados encontrados, foi possível divisar uma 
série de relevantes questões que merecem ser analisada a luz do contexto atual do campo brasileiro, 
de modo a se criar mecanismos capazes de promover uma Reforma Agrária efetiva e adequada às 
especificidades das várias regiões do país.  
 
Palavras-chave: Reforma Agrária; Amazônia; Desenvolvimento Regional. 
 
RESUMEN 
La política de reformaagrariaenBrasiltienecomoobjetivo principal permitir el acceso a la tierra a 
lasfamilias de los agricultores, de maneraqueseancapaces de desarrollar social y económicamente de 
manerasostenible. Sin embargo, después de algunasdécadas de suimplantación, todavía se enfrenta a 
muchosdesafíos, que a vecesimpidenque se alcancenlasmetaspropuestas.Encuanto a la zona 
nortedelpaís, la situaciónespreocupanteporquelasacciones del gobierno no hansidocapaces de 
promover la fijación de lasfamiliasen los asentamientos, yaquefactorescomo la falta de 
infraestructura y conocimientostécnicos les impidenhacersuloteproductiva y económicamente 
viable. Sobre la base de estosfactores, esteestudiotuvocomoobjetivoinvestigar y analizar los 
principalesproblemasqueafectan el Proyecto de Asentamiento Nova Amazônia, ubicadoen el estado 
de Roraima. El asentamientofueestablecidoen 2001 
comounainiciativapioneraqueconformarsefamilias sin tierraen un área de Lavrado (Savana) en la 
Amazonía. Estoseríaunintento de reducir la presiónsobrelasáreasforestalessituadasen la parte sur del 
estado, y atraer a los agricultores de otrasregiones del país. A través de cuestionarios y 



entrevistasaplicadas, y los trabajos de campo en 2011/2012, fueposibletrazar el perfil de los 
colonos, los principalesfactoresqueafectansuproductividad y construye el mapa de uso y ocupación 
de la zona. Dadaslasdificultadesqueenfrentan, muchoscolonosvenden o cambiansuslotes y vuelven a 
residiren la ciudad de Boa Vista.Algunoslotes, son inclusoutilizadospor los residentes de la capital 
comositios para la recreaciónenlos fines de semana, distorsionandoasísufuncióninicial. A partir de 
estosresultados, fueposiblediscernirunaserie de cuestionesimportantesquemerecenseranalizadas a la 
luz del contexto actual del campo brasileño, con el fin de crearmecanismos para promover la 
reformaagrariaefectiva y adecuada a lasespecificidades de las distintas regionesdel país. 
 
Palabras clave:ReformaAgraria; Amazonía; Desarrollo Regional. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Após mais de quarenta anos de Reforma Agrária, o Brasil ainda é dos países com maior 
concentração de terras do mundo. A ReformaAgrária no país está longe de ocorrer de maneira 
satisfatória. Dentre os problemas já diagnosticados está o fato de que os assentamentos são 
distribuídos de maneira irregular no território brasileiro, não há uma infraestrutura adequada em 
grande parte deles, as ações de fiscalização do poder público são ineficientes e o auxílio técnico é 
insuficiente na maioria dos casos. As dificuldades citadas acabam contribuindo para que o índice de 
evasão dessas áreas seja significativo. 

 O Norte do país possui uma dinâmica própria no contexto da Reforma Agrária nacional, 
especilamente o Estado de Roraima. A baixa densidade demográfica do Estado fez com que o 
incentivo à sua ocupação se tornasse uma medida viável, com vistas a solucionar as pressões por 
terra que existem em outras áreas do país. No entanto, os projetos de assentamento, apesar de serem 
quantitativamente significativos, não oferecem, em sua maioria, meios adequados para que o 
pequeno produtor se fixe e retire da terra o seu sustento.  

O trabalho em questão trata-se de um estudo de caso desenvolvido com base no Projeto de 
Assentamento Nova Amazônia, localizado no município de Boa Vista - RR, tendo como objetivo 
traçar o perfil dos responsáveis pelo lote, para tentar elucidar os fatores que influenciam no alto 
percentual de evasão e desistência dos assentados. A construção do banco de dados foi possível 
através da aplicação de questionários aos responsáveis de uma amostra de 231 lotes. A pesquisa foi 
desenvolvida no ano de 2012 e é faz parte da dissertação de mestrado defendida pela autora em 
2013.  

O artigo está estruturado em três tópicos principais, o primeiro refere-se ao 
desenvolvimento da política de Reforma Agrária no Brasil, o segundo faz uma caracterização dos 
Projetos de Assentamento implantados no Estado de Roraima, já o terceiro traça o perfil dos 
responsáveis pelos lotes abordados durante a pesquisa. As considerações finais apontam as 
contribuições deste estudo, bem como vislumbra possibilidades de estudos futuros, capazes de 
elucidar algumas questões aqui suscitadas.  

 
A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL 
 

Na Geografia o conceito de questão agrária está relacionado com a forma como as pessoas 
se organizam em sociedade e se apropriam da terra, fazendo uso da mesma no seu processo de 
ocupação do território. A abordagem dessa temática no escopo da Geografia tem sua relevância 
consubstanciada no fato de a atividade agrícola constituir uma das formas mais representativas de 
relação do homem com o espaço na busca por sua sobrevivência. Sendo assim, o capítulo em voga 
busca fazer um apanhado histórico sobre o uso da terra no Brasil, desde o período colonial até os 
dias atuais. Essa contextualização histórica auxilirá na elucidação fenômenos e processos em 
atuação no espaço agrário roraimense na atualidade, os quais guardam forte relação com eventos 
pretéritos. 



Conforme recorda Valverde (1985), não há consenso sobre a existência de um problema 
agrário no Brasil, pois para alguns o fato de o país ser um lider mundial na produção de diversos 
gêneros agrícolas, além de possuir uma vasta área cultivável, faz com que tal problema deixe de 
existir. Para o autor, o que define a existência ou não de um problema agrário é a situação do 
homem rural no contexto socioeconômico do país. Então, por esse prisma, há um problema agrário 
que, conforme poderá ser observado, tem sido alvo de interesse dos mais diversos setores da 
sociedade brasileira.  

Antes de adentrarmos no modo como o Brasil vem conduzindo as questões ligadas à posse, 
propriedade e uso de suas terras, cabe resaltar que a discussão sobre esses assuntos é 
significativamente recente. Somente a partir da segunda metade do século XX houve um debate 
mais incisivo acerca do tema, o que se deu de maneira majoritária no meio político, antecedendo as 
discussões acadêmicas.   

Este resgate histórico apresenta uma compilação bibliográfica de cunho geocrítico1. 
Portanto, reflete a visão dominante nos estudos de cunho geográfico que abordam a temática tratada 
neste estudo. Contudo, não se deve perder de vista que esta visão, muitas das vezes, representa a 
manifestação de ideologias políticas, que acabam por simplificar as relações que se estabelecem no 
meio rural brasileiro entre homens, capital e natureza a partir do sistema econômico vigente.  

No final do século XIX a mão de obra escrava começou a ser substituída pela assalariada no 
Brasil, tendo em vista que a abolição da escravidão se fazia inevitável. Assim, a Coroa criou 
mecanismos que dificultaram o acesso a terra por parte dos futuros alforriados. Foi então criada a 
primeira lei de terras do país (Lei n° 601/1850), responsável por implantar no Brasil a propriedade 
privada das terras. A terra de bem natural transforma-se em mercadoria, passando, portanto, a ter 
um valor monetário. Essa lei determinou, ainda, que qualquer cidadão poderia se tornar um 
proprietário, dispondo do direito de compra e venda (BRASIL, 1850). Vale ressaltar que, como as 
terras até então eram de posse da Coroa, para se tornar proprietário fazia-se necessária uma 
compensação financeira elevada. A posse por meio do usucapião foi extinta com a nova lei, 
eliminando-se o principal meio de acesso à terra existente até então (VEIGA, 1990). 

Na visão de Oliveira (1986), é particularmente neste momento que o grande proprietário se 
converte em um personagem que passa a ocupar posição central no modelo econômico vigente, 
convertendo-se em colonizador e vendedor da mercadoria terra. Com a abolição da escravidão, os 
escravos conquistam a liberdade, mas são impedidos de obter terra para trabalhar, fazendo com que 
considerável leva de alforriados deslocasse para as cidades e passassem a ocupar os locais mais 
precários. Nesse processo, o camponês passa a desempenhar um papel secundário na estruturação 
do espaço rural implantada pelo Estado. 

O uso da terra sofre pequenas alterações com a Constituição de 1934, dentre elas: 
a) Garantia da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante prévia e justa 

indenização;  
b) Regulamentação do trabalho agrícola, procurando fixar o homem no campo;  
c) Organização de colônias agrícolas; 
d) Consagração do usucapião;  
e) Obrigatoriedade das empresas agrícolas, localizadas longe dos centros escolares, a manter 

escolas (GASPAR, 2012).  
Apesar das inovações, a Constituição de 1934 não chegou a produzir mudanças substantivas 

e foi rapidamente substituída pela Constituição de 1937, que se ocupou mais dos problemas 
urbanos. Com o fim da II Guerra Mundial uma nova constituição entrou em vigor em 1946. Esta 
trouxe de volta os avanços da Carta de 1934, pois se acreditava que a reforma agrária só seria 
possível mediante a desapropriação de terras (GASPAR, 2012). 

                                                           
1 Visão de uma corrente crítica da geografia que ganhou força na década de 1970. Para os geógrafos críticos 

existe uma íntima relação entre ideologia e geografia. Sendo assim, o espaço geográfico só poderá ser compreendido em 
suas estruturas e processos a partir do momento em que for considerado como um produto social, um produto do modo 
de produção dominante na sociedade. 



Na década de 1940 e 1950 vários projetos de lei de reforma agrária foram apresentados ao 
Congresso Nacional. Todavia, nenhum deles conseguiu aprovação. Já no final dos anos 1950 até 
1960 começaram a surgir militâncias políticas de trabalhadores rurais e movimentos sociais, dentre 
elas as Ligas Camponesas. Nesse momento iniciam-se as primeiras ações em prol da questão 
agrária, com destaque para a criação da Superintendência de Política Agrária (SUPRA), em 1962 e 
a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963 (DELGADO, 2005).  

Nesse cenário, avultam-se as discussões sobre a questão agrária no país, sendo este um 
importante item nos debates nacionais. As opiniões polarizam discussões em quatro eixos 
principais: o Partido Comunista Brasileiro (PCB); os Setores Reformistas da Igreja Católica; a 
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL); e os Economistas Conservadores 
(DELGADO, 2005).  

Após o golpe militar, a crença dos economistas conservadores de que a solução do problema 
agrário brasileiro estaria na modernização do campo e do agronegócio passa a prevalecer, 
orientando as ações dos governos. A partir de pressões externas, dentre elas a assinatura da Carta de 
Puntadel Este2, os  militares passaram a incluir a reforma agrária em sua agenda política.  

Assim, a década de 1960 foi marcada por uma série de avanços políticos no campo da 
reforma agrária: criação da Emenda Constitucional que permitia à União realizar a desapropriação 
por interesse pessoal; o Estatuto da Terra, bem como a criação do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária (IBRA) e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA).  Todavia, essas 
medidas não foram capazes de promover mudanças estruturais na realidade agrária brasileira, pois 
apesar delas, a reforma agrária não era uma prioridade política por parte do governo. Assim, o que 
se viu na prática foi a adoção de uma série de políticas inconsistentes, onde prevaleceu o processo 
de modernização da agricultura, com o advento de novas tecnologias utilizadas no campo, além da 
permanência de concentração de terra na mão de poucos proprietários investidores do nascente 
agronegócio (STEDILE, 2005).  

O agronegócio passa a ganhar força com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA) e da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(EMBRATER). Por meio do melhoramento das técnicas de produção, essas empresas acabam 
favorecendo a expansão do agronegócio e a preservação da estrutura agrária até então vigente. A 
produção extensiva de cana de açúcar e soja passa a exigir áreas cada vez mais extensas para o seu 
cultivo, fazendo com que pequenas unidades fossem incorporadas às grandes fazendas.  

Em 1970 os recém-criados IBRA e INDA deram lugar ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), órgão federal que passa a ser o responsável porimplementar a reforma 
agrária por meio da democratização do acesso à terra através da criação e implantação de 
assentamentos rurais sustentáveis, da regularização fundiária de terras públicas, além do 
gerenciamento da estrutura fundiária do país. O INCRA busca então “... contribuir para o 
desenvolvimento sustentável, para a desconcentração da estrutura fundiária, para a redução da 
violência e da pobreza no campo e promoção de igualdade” (INCRA, 2012). 

Nesse período são implantados vários programas especiais voltados ao ordenamento agrário 
do país, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, com destaque para o Programa de 
Integração Nacional - PIN e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria 
do Norte e do Nordeste - PROTERRA. Esses programas tiveram um impacto restrito, não sendo 
capazes de promover mudanças expressivas. Com o esgotamento do ciclo de crescimento 
econômico, juntamente com o fim da ditadura militar, surge um novo arranjo de ordem econômica e 
política no Brasil (STEDILE, 2005).  

Na década de 1980 intensificam-se os movimentos sociais voltados para a luta pela terra. 
Surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Além disso, a Comissão Pastoral da Terra, instituição 

                                                           
2 Propostas políticas, econômicas e sociais, estabelecidas em 1961, nas quais foram elencadas várias medidas 

de cunho positivista e liberal, impulsionando e alavancando o espírito democrático e de liberdade nos países latino-
americanos. Princípios como “ordem e progresso”, “dignidade e moral”, “segurança e desenvolvimento”, evidenciaram, 
particularmente, as intenções norte-americanas na construção e aplicação nas políticas públicas latinas (ROCHA, 2005). 



ligada à igreja católica, é reestruturada e fortalecida. Também são criadas Organizações Não 
Governamentais (ONGs), que buscam dar apoio à luta dos trabalhadores rurais por terra e trabalho. 
Esses fatores recolocam a reforma agrária na agenda política nacional, passando esta a ser uma das 
bandeiras que conduz Tancredo Neves e José Sarney à presidência (STEDILE, 2005). 

Com a Nova República é criado o I Plano Nacional de Reforma Agrária, que muda de 
maneira substantiva o estatuto da propriedade fundiária, legitimado pelo princípio da função social 
da terra. A partir de então, forças conservadoras rurais se articulam, com o intuito de defender a 
estrutura fundiária vigente. Cria-se a União Democrática Ruralista - UDR (1985), uma entidade que 
conquistou espaço na mídia e elegeu vários representantes no congresso. Dentre suas diretrizes 
estava a defesa do uso da força para impedir e retirar os trabalhadores rurais que invadissem terras 
particulares. Diante da forte influência exercida pela UDR, o I Plano Nacional de Reforma Agrária 
teve um desempenho pífio (TOURNEAU; BURSZTYN, 2010). 

Com a chegada de Itamar Franco à Presidência (1992) é sancionada a Lei 8.629/93, que 
dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, além da 
Lei Complementar 76, que versava sobre os procedimentos para conduzir a desapropriação de 
imóveis rurais. Foi criado, então, um programa emergencial para assentar 80.000 famílias. Contudo, 
a ação descoordenada apresentou resultados irrisórios (TOURNEAU; BURSZTYN, 2010). 

Já a década de 1990 é marcada por graves conflitos no campo, que culminaram com o 
massacre de camponeses em Corumbiara - RO (1995) e em Eldorado dos Carajás - PA (1996). No 
Governo de Fernando Henrique Cardoso criou-se o Ministério Extraordinário de Política Fundiária - 
MEPF e o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, esses órgãos seriam responsáveis pela 
condução da reforma agrária e também pela agricultura familiar no país. Com a intensificação da 
pressão exercida por movimentos sociais e pela opinião pública, há um aumento significativo no 
número de desapropriações e de criação de linhas de crédito específicas para assentados. Como 
resultado, a área destinada à reforma agrária no país sobe de 2% para 4% do território nacional 
(ALENTEJANO, 2004). 

No final do século XX surge um novo modelo de reforma agrária, denominado Modelo de 
Reforma Agrária de Mercado, criado e difundido pelo Banco Mundial. O mesmo apontou que o 
desenvolvimento de uma reforma agrária deveria basear-se na desapropriação de áreas improdutivas 
e que não cumprem a sua função social. Dessa forma, o governo seria responsável pela compra de 
propriedades improdutivas para a instalação de assentamentos, passando a ser essa a principal via 
de acesso a terra por parte dos trabalhadores rurais que não possuíam propriedades. O modelo em 
questão foi adaptado e implantado em diferentes países: na África do Sul e na Colômbia, em 1994; 
no Brasil e na Guatemala, em 1997, além de influenciar o desenvolvimento de programas de 
reforma agrária em Honduras, México, Malaui e Zimbábue (COCA; FERNANDES, 2008).  

Apesar das várias desapropriações voltadas para a reforma agrária, o nível de concentração 
de terras no Brasil, ainda, permaneceu alto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder 
em 2002 acalentando grandes expectativas entre os movimentos de luta pela terra, tendo em vista a 
sua histórica defesa em prol dos trabalhadores. Em seu governo foi criado o II Plano Nacional de 
Reforma Agrária, que previa não só a implantação de novos assentamentos, bem como a 
reestruturação dos existentes, com uma preocupação voltada a sua qualidade ambiental 
(TOURNEAU; BURSZTYN, 2010). Apesar disso, observa-se uma desaceleração do processo de 
reforma agrária nesse período, onde predominou nas palavras de Tourneau e Bursztyn (2010), uma 
política compensatória e populista de criação de assentamentos. 

Com o atual desenvolvimento da agricultura brasileira, por meio de sua diversificação e 
modernização, além da configuração atual de sua sociedade, marcadamente urbano-industrial, seria 
de se supor que a reforma agrária no Brasil seja um tema já resolvido. Porém, conforme ressalta 
Martins (1999) a questão agrária é de ordem estrutural muito maior do que o simples antagonismo 
de classes sociais. Por conseguinte, a crença em sua superação é uma avaliação baseada apenas no 
ponto de vista da produção, visão que desconsidera os milhões de brasileiros que vivem em 
condições precárias no meio rural ou mesmo nas periferias de núcleos urbanos.  



Apesar dos avanços alcançados, a política de Reforma Agrária do país é marcada por uma 
série de inconsistências, que impedem o alcance pleno dos objetivos a que se propõe. A pressão 
exercida por vários setores da sociedade para que fosse feita uma reforma agrária acabou fazendo 
com que o governo buscasse uma solução paliativa. Ao invés de modificar a estrutura existente no 
espaço agrário brasileiro, o que se observou foi a criação de novas frentes de colonização, 
direcionadas principalmente para a região Norte do país. Nesse contexto, Roraima acabou 
recebendo uma série de projetos de assentamento. Contudo, os mesmos padecem de vários 
problemas estruturais, o que impede a fixação do trabalhador rural em seu lote. 

 
OS PROJETOS DE ASSENTAMENTO NO ESTADO DE RORAIMA 
 

Ao longo das últimas décadas o número de assentamentos criados no Brasil oscilou 
significativamente. Confirme demonstra o gráfico 1, a região Nordeste do país é onde se concentra 
a maior parte dos projetos de assentamento criados, todavia, a região Norte é detentora da maior 
extensão de terras voltadas para esse fim. O número de assentamentos criados no Nordeste e no 
Norte teve dois picos significativos em 1997-1998, final do primeiro mandato do presidente 
Fernando Henrique Cardoso, e em 2005-2006, período final do primeiro mandato exercido pelo 
presidente Luis Inácio Lula da Silva. 
 

Gráfico1 - Projetos criados pela Reforma Agrária no Brasil - 1994 a 2011 

 

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2011 
 

Dentre os 2050 Projetos de Assentamento existentes na região Norte, 66 encontra-se 
alocados em Roraima. A criação de assentamentos no Estado teve início no final da década de 1970, 
com a criação do Projeto de Assentamento Dirigido Anauá em 1979, na porção Sul de seu território. 
Na década de 1980 foi instalado apenas um assentamento, o Projeto de Assentamento Paredão, no 
município de Alto Alegre. Já as décadas de 1990 e 2000 foram marcadas por um crescimento 
significativo no número de assentamentos, conforme ilustra a figura 1.  
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Criação dos Projetos de Assentamento no Estado de Roraima (1979 a 2010) 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Até 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
N

úm
er

o 
de

 P
ro

je
to

s 

Norte Nordeste Sudeste



 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2010 

 
Os assentamentos da Reforma Agrária no Norte do Brasil têm apresentado um significativo 

nível de evasão. Dados do INCRA de 2011 apontam que Roraima apresenta um total de 26.386 
assentados, dos quais 3.154 evadiram, ou seja, aproximadamente 12% dos assentados desistiram de 
seus lotes. Dentre os recordes de evasão no Estado está o Projeto de Assentamento São José - 
Caracaraí (30,9%), Projeto de Assentamento Ita - Caracaraí (30%) e o Projeto de Assentamento 
Equador - Rorainópolis (28,4%). 

Ao analisar a tabela 1 nota-se que no P.A Nova Amazônia foram assentadas 2.763 famílias, 
das quais 219 (7,9%) evadiram. Chama a atenção o fato de que dentre as famílias assentadas apenas 
33,3% permaneciam em seus lotes em 2011, isso porque a maior parte delas (44,77%) evadiu, 
desistiu do seu lote ou estava com o cadastro inativo. O PA Nova Amazônia é o que apresenta o 
maior percentual de famílias que evadiram, desistiram ou estão com o cadastro inativo. Um estudo 
realizado por DINIZ et al (2012) apontou que as maiores taxas de evasão apresentam uma 
correlação positiva com a baixa idade e pouca escolaridade dos assentados, além da pouca 



infraestrutura do assentamento, especialmente no que se refere a vias de ligação. Assim, na maioria 
dos casos, uma série de problemas estruturais impede o sucesso do assentamento, fazendo com que 
os assentados se desloquem para as áreas urbanas ou se encaminhem para outras áreas de 
assentamento. 

 
Tabela 1 - Situação dos Assentados nos 10 PAs com maior número de famílias - 2011 

P. Assentamento Município 
Data de 
Criação Total 

Assentados 
(%) 

Evadido, 
Desistente e 

Cadastro Inativo 
(%) 

Eliminado 
(%) 

Transferido 
(%) 

Titulado 
(%) 

Outros 
(%) 

PAD-Anauá Rorainópolis 11/06/1979 4.286 48,18 17,57 10,66 16,12 7,23 0,23 

Nova Amazônia Boa Vista 22/11/2001 2.763 33,30 44,77 8,94 12,63 0,00 0,36 

Jatapu Caroebe 26/09/1983 2.238 75,02 10,19 4,51 2,14 7,95 0,18 

Samauma Mucajaí 29/02/1996 1.451 43,00 15,99 34,25 3,17 3,38 0,21 

RR-170 Caracaraí 19/10/1995 1.259 45,59 28,99 13,74 4,29 6,67 0,71 

Paredão Alto Alegre 24/07/1987 1.139 57,77 17,91 13,26 5,09 5,53 0,44 
Caxias Caracaraí 07/10/1997 792 57,45 11,62 10,73 12,12 7,58 0,51 

Tepequém Amajarí 02/09/1992 670 61,34 24,63 7,91 2,99 2,24 0,90 

Taboca Bonfim 29/02/1996 668 40,42 30,24 16,17 4,34 8,68 0,15 

Massaranduba Iracema 07/10/1997 594 50,84 27,44 11,45 4,55 5,22 0,51 

Outros = suspenso, não 
substituído/falecido/aguarda transferência. 

     * O PA Nova Amazônia é formado por duas áreas descontínuas 
( PA Nova Amazônia e PA Nova Amazônia I). 

     
No que se refere à titulação, nenhum assentado do PA Nova Amazônia possui o título do seu 

lote, apesar de já terem decorrido 10 anos de sua criação. As famílias assentadas têm se mobilizado 
na tentativa de obter o título da terra, entretanto alguns problemas precisam ser contornados para 
que o título seja concedido àqueles que de fato têm direito a ele.  

No intuito de melhor compreender os fatores associados com o alto índice de evasão, 
desistência e inatividade de cadastro foi analisado o perfil dos responsáveis pelo lote, a partir dos 
dados obtidos por meio da aplicação de questionários, os resultados encontrados são analisados no 
tópico a seguir.  

 
O PERFIL DOS ASSENTADOS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA AMAZÔNIA  
 

 O assentamento possui uma localização privilegiada, pois além de distar 
aproximadamente 30 km de Boa Vista também está situado às margens da BR174, principal rodovia 
do estado, que liga Boa Vista à Manaus, no Sul, e à Venezuela, no Norte. A proximidade com a 
capital do estado é um fator de considerável relevância para as atividades econômicas 
desenvolvidas pelos assentados. Essa posição permite que os produtos gerados no assentamento 
tenham, em certa medida, maior facilidade de escoamento, pois a BR174 permite que eles cheguem 
de forma rápida aos principais mercados consumidores da região, quais sejam: Boa Vista e Manaus. 
Além disso, a proximidade do assentamento com um centro urbano favorece uma estreita 
associação entre o meio rural e o urbano.  

Dentre as características dos responsáveis, chama a atenção o fato de que representativos 
45,7% dos lotes do assentamento estão sob a responsabilidade de mulheres. Enquanto que os 
homens chefiam 53,9%. No Brasil a tendência é que grande parte dos domicílios sejam chefiados 
por homens, especialmente quando se trata de áreas rurais. Por certo que, essa proporção vem 
mudando ao longo dos últimos anos e as mulheres cada vez adquirem a sua independência e 
ascendem como chefes de família.   

No caso do PA Nova Amazônia os dados podem estar associados com o fato de que uma 
considerável parcela das mulheres responsáveis pelo lote mantém relação estável com parceiros que 
vivem no meio urbano, especificamente na cidade de Boa Vista. Algumas assentadas afirmaram que 



seu parceiro trabalha na cidade, onde permanece durante a semana, indo ao lote somente nos fins de 
semana. Esse arranjo familiar é interessante, uma vez que a família tem uma renda maior e ao 
mesmo tempo consegue manter o lote, pois um dos parceiros, no caso a mulher que não trabalha, 
vive no lote. Como demonstra o gráfico 2, a maior parte dos responsáveis pelo lote vive em união 
estável ou são casados.  

 

Gráfico 2 - Estado civil do responsável pelo lote - 2012 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados do Questionário aplicado 

 
Os dados referentes à estrutura etária dos chefes de família, expostos no gráfico 03, 

demonstra que a maior parte dos mesmos está na faixa de 30 a 60 anos. Sendo que um considerável 
percentual dos chefes do sexo feminino se encontra entre 50 e 59 anos, enquanto que o maior 
percentual de chefesdo sexo masculino está entre 40 e 49 anos.  Com efeito, não observa 
discrepância entre a faixa etária dos chefes de família no que diz respeito a sexo.  

 

Gráfico3 - Estrutura Etária dos Responsáveis pelo Lote - 2012 

 
 Fonte: Dados do Questionário aplicado 

 
 

Uma parcela considerável da mão de obra utilizada no meio rural é proveniente dos filhos. 
Em épocas passadas fazia parte da própria cultura dos indivíduos terem mais filhos, pois assim 
haveria mais pessoas disponíveis para trabalhar a terra. Contudo, esse perfil vem sendo alterado, 
pois o número de filhos por mulher tem decrescido vertiginosamente no país e o meio rural tem 
acompanhado esse declínio, ainda que de maneira mais tímida do que aquela observada no meio 
urbano. Assim, 87,5% dos responsáveis pelo lote afirmaram ter filho, ao passo que 12,5% não os 
têm. Constatou-se que a média do assentamento é de 3,3 filhos por responsável. 

 Ainda pensando na mão de obra disponível para trabalhar o lote, foram investigados 
quantos filhos aptos a trabalhar (consideraram-se apenas os filhos maiores de 15 anos) residiam no 
lote. O resultado encontrado está exposto na tabela 2. Onde nota-se que mais da metade dos 
responsáveis não têm filho ou nenhum dos filhos reside com ele. Além disso, 22,8% dos 

Solteiro
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responsáveis têm filhos com idade inferior a 15 anos e 15,1% tem apenas 1 filho com idade superior 
a 15 anos.  

 

Tabela 2 - Percentual de lotes por número de filhos residente com mais de 15 anos - 2012 

Filhos com mais de 15 anos 
Percentual 

(%) 
0 22,8 
1 15,1 
2 6,5 
3 3,0 
4 1,7 
5 0,9 
6 0,9 
7 0,4 

Não têm filho ou nenhum filho 
reside no lote 51,3 

 
Fonte: Dados do Questionário aplicado 

 
O que ocorre no assentamento já foi constatado em outros estudos e está associado com o 

fato de que ao longo das últimas décadas o meio rural tem se tornado uma área menos atrativa para 
os jovens. De maneira geral, poucos são os que querem permanecem em atividades agrícolas, que 
são menos rentáveis financeiramente e exigem mais fisicamente dos trabalhadores.  Alguns 
assentados declararam durante a aplicação do questionário que a falta de mão de obra é algo 
constante no assentamento, o que causa grande transtorno no período da colheita. Outros dizem 
sentir muita tristeza pelo fato de seus filhos não se interessam pelo lote, propriedade que será deles 
no futuro. 

Os responsáveis pelos lotes apresentam uma média de 6,5 anos de estudo, valor 
relativamente alto para o meio rural, que apesar de ter adquirido maior acesso à educação nos 
últimos tempos, possui ainda uma significativa parcela de sua população analfabeta ou com baixo 
nível de escolaridade.  O dado em questão pode ser explicado pelo fato de que boa parte da 
população assentada tem origem no meio urbano, onde o acesso à escola é maior que no meio rural. 
Além disso, há uma escola de ensino fundamental instalada no próprio assentamento. 

Conforme demonstram os dados do gráfico 4, a maior parte dos responsáveis possui Ensino 
Fundamental Incompleto, seguido daqueles que têm Ensino Médio completo. Alguns chegaram até 
a concluir um curso de graduação, mais de 6%, percentual significativo para uma área rural. A que 
se considerar que as faculdades têm se expandido e que a proximidade com Boa Vista facilita o 
acesso dos assentados ao ensino superior. Somam-se a isso as bolsas que são oferecidas pelo poder 
público em universidades particulares da região para pessoas que residem no assentamento. A 
tendência é que esse percentual aumente, tendo em vista a instalação de um campus da UFRR no 
próprio assentamento, o que facilita ainda mais o acesso ao ensino superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4 - Nível de escolaridade do responsável pelo lote - 2012 



 
Fonte: Dados do Questionário aplicado 

 
Com relação à origem dos assentados, os dados apontam que no assentamento se reproduz 

de maneira mais acentuada a realidade do Estado, onde boa parte da população é constituída por 
imigrantes. No Projeto de Assentamento Nova Amazônia apenas 25,4% dos responsáveis pelo lote 
nasceram em Roraima, ao passo que 28,4% são do Maranhão, 9,1% do Rio Grande do Sul e 7,3% 
do Ceará. De maneira geral, quase todos os estados do Brasil estão presente no assentamento. É 
possível verificar na figura 2 que apenas os Estados do Amapá, Espírito Santo, São Paulo e Sergipe 
não estão representados.  

A região que forneceu mais imigrantes para o assentamento foi a Nordeste, seguida do Norte 
e posteriormente o Sul. Isso está em consonância com o histórico de ocupação de Roraima, no qual 
uma considerável leva de imigrantes nordestinos foi atraída em busca de novas oportunidades em 
garimpos ou mesmo em áreas disponíveis por meio da Reforma Agrária, fugindo principalmente da 
seca.  

Figura 2 - Estado e município de nascimento do responsável pelo lote - 2012

 
Fonte: Dados do Questionário aplicado 
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Quando se observa o município de nascimento dos assentados nota-se que a grande maioria 

é de Boa Vista - RR (19,4%), seguido de Manaus - AM (3%) e Rodeio Bonito - RS (2,6%). 
Verifica-se que, de certa forma, a distribuição dos municípios de nascimento dos assentados possui 
um determinado padrão, como no caso do Rio Grande do Sul, onde os municípios estão alocados na 
porção Norte do Estado, ou no caso do Maranhão, região Central (ver figura 2).  

Vale ressaltar que aqui está sendo trabalhada apenas a informação do local de nascimento do 
responsável, ou seja, não é possível se aferir o seu histórico de migração. Todavia, foi questionado 
qual seria o último local de residência do assentado antes de chegar ao assentamento. As 
informações obtidas estão representadas na figura 3.  

Ao analisar a figura 3 é possível se aferir que a maior parte dos assentados já residia em 
Roraima antes de receberem um lote, tendo, provavelmente, chegado ao estado em períodos 
anteriores. Note-se que uma considerável parcela já residia em Boa Vista, especialmente em sua 
área urbana. 

 
Figura 3 - Estado e município de residência anterior do responsável pelo lote - 2012 

 
Fonte: Dados do Questionário aplicado 

 
A maior parte dos assentados já estava no Estado de Roraima antes da criação do 

Assentamento, principalmente no município de Boa Vista, ao passo que quase nenhum residia no 
Nordeste, região na qual nasceu boa parte dos assentados. Dentre aqueles que saíram diretamente do 
seu Estado de nascimento para residir no assentamento, estão os gaúchos. 

 
 
 
 

 



ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS NO P.A. NOVA AMAZÔNIA 
 
Figura 4 - Uso e ocupação do P.A. Nova Amazônia   Foi possível verificar que 

aproximadamente metade 
dos lotes não possuía 
nenhuma atividade agrícola 
aparente durante o período 
em que foi realizada a 
pesquisa. São vários os 
motivos que podem ser 
indicados como provável 
causa desse fato e estão, 
inclusive, relacionados. 
Um deles é a condição 
ambiental da área. A pouca 
fertilidade do solo exige 
um considerável 
investimento em insumos 
agrícolas e muitos 
assentados não possuem 
condições financeiras para 
empreendê-las. A falta de 
acessória técnica por parte 
dos órgãos governamentais 
também é apontada como 
causa.Além do 
desconhecimento por parte 
de alguns assentados das 
condições físicas da região, 
pois estariam acostumados 
a produzir em áreas mais 
favoráveis às atividades 
agrícolas.  

Há que se 
ressaltar, ainda, o fato de 
que 62,5% dos assentados 
são provenientes do meio 
urbano, ou seja, 
possuempouca ou nenhuma 

experiência com atividades agrícolas. Mesmo quando estes já trabalham no meiorural, em alguns 
casos, não conheciam as características físicas da área, que exigem um manuseio apropriado para 
que se possa produzir. Questionados se já conheciam as características ambientais do Lavrado 58% 
disseram não conhecer e que isso dificultou sobremaneira o manuseio da terra. Diante das 
dificuldades impostas pelo meio, muitos acabam vendendo o seu lote ou se voltam para atividades 
não agrícolas. 

Com relação às culturas existentes no assentamento verificou-se que 71,1% dos assentados 
cultivam alguma coisa, dentre estes 33,5% é para consumo, 24,6% é para comercializar e 41,9% é 
para ambos. Os principais produtos cultivados no momento da pesquisa foram feijão, melancia, 
hortaliças, macaxeira (mandioca), mamão e tomate (ver figuras 10, 11 e 12). De maneira geral, 
nota-se que as atividades indicadas para cada polo não são praticadas. Na maioria dos casos os 
assentados desenvolvem várias atividades agrícolas em conjunto, como o cultivo de grãos e de 
hortaliças, ou a produção de mandioca juntamente com a criação de gado bovino, caprinos, etc.  



A criação de animais de pequeno ou grande porte é praticada por 88,3% dos assentados. 
Esse número é relativamente alto porque grande parte dos assentados criam ao menos algumas 
galinhas para o próprio sustento e vez por outra vende uma para aumentar a renda da família. 
Assim, 35,6% afirmam que criam animais apenas para consumo próprio, 16,6% criam animais 
exclusivamente para serem comercializados e 47,8% tanto vendem como consomem os animais que 
criam.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No Estado de Roraima existe uma maior oferta de terras do que pessoas dispostas a trabalhar 

nelas. Tendo em vista o interesse governamental em elevar o número de assentamentos criados e de 
famílias assentadas, em muitos casos há uma grande investida do poder público para encontrar 
pessoas interessadas em receber um lote. Isso ocorre com mais frequências em áreas longínquas e 
com pequeno histórico de dedicação às atividades agrícolas, como é o caso do estado de Roraima. 
Assim, são assentadas muitas pessoas que não têm nenhuma relação com o meio rural. A própria 
disposição do poder público em fiscalizar os assentamentos é influenciada por essa grande oferta e 
pouca procura, pois caso retirem quem esta irregular não tem ninguém para ser assentado no lugar.  

A investigação do perfil dos responsáveis pelo lote demonstrou que os mesmos apresentam 
algumas características interessantes, como o fato de que um número expressivo de lotes tem como 
responsável uma pessoa do sexo feminino. Chama a atenção também a alta média de anos de estudo 
que os responsáveis possuem. Ressalta-se, ainda, a baixa disponibilidade de mão de obra familiar 
existente no assentamento, o que dificulta o desenvolvimento de atividades agrícolas. Some-se a 
isso o fato de que a maioria dos responsáveis é oriunda de áreas urbanas, com pouca ou nenhuma 
experiência na pratica de atividades agrícolas.  

Tais fatores, somados a outros que não foram abordados neste estudo, contribuem para que 
os assentados não sejam capazes de retirar do lote o sustento de sua família, o que os leva a deixar a 
evadir ou desistir de seus lotes. Doravante, vale destacar que se trata apenas de um estudo de caso e 
que como tal possui limitações. Sendo assim, existe a necessidade de que sejam realizados novos 
estudos, de modo a tornar possível a construção de um panorama mais amplo, capaz de explicar a 
realidade vigente nos assentamentos de Reforma Agrária existentes no Estado de Roraima.  
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